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การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตาม

แนวคิดหอ้งเรียนกลับด้านที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู ้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 56 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คัดเลือกแบบเจาะจง โดยใช้คะแนนคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทักษะ ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองที่ 1 (19 คน) ไดร้บัวิดีโอการเรียนรู ้
แหล่งขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้ และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองก่อนมีกิจกรรมในหอ้งเรียน  กลุ่มทดลองที่ 2 (19 คน) ไดร้บั
กิจกรรมในหอ้งเรียน จากนั้นศึกษาวีดิโอการเรียนรู ้แหล่งขอ้มลูเพ่ือการสืบคน้ และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง และกลุ่ม
ควบคมุ (18 คน) ไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ เครื่องมือที่ใช ้คือ แผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา จ านวน 3 
แผน เป็นเวลา 8 สปัดาห ์ส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลน์ แบบประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู  ้และแบบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใขส้ถิติเชิงพรรณา การทดสอบความแตกต่างก่อนและหลงัดว้ยวิธีวิลคอก
ซนั การทดสอบดว้ยวิธีแบบครสัคาล-วอลลิส การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการบอนเฟอโรนี ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (2) กลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (3) หลังการทดลอง เป็นเวลา 8 สัปดาห ์กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่
เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะ แตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปว่าการ
จดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถยกระดบัคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได ้ 
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The purpose of this quasi-experimental research study was to examine the effects of physical 

education learning management using the flipped classroom approach on the desirable characteristics of 
learning avidity and learning achievement among lower secondary school students. The sample consisted of 
fifty-six students who were specifically selected using desirable characteristics scores and skills 
achievement scores. They were divided into three groups, namely, the first experimental group (nineteen 
students) studied online learning media, data sources for searching, and self-knowledge before starting the 
class; the second experimental group (nineteen students) studied the online learning media, data sources 
for searching, and self-knowledge after the class; and the control group (eighteen students) studied the 
normal lesson plan. The research instruments included physical education lesson plans over eight  weeks, 
online learning media, desirable characteristics test, and achievement tests. The data were analyzed using 
the descriptive statistics, the Wilcoxon signed-rank test, Kruskal-Wallis test, analysis of covariance 
(ANCOVA), and the Bonferroni method. The results of the research showed that (1) after the experiment the 
mean score of the desirable characteristics and skills of both experimental groups were significantly different 
before and at the level of .05; (2) after the experiment the mean score of achievement tests in knowledge and 
skills in the control group were significantly different than before and at a level of .05; (3) after eight weeks 
both experimental groups had a mean score of desirable characteristics and skills which were significantly 
different to the control group and at the level of .05. In conclusion, physical education learning management 
using the flipped classroom can enhance the desirable characteristics of students in terms of learning avidity 
and learning achievement. 

 
Keyword : Physical Education Learning Management, Flipped Classroom, Desirable Characteristics of 
Learning Avidity, Learning Achievement 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกร รมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บับนีส้ าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยความกรุณา และการใหค้ าปรึกษาใน
การท าวิจัยจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา ศรีศิริ และ อาจารย์ ดร. พิมพา ม่วงศิริธรรม 
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีใหค้วามอนเุคราะหด์แูล เอาใจใส่และตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ
ในการท าวิจัย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทรถ์มยา อาจารย ์ดร. สาธิน ประจันบาน รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ รตันโรจนากุล และอาจารย์ ดร. ภาณุ กุศลวงศ ์คณะกรรมการสอบเค้า
โครงปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่าทุกท่าน ท่ีได้ใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ปริญญานิพนธ์
ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ผูว้ิจัยรูสึ้กซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี ้
ดว้ย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรตัน์ พีระพันธุ์ อาจารย ์ดร. ธิติพงษ์  
สขุดี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ ์อินทรถ์มยา อาจารยก์นกรตัน ์ตนัติกรพรรณ รองผูอ้  านวยการ
สันทัศน์ น้อยเพ็ง และอาจารย์สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร ท่ีกรุณาอุทิศเวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ท่ีไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคณุผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และคณะครูโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
พัฒนาการ รชัดา ท่ีไดอ้  านวยความสะดวก ใหค้วามช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหผู้ว้ิจัยท า
การวิจัยในครัง้นีจ้นส าเร็จ และขอขอบใจนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีให้
ความร่วมมือในการหาคุณภาพของเครื่องมือ และด าเนินการทดลองจนท าใหก้ารวิจัยครัง้นีส้  าเร็จ
ลลุ่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดนีข้อกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา สมาชิกในครอบครวัทุกท่าน ผูเ้ป็นก าลังใจ
และใหค้วามสนับสนุนแก่ผูว้ิจัยตลอดมา และขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นอ้งๆ ทุกคนท่ีคอยเป็นก าลังใจ
และใหค้วามช่วยเหลือตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 

คณุค่าและประโยชนข์องปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคณุบิดา มารดา 
และครูอาจารยท์กุท่าน ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนประสิทธป์ระสาทความรูท้ัง้ปวงแก่ผูว้ิจยั 

  
  

จาตรุนต ์ มหากนก 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ............................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ....................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................. ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................ ช 

สารบญัตาราง .................................................................................................................. ฎ 

สารบญัรูปภาพ ................................................................................................................. ฑ 

บทท่ี 1  บทน า ................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ......................................................................................................................... 1 

ค าถามการวิจยั ............................................................................................................. 4 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ............................................................................................. 5 

ความส าคญัของการวิจยั ................................................................................................ 6 

ขอบเขตของการวิจยั ...................................................................................................... 6 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั .......................................................................................... 6 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ..................................................................................... 6 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ .......................................................................................................... 7 

กรอบแนวคิดการวิจยั ..................................................................................................... 9 

สมมติุฐานการวิจยั ......................................................................................................... 9 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง .............................................................................. 11 

1. การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ........................................................................................ 11 

1.1 ความหมายของวิชาพลศึกษา ........................................................................... 11 

1.2 จดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา ................................................... 12 

  



  ซ 

1.3 กระบวนการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา .............................................................. 14 

ล าดบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา ................................................... 14 

วิธีการสอนพลศึกษา ..................................................................................... 15 

1.4 การวดัและประเมินผลในวิชาพลศึกษา ............................................................... 17 

ความหมายและจดุมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลในวิชาพลศึกษา .............. 17 

การวดัและประเมินผลตามจดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ................ 19 

2. การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ............................................... 24 

2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษาตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ............................... 24 

2.2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและ พลศึกษาใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1............................................................................. 26 

3. แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น .......................................................... 30 

3.1 การจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ...................................................................... 30 

การเปล่ียนแปลงของการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ..................................... 30 

วิธีการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ............................................................... 31 

3.2 ความเป็นมาของหอ้งเรียนกลบัดา้น ................................................................... 33 

3.3 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ..................................... 34 

3.4 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ......................................... 35 

3.5 แนวคิดในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น .............................................. 39 

ขอ้เปรียบเทียบของการเรียนแบบเดิมกบัการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ........... 40 

ขอ้ควรค านึงในการน าหอ้งเรียนกลบัดา้นมาประยกุตใ์ชใ้นบริบทของประเทศไทย . 41 

3.6 การน าแนวคิดแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นมาใชใ้นวิชาพลศึกษา ................................. 44 

3.7 การน าแนวคิดของแบบจ าลอง ADDIE มาพฒันาส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนส์ าหรบั
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ................................. 48 



  ฌ 

4. การพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์........................................................................ 51 

4.1 ความส าคญัและความหมายของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 .......................................................... 51 

ความส าคญัของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์..................................................... 51 

ความหมายของคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 .................... 51 

4.2 ตวัชีว้ดั พฤติกรรมบ่งชีข้องคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู  ้....................... 55 

4.3 แนวด าเนินการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ................................................ 57 

5. การสอนกิจกรรมยืดหยุ่นในโรงเรียน ........................................................................... 61 

5.1 ความหมาย .................................................................................................... 61 

5.2 ความส าคญัของวชิากจิกรรมยืดหยุ่น ................................................................. 61 

5.3 ค าแนะน าในการสอนกิจกรรมยืดหยุ่น ................................................................ 63 

6. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง .................................................................................................. 68 

6.1 งานวิจยัในต่างประเทศ .................................................................................... 68 

6.2 งานวิจยัในประเทศ .......................................................................................... 71 

บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจยั ................................................................................................. 78 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง .......................................................... 78 

ประชากร ............................................................................................................. 78 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง............................................................................................ 78 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั .............................................................................. 79 

2.1 ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือในการทดลอง ................................................ 79 

2.2 ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู ............................................ 85 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู .............................................................................................. 86 

4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................ 91 



  ญ 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหข์อ้มลู .......................................................................................... 93 

สญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................................... 93 

การวิเคราะหข์อ้มลู ...................................................................................................... 93 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู .................................................................................................. 94 

บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ................................................................... 118 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ......................................................................................... 118 

สมมติฐานการวิจยั ..................................................................................................... 119 

วิธีด าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 120 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง...................................................... 120 

ประชากร................................................................................................... 120 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ................................................................................. 120 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ....................................................................................... 121 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู .......................................................................................... 121 

การวิเคราะหข์อ้มลู .................................................................................................... 122 

สรุปผลการวิจยั ......................................................................................................... 123 

อภิปรายผล ............................................................................................................... 124 

ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................. 132 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้นี ้............................................................................ 132 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั ...................................................................................... 132 

บรรณานกุรม................................................................................................................. 133 

ภาคผนวก ..................................................................................................................... 136 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................ 296 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหว่างหอ้งเรียนแบบเดิมและหอ้งเรียนกลบัดา้น .. 41 

ตาราง 2 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ................................. 43 

ตาราง 3 เปรียบเทียบการใชเ้วลาในชัน้เรียนระหว่างการจดัการเรียนรูท้างพลศึกษาแบบเดิมและ
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นในเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที) .......................................................... 47 

ตาราง 4 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ตวัชีว้ดัท่ี 1.1 ตัง้ใจ เพียรพยายามใน
การเรียนและเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้.............................................................................. 56 

ตาราง 5 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ตวัชีว้ดัท่ี 1.2 แสวงหาความรูจ้าก
แหล่งเรียนรูต่้างๆทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชส่ื้ออย่างเหมาะสม บนัทึกความรู ้
วิเคราะห ์สรุปเป็นองคค์วามรู ้และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้.................................. 56 

ตาราง 6 ตารางการสงัเคราะหว์ิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นใน
ต่างประเทศ .................................................................................................................... 68 

ตาราง 7 ตารางการสงัเคราะหว์ิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นใน
ประเทศ .......................................................................................................................... 71 

ตาราง 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ......... 87 

ตาราง 9 รูปแบบของการวจิยั ............................................................................................ 91 

ตาราง 10 ค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองท่ี 1 จ าแนกเป็นรายขอ้ ............................................................................... 94 

ตาราง 11 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนและหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองท่ี 1 จ าแนกเป็นรายขอ้..................................................................................... 96 

ตาราง 12 ค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองท่ี 2  จ าแนกเป็นรายขอ้ .............................................................................. 98 

ตาราง 13 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง ของ
กลุ่มทดลองท่ี 2จ าแนกเป็นรายขอ้...................................................................................... 99 

  



  ฏ 

ตาราง 14 ค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มควบคมุจ าแนกเป็นรายขอ้ .................................................................................. 101 

ตาราง 15 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง ของ
กลุ่มควบคมุจ าแนกเป็นรายขอ้ ........................................................................................ 102 

ตาราง 16 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ ก่อนและหลงัการทดลอง ของ
กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และ กลุ่มควบคมุ จ าแนกเป็นทกัษะ................................... 104 

ตาราง 17 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่
เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ก่อนการทดลองและ หลงัการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคมุ ............................................ 105 

ตาราง 18 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้
คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง ท่ี 
1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคมุ โดยใชว้ิธีแบบ ครสัคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) ... 107 

ตาราง 19 เปรียบเทียบค่าความแตกต่างหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 
และกลุ่มควบคมุ ของค่าเฉล่ียคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ เมื่อถกูควบคมุดว้ยคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ ANCOVA .............................................................................. 108 

ตาราง 20 การวิเคราะห ์Post Hoc เปรียบเทียบ ความแตกต่างของคะแนนคณุลกัษณะ อนัพึง
ประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูห้ลงัการทดลองดว้ยวิธีทดสอบแบบ Bonferroni .................................. 109 

ตาราง 21 การวิเคราะห ์Post Hoc เปรียบเทียบ ความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ดา้นทกัษะหลงัการทดลองวิธีทดสอบแบบ Bonferroni ....................................................... 110 

ตาราง 22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะระหว่างก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองท่ี 1........................................................................................................ 111 

ตาราง 23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะระหว่างก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองท่ี 2........................................................................................................ 112 



  ฐ 

ตาราง 24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะระหว่างก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มควบคมุ ............................................................................................................ 113 

ตาราง 25 ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบั
ดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและแบบหลงัชัน้เรียน ................................................................. 114 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั .................................................................................. 9 

ภาพประกอบ 2 โมเดลหอ้งเรียนกลบัดา้น ........................................................................... 40 

ภาพประกอบ 3 สรุปขัน้ตอนการสรา้งส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนต์ามหลกัของ ADDIE Model
...................................................................................................................................... 84 

ภาพประกอบ 4 แผนผงัการด าเนินงานวิจยั ......................................................................... 90 

ภาพประกอบ 5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ ก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม .......................................... 116 

ภาพประกอบ 6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ................................................ 116 

ภาพประกอบ 7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ  ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ................................................ 117 

 

  



 

บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รบัการคาดหวังให้ท าหน้าท่ี
ต่างๆ ท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) มีส่วน
ช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสรา้งอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  
ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแลว้หรือก าลังพัฒนาส่งผลให้วิถีชีวิตของประชากร  
มีความแตกต่างกันมากยิ่งขึน้ โลกก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ท าให้กระแสสังคมเรียกร้อง 
ใหม้ีการปรบัเปลี่ยนวิธีการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว (วิจารณ ์พานิช, 
2556, น. 11) ภายใตก้รอบแนวคิดการพัฒนาทักษะส าหรบัประชากรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียกว่า 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ใหม้ีคุณลักษณะท่ีพรอ้มส าหรับ
การด ารงชีวิต และรบัมือความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี โดยสภาพของผูเ้รียนในยุคศตวรรษท่ี 21 นั้น
จะต้องเป็นนักเรียนท่ีทันต่อเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ   
เป็นบุคคลท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณข์องโลก มีความคิดท่ีเปิดเผย ยอมรบัในความคิดของผูอ้ื่นได ้
และสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได ้โดยครูผูส้อนมีหนา้ท่ีในการจัดการเรียนรูใ้ห้นักเรียนไดคิ้ดและ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง เพื่อฝึกฝนใหน้กัเรียนเป็นบุคคลท่ีกลา้คิด กลา้ท า 

แต่ในปัจจุบันจากการส ารวจพบว่า การท่ีเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมี
การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องความเหมาะสมในการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีของเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเยาวชนมีภาวการณ์เสพติดส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
จนเกินไป (ส านักงานกองทุนการสรา้งเสริมสุขภาพ, 2556) ท าใหส่้งผลกระทบต่อการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนในปัจจบุนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน การท่ีเสพติด
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมากจนเกินความพอดีและขาดความเหมาะสมในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้ผู้เรียนขาดความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน ซึ่งพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นมากขึน้  
ขาดความมุ่งมั่นในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วง ขาดความรบัผิดชอบและความตัง้ใจในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ซึ่ งจากการสังเกตในฐานะอาจารย์ ผู้สอนวิชายืดหยุ่นพบว่า ผู้เรียนในช้ันเรียน 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้
โดยง่าย แต่ไม่ไดใ้ชเ้พื่อการสืบคน้หาความรู ้ประกอบกับการเล่นโทรศพัทเ์ป็นระยะเวลานานท าให้
ผูเ้รียนขาดสมาธิในการเรียน ขาดความตัง้ใจในการฝึกปฏิบติัทกัษะทางการกีฬาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไป
ได ้ประกอบกับมีปฏิสมัพันธ์ต่อผูเ้รียนดว้ยกันเองนอ้ยลง อีกทัง้ยงัประสบกบัสภาพปัญหาในดา้น
นโยบายการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาซึ่งท าใหเ้วลาในการจัดการเรียนรูต่้อคาบ ไม่เพียงพอต่อ
การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนปกติ ท าใหไ้ม่สามารถจดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดยการจัดการเรียนรูใ้นวิชาพลศึกษานบัว่ามีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
กล่าวคือค าว่า “Physical” หมายถึงรา่งกาย หมายถึงลกัษณะต่างๆของรา่งกาย เช่น ความแข็งแรง
ของร่างกาย พัฒนาการของร่างกาย ทักษะของร่างกาย สุขภาพของร่างกาย เมื่อเติมค าว่า 
“Education” เขา้ไปเป็น “Physical Education” แปลว่า พลศึกษา นั้นหมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาเกี่ยวกบักิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มพนูและพัฒนารา่งกายของมนษุยใ์หดี้ขึน้หรือกล่าวได้
ว่า พลศึกษาคือวิชาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และ
ทกัษะ โดยใชก้ิจกรรมการออกก าลงักายต่างๆ หรือกีฬาต่างๆ เป็นส่ือการเรียน ซึ่งน่ีคือหลกัปรชัญา
ของวิชาพลศึกษา (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2536, น. 12) แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ในแบบปกติอาจไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงไปของ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี 
ถึงแมว้่าจะมีการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาอย่างกวา้งขวางในปัจจบุนัก็ตาม  

โดยการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี จะตอ้งอาศัยการจัดการเรียนรูใ้นแนวใหม่เขา้มา หรือน าแนวคิดมาประยกุตใ์ชใ้นวิชา  
ท่ีบรรจุอยู่ในหลักสูตร เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาในเร่ืองความเหมาะสมในการใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ของเยาวชน ประกอบกับพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความสมบูรณพ์รอ้มในทุกๆดา้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ 
แบบห้องเรียนกลับด้าน คือการปรบัเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยายในห้องเรียนหรือ  
ท่ีโรงเรียน ไปเป็นการเรียนรูด้้วยตนเองจากท่ีบา้นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครูสรา้งขึน้และน า
ความรูท่ี้ไดร้บัมาต่อยอดในชัน้เรียน โดยการท าการบา้นหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม อภิปรายรว่มกัน
ระหว่างนักเรียนดว้ยกันเองกับครูผู้สอนในชั่วโมงเรียนปกติ โดยเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการจัด 
การเรียน รู้แบบห้อ งเรียนกลับด้าน สามารถน าไป ใช้แก้ไข ปัญ หาในชั้น เรียน ท่ีผู้วิ จัย 
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กล่าวไปขา้งตน้ได ้เพราะนกัเรียนในยุคปัจจบุนัเติบโตขึน้มาพรอ้มกับอินเตอรเ์น็ต และแหล่งขอ้มูล
มากมาย จึงมีความคุน้ชินและมีทกัษะในการใชส่ื้อ ประกอบกับนักเรียนมีสภาวะการณเ์สพติดส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ 
ในรายวิชาเรียนมากจนเกินความพอดี และไม่ไดใ้ชส่ื้อเพื่อการแสวงหาความรู ้และพัฒนาทักษะ
ของตนเอง จึงได้น าแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผูเ้รียน เป็นการน าโลกของโรงเรียนเขา้สู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตอล (กิตติชัย 
สิธาสิโนบล, 2558, น. 121) อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของกิจกรรมในสถานศึกษาส่ง
ผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนรูใ้นคาบเรียนปกติ เพราะนักเรียนสามารถเรียนไวล่้วงหน้า
หรือยอ้นหลังได ้จึงช่วยใหส้ามารถเรียนเนือ้หาส าคญัไดเ้มื่อตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ประกอบกับเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้สามารถน ามาปรบัใชใ้นวิชา
พลศึกษาได ้(ณัฐวรรธน ์สถิราวิวัฒน,์ 2561, มกราคม-มิถุนายน, น. 87) เน่ืองจากเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียนมากกว่าการรับฟังบรรยายของครู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรูใ้นส่วนท่ีเป็นเนือ้หา ทฤษฎี หลักการปฏิบัติ เช่น ประวัติ
ความเป็นมาเกี่ยวกับกีฬา กติกาการแข่งขันกีฬา ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะต่างๆ เป็นต้น และยัง
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดเ้ขา้ใจมากขึน้จากการไดเ้ห็นภาพเคล่ือนไหวในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
และสามารถดซู า้ๆไดห้ลายครัง้ 

ซึ่งกิจกรรมทางกายท่ีน ามาจัดการเรียนรู้พลศึกษาก็ถือว่ามีความส าคัญ  เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของผู้ เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โดยมีการก าหนดตัวชี ้วัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ว่าจะตอ้งจัดกิจกรรมท่ีเพิ่มพูนความสามารถของผูเ้รียนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะกลไก
และทักษะพืน้ฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาอื่นๆ ซึ่งการเคล่ือนไหวพืน้ฐานประกอบ
ไปด้วย 1) การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี 2) การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี 3) การเคล่ือนไหวแบบ
ประกอบอุปกรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 50) และจะตอ้งมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ให้ผู้เรียนเข้าร่วม รวมไปถึงให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  
จึงเล็งเห็นว่าวิชายืดหยุ่น เป็นวิชาท่ีประกอบไปดว้ยการเคล่ือนไหวพืน้ฐานทัง้แบบท่ีใชอ้ปุกรณแ์ละ
ไม่ใชอ้ปุกรณ ์มีจดุมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้พิ่มพูนความสามารถของตนในการเคล่ือนไหวรา่งกาย
พืน้ฐานทั่วๆไป เช่น ทักษะมว้นหนา้ ทกัษะมว้นหลงั ทักษะหกกบ ทกัษะหกสูง เป็นตน้ ซึ่งท่ีกล่าว
มาลว้นแลว้แต่เป็นการเคล่ือนไหวพืน้ฐานท่ีสามารถน าไปต่อยอดสู่การปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 
และการเล่นกีฬาอื่นๆ ไดอ้ีกดว้ย 
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ซึ่งจากการศึกษาถึงความส าคัญของวิชาพลศึกษาและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
ประกอบกับกิจกรรมในสถานศึกษาท่ีส่งผลกระทบต่อเวลาการจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียนปกติท าให้
ผูเ้รียนไม่มีเวลาฝึกฝนปฏิบัติทักษะต่างๆในชั้นเรียนมากเพียงพอ และสภาพปัญหาในชั้นเรียนท่ี
ผู้วิจัยพบว่านักเรียนในชั้นเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะไม่มีการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเวลาและไม่ได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสืบหาความรูม้ากเพียงพอ  
ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ  
เจตคติพิสัย ลดลง โดยจากการศึกษาพบว่าประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น
จะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านความกระตือรือร้นในการเรียน และใช้ส่ือเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับเวลาและการสืบค้นหาความรูใ้หม่ทัง้ภายในและภายนอกชั้นเรียนผ่านทางส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีกล่าวมาดีขึน้ ประกอบกับจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
มนษุยท่ี์สมบูรณพ์รอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา  

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับด้านท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับ
สภาพและการเปล่ียนแปลงไปของสังคมในปัจจุบัน ประกอบกับมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง  
พฒันาผูเ้รียนในรอบดา้น และเพื่อเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาน าไปใชใ้นการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาใหม้ีความทนัสมยัตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม
และเทคโนโลยีไดต่้อไปในอนาคต   

 
ค าถามการวิจัย 

ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้า 
ชั้นเรียน การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียนและ
การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูแ้ละ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ แตกต่างกนัหรือไม่  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีต่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ 
ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูร้ะหว่าง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชา  
พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัด 
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้หลงัการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น
แบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับ
ดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นความรูร้ะหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
แบบปกติ 

5. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะระหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
แบบปกติ 

6. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้น
เรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลัง
เขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 

7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา 
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและหลงัเขา้ชัน้เรียน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ท าใหท้ราบถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน

กลบัดา้น เพื่อน ามาปรบัใช ้แกไ้ขปัญหาดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจใน
การศึกษาคน้ควา้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีก าลัง

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ านวน 68,719 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าดังนี ้1) เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีก าลังศึกษาในรายวิชา พ 21103 พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
รัชดา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 2) สมัครใจ 3) มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านใฝ่เรียนรู้ก่อนการทดลองไม่ เกินร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนด้านทักษะก่อนการทดลองไม่เกินรอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยพิจารณาเฉพาะ  
ผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑด์ังกล่าวเขา้รว่มการทดลอง 4) ท าการคัดเลือกหอ้งเรียนท่ีมีจ  านวนของผูท่ี้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในข้อท่ี 3 มากท่ีสุดเข้าร่วมการทดลอง โดยเมื่อพิจารณาจากการทดสอบแล้วมีทั้งหมด  
3 ห้องเรียน จากจ านวน 10 ห้องเรียน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 56 คน โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่มตามหอ้งเรียน ดงันี ้ 

1) กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียน จ านวน 19 คน 

2) กลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน จ านวน 19 คน  

3) กลุ่มควบคมุ ไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ จ านวน 18 คน  
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละ 
ด้านทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้วิธีแบบครัสคาล -วอลลิส Kruskal-Wallis Test  
เพ่ือทดสอบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ด้านความรูแ้ละด้านทักษะไม่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดอคติหรือความล าเอียง (Bias) ซึ่งผล 
การทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูว้ิจยัจึงใช้
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) เปรียบเทียบผลหลัง 
การทดลอง เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ก่อนการทดลองมี 
ความแตกต่างกนั ประกอบกับเกณฑก์ารคัดเขา้ของกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถควบคุมระดบัคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของคะแนนคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะได ้จึงไดน้ าตัวแปรดา้น
ความรู้มาเป็นปัจจัยร่วมหรือตัวแปรควบคุม (Covariance) เพื่อทดสอบว่าทั้ง 3 กลุ่ม หลัง 
การทดลองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ
แตกต่างกนัหรือไม่  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

1. การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของเนื้อหาสาระวิชาพลศึกษา ท่ีมุ่ งเน้นให้ผู้เรียน  
เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม  
การเคล่ือนไหวเป็นส่ือ โดยมีขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  

1.1 ขัน้เตรียม คือ กระบวนการของการเตรียมรา่งกายและจิตใจของนกัเรียนทกุครัง้
ก่อนท่ีจะมีการเรียนวิชาพลศึกษา 

1.2 ขัน้สอน คือ กระบวนการท่ีครูช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและเห็นความส าคัญ
ในส่ิงท่ีจะเรียน เช่น หลักการ วิธีการ ประโยชน์ท่ีจ  าเป็นและความส าคัญของกิจกรรมท่ีจะสอน  
รวมไปถึงระเบียบ กติกาการเล่น หรือขอ้ตกลงอื่นๆท่ีจ าเป็น 

1.3 ขั้น ฝึกปฏิบั ติ  คือ  กระบวนการท่ีผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบั ติทักษะด้วยตนเอง  
ผ่านแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ครูไดม้อบหมาย 

1.4 ขั้นน าไปใช ้คือ กระบวนการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีเคยไดเ้รียนรูม้าแลว้ใน
กระบวนการก่อนๆ มาใชป้ฏิบติักิจกรรมเพื่อความสนกุสนานในสถานการณจ์ริง 
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1.5 ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ คือ กระบวนการท่ีครูสรุปและประเมินผลของการเรียน  
การสอน เพื่อใหน้ักเรียนทราบและน าขอ้สรุปท่ีได้มาปรบัปรุงในส่ิงต่างๆท่ียังไม่ดีใหดี้ยิ่งขึน้ และ
เป็นขัน้ตอนท่ีใหน้กัเรียนไดท้ าความสะอาดรา่งกายใหพ้รอ้มท่ีจะเขา้เรียนในวิชาอื่นต่อไป 

2. การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  หมายถึง  
การปรบัเปล่ียนการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยายสาธิตในชั้นเรียน ไปเป็นการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากท่ี
บ้านผ่านส่ือสารสนเทศท่ีครูสร้างขึน้ โดยการฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเองและน าความรูท่ี้ได ้ 
น ามาต่อยอดในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการอภิปราย ซักถามข้อสงสัย และฝึกปฏิบัติทักษะในชั้น
เรียนปกติ โดยวิจัยเล่มนี้ได้มีการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน 
กลบัดา้นโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการดงันี ้

2.1 การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้น
เรียน หมายถึง การท่ีครูใหน้ักเรียนไปศึกษา เรียนรูด้้วยตนเองจากบทเรียนท่ีครูมอบหมาย ไดร้บั
วิดีโอการเรียนรู ้แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น และสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองก่อนมีกิจกรรมใน
หอ้งเรียน 

2.2 การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้น
เรียน หมายถึง การท่ีครูใหน้กัเรียนไปศึกษา เรียนรูด้ว้ยตนเองจากบทเรียนท่ีครูมอบหมาย โดยเริ่ม
จากกิจกรรมในหอ้งเรียน จากนั้นศึกษาวีดิโอการเรียนรู ้แหล่งขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ และสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง หลงัการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึง
ความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยด าเนินการวัดผลจากแบบประเมินตนเอง 
เร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรูท่ี้ผู้วิจัยสรา้งขึน้ ลักษณะของแบบวัดประเมินเป็น
แบบมาตราวัดประมาณค่า 4 ตัวเลือก โดยใหเ้ลือกตอบตามความคิดเห็นและความรูสึ้กท่ีแทจ้ริง
ของผูต้อบ รวมทัง้ฉบบัจ านวน 15 ขอ้  

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จท่ีไดร้บัจากกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรูท้างด้านพุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยวิจัยเล่มนี้ได้ศึกษาถึงผลของค่าของคะแนนเฉล่ียด้านความรู ้ 
(พุทธิพิสัย) และค่าคะแนนเฉล่ียด้านทักษะ (ทักษะพิสัย) ในรายวิชา พ 21103 พลศึกษา 1 
(ยืดหยุ่น) เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ ทกัษะมว้นหลงั  
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5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลัง
ศึกษาในรายวิชา พ 21103 พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จ านวน 56 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วยกลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 19 คน กลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 19 คน และกลุ่มควบคุม
จ านวน 18 คน  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ระหว่างก่อนการทดลองและ  

หลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
แบบปกติ แตกต่างกนั  

 

1. การจดัการเรียนรูวิ้ชาพลศึกษาตาม

แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น แบ่งออกเป็น  

2 วิธีการ ดงันี ้

 1.1 การจดัการเรียนรูวิ้ชา 

พลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น

แบบก่อนเขา้ชัน้เรียน 

 1.2 การจดัการเรียนรูวิ้ชา 

พลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น

แบบหลงัเขา้ชัน้เรียน 

2. การจดัการเรียนรูวิ้ชาพลศึกษาแบบ

ปกต ิ
 

 

1. คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู  ้

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชายืดหยุ่น 

เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ และทกัษะมว้นหลงั 

แบ่งออกเป็น 2 ดา้นดงันี ้ 

 2.1 ดา้นความรู ้

  2.2 ดา้นทกัษะ 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู ้

พลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น 
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2. คะแนนคุณลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูห้ลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชั้น
เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ 
กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้า  
ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
แบบหลงัเขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ 
กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้า  
ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
แบบหลงัเขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัด 
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน และกลุ่ม
ควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

6 . ความพึ งพ อ ใจขอ งกลุ่ ม ทดลอง ท่ีมี ต่ อ ก ารจัด การ เรียน รู้วิ ช าพล ศึ กษ า 
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและหลงัเขา้ชัน้เรียน อยู่ในระดบัมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัขอ้ดงัต่อไปนี ้
1. การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา 
2. การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
3. แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
4. การพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
5. การสอนกิจกรรมยืดหยุ่นในโรงเรียน 
6. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6.1 งานวิจยัในต่างประเทศ 
6.2 งานวิจยัในประเทศ 
 

1. การจัดการเรียนรู้พลศึกษา  
1.1 ความหมายของวิชาพลศึกษา 

มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของค าว่าพลศึกษาไวด้งันี ้
ไพวัลย ์ตัณลาพุฒ (2530, น. 37) กล่าวว่า “พลศึกษา” คือการศึกษาแขนงหน่ึง

ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์หผู้เ้รียนมีการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญาโดย 
ใชก้ิจกรรมทางพลศึกษาท่ีไดเ้ลือกเป็นอย่างดีแลว้ เป็นส่ือท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู ้  

วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2536, น. 12-13) กล่าวว่า ค าว่า “สรีระ” หรือ “Physical” 
หมายถึง ร่างกาย นั้นคือ ลักษณะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย ทักษะ  
ของร่างกาย สุขภาพของร่างกายและอื่นๆ เมื่อเติมค าว่า “Education” เข้าไปเป็น “Physical 
Education” นั้น หมายถึง ขบวนการทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนและ
พัฒนาร่างกายของมนุษยใ์หดี้ขึน้หรือกล่าวไดว้่า พลศึกษาคือวิชาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและทักษะ โดยใช้กิจกรรมการออกก าลังกายต่างๆ หรือ  
การเล่นกีฬาต่างๆ เป็นส่ือของการเรียนและนกัเรียนจะมีพัฒนาการดา้นต่างๆ จากการท่ีไดเ้ขา้ไป
รว่มในกิจกรรมพลศึกษาท่ีไดเ้ลือกเฟ้นมาแลว้ 

เย็นฤดี วงศพ์ฒุ (2545, น. 3) กล่าวว่า พลศึกษาคือการศึกษาท่ีก่อใหเ้กิดพลงัทัง้
พลงักาย พลงัใจ พลังปัญญา วฒุิภาวะทางอารมณ ์และพลงัทางสงัคม พลศึกษาและกีฬาไม่ใช่สิ่ง
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เดียวกัน แต่มีเป้าหมายอันเดียวกันคือ การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
วฒุิภาวะทางอารมณ ์การอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างมีความสขุ  

ละเมียด กรยุทธพิพัฒน์ (2551, น. 5-6) กล่าวว่า ค าว่า “พละ” (Physical) 
หมายถึง “รา่งกาย” (Body) ซึ่งมักใชอ้า้งถึงร่างกายในหลายๆลักษณะดว้ยกัน เช่น ความแข็งแรง
ทางกาย (Physical Strength) พัฒนาทางกาย (Physical Development) สุขภาพทางกาย 
(Physical Health) และลักษณะทางกาย (Physical Appearance) เมื่ อ เพิ่ มค าว่า  “ศึกษา” 
(Education) เข้ากับค าว่า “ร่างกาย” (Physical) เกิดเป็นค าใหม่คือค าว่า “ร่างกายศึกษา” หรือ 
“พลศึกษา” (Physical Education) ซึ่งหมายความถึงการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมในทางการบ ารุง
ก าลงัดว้ยวิธีการออกก าลงักาย 

สิทธิศักด์ิ บุญหาญ (2558, น. 25) กล่าวว่า พลศึกษา คือ การศึกษาแขนงหน่ึง 
ซึ่งมีวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายเช่นเดียวกบัการศึกษาแขนงอื่นๆ คือ วิชาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดม้ีการพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จะแตกต่างจากวิชาการอื่นๆ
บา้งตรงท่ีวิธีการและส่ือท่ีจะน ามาใช ้พลศึกษาใชก้ิจกรรมการออกก าลังกาย หรือการเล่นกีฬาเป็น
ส่ือในการเรียนและพฒันาการ โดยใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมพลศึกษา 

จากการท่ีไดศึ้กษาความหมายของพลศึกษา สามารถสรุปไดว้่า พลศึกษาคือศาสตร์
แขนงหน่ึงท่ีมีจุดมุ่ งหมายมุ่งเน้นพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
โดยใชก้ิจกรรมทางกายเป็นส่ือ  

1.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา 
วรศักด์ิ เพียรชอบ (2558, น. 86) ได้กล่าวไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ 

วิชาพลศึกษา นกัเรียนจะตอ้งมีพฒันาการใหค้รบทัง้ 5 ดา้นไปพรอ้มๆกนัดงันี ้
1. ด้านสมรรถภาพทางกาย คือ  เมื่ อนัก เรียนได้เล่นกีฬา นัก เรียนก็ ได้ 

ออกก าลงักายท าใหร้า่งกายมีความแข็งแรง ท าใหเ้ป็นผูม้ีสขุภาพดี มีจิตใจรา่เริง 
2. ด้านทักษะกีฬาหรือในทักษะการเคล่ือนไหวเบื ้องต้น คือ การท างาน

ประสานกันระหว่างระบบประสาทและกลา้มเนือ้ก่อให้เกิดทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นต่างๆ  
ท่ีเป็นพืน้ฐานการเล่นกีฬาต่างๆ 

3. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ วิธีการเล่น และกติกาการเล่นกีฬา 
4. ด้านคุณธรรม เช่น การมีน ้าใจนักกีฬา การมีระเบียบวินัย ซึ่งรวมไปถึง 

การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ย 
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5. ด้านเจตคติ คือ การเห็นคุณ ค่าและความส าคัญของการเล่นกีฬาและ 
การออกก าลงักาย   

วาสนา คณุาอภิสิทธิ์ (2536, น. 17-18) ไดก้ล่าวไวว้่าจดุมุ่งหมายทั่วไปของการสอน
วิชาพลศึกษามีทัง้หมด 5 ประการดงันี ้

1. พัฒนาการทางดา้นร่างกาย (Physical Development) คือ ความตอ้งการให้
นกัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีรา่งกายแข็งแรง มีสขุภาพสมบูรณอ์ยู่เสมอ  

2. พัฒนาการทางด้านจิตใจ (Mental Development) คือ  ความต้องการให้
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนมีเหตุผล รูจ้ักใช้สติปัญญาไตร่ตรองหรือตัดสินใจได้
เด็ดขาด ถกูตอ้งและรวดเร็ว สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

3. พฒันาการทางดา้นอารมณ ์(Emotional Development) คือ ความตอ้งการให้
นกัเรียนรูจ้กัควบคมุอารมณ ์มีความยบัยัง้ชั่งใจ อดกลัน้ อดทน ไม่โกรธง่าย  

4. พฒันาการทางดา้นสงัคม (Social Development) คือ ความตอ้งการใหผู้เ้รียน
ฝึกปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่นในเร่ืองเกี่ยวกบัมนษุยสมัพนัธ์ 

5. พฒันาการทางดา้นทักษะ (Skill Development) คือ ความตอ้งการใหน้กัเรียน
ไดเ้กิดพฒันาการทางดา้นทกัษะจากการฝึกฝน 

ซึ่งจากจดุมุ่งหมายทั่วไปจะเห็นไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายท่ีกล่าวไวอ้ย่างอย่างกวา้งขวาง 
ไม่ชีเ้ฉพาะ มีรายละเอียดต่อการวัดผลไม่ชัดเจน ท าให้ค่อนข้างล าบากต่อการจัดเนือ้หาวิชา  
วิธีสอน ส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2536, น. 20) เพื่อ 
ความสะดวกในการจัดขบวนการเรียนการสอนให้สมบู รณ์ และมีป ระสิท ธิภาพ ท่ีสุด  
โดยนักพลศึกษาหลายท่านได้แบ่งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ พุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) เจตคติพิสยั (Affective Domain) และทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) 
แต่มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่าควรเพิ่มด้านสังคมพิสัย (Social Domain) เข้าไปอีก และ
เน่ืองจากว่าสมรรถภาพทางกายเป็นเอกลักษณ์ของวิชาพลศึกษาจึงเพิ่ มจุดมุ่งหมายด้าน
สมรรถภาพทางกายพิสัย (Physical Fitness Domain) เข้าไปเป็นประเภทสุดท้ายรวมเป็ น  
5 ประเภท ดงันัน้จดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมในการสอนพลศึกษาจึงสรุปไดด้งันี ้
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1. พทุธิพิสยั หรือ ประชานพิสยั (Cognitive Domain)  
2. เจตคติพิสยั หรือ ทศันคติพิสยั (Affective Domain) 
3. ทกัษะวิพิสยั หรือ จลนพิสยั (Psychomotor Domain or Skill Domain) 
4. สงัคมพิสยั (Social Domain) 
5. สมรรถภาพทางกายพิสยั (Physical Fitness Domain) 

จากการท่ีได้ศึกษาจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ท าให้ได้ข้อสรุปว่า
จดุมุ่งหมายทางพลศึกษา ประกอบดว้ย 1) ดา้นสมรรถภาพทางกาย 2) ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหว
เบือ้งตน้และทกัษะกีฬา 3) ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจ 4) ดา้นคณุธรรมซึ่งครอบคลมุเกี่ยวกบัเร่ือง
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และ 5) ด้านเจตคติ ท าให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู ้เพื่อให้
เป็นไปตามจดุมุ่งหมายดงักล่าว ประกอบกบัปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีพัฒนาการอย่างสมบูรณค์รบถว้น 
ทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และ สติปัญญา  

1.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา 
ล าดับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้วิชาพลศึกษา 

วรศักด์ิ เพียรชอบ (2558, น. 87-96) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนพลศึกษาควรค านึงถึงพัฒนาในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน คือ (1) ด้านสมรรถภาพทางกาย  
(2) ดา้นทักษะกีฬา (3) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (4) ดา้นคุณธรรม และ (5) ดา้นเจตคติ ควบคู่กัน
ไปดว้ย ดงันั้นในการจัดกิจกรรมและประสบการณต่์างๆ เพื่อใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยการลง
เล่นกีฬาจริงๆด้วยตนเองตามท่ีกล่าวนี้และได้บรรลุผลตาม ท่ีวางไว้ด้วยดี  ในกระบวน 
การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาท่ีถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีประกอบไปดว้ยหลกัการท่ีส าคญัๆ ในแต่ละขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 กระบวนการสรา้งความพรอ้มทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ
กระบวนการของการเตรียมรา่งกายและจิตใจของนกัเรียนทกุครัง้ก่อนท่ีจะมีการเรียนวิชาพลศึกษา  

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการสรา้งความเขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติัใน
ส่ิงท่ีเรียนได ้คือกระบวนการท่ีครูช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและเห็นความส าคัญในส่ิงท่ีจะเรียน 
เช่น หลักการ วิธีการ เห็นคุณค่า และประโยชน์ท่ีจ  าเป็นและส าคัญของกีฬา หรือกิจกรรมท่ีจะ  
สอนนั้น แล้วสามารถปฏิบัติและลงเล่นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสนุกสนาน  
ทัง้นีร้วมทั้งระเบียบ กติกาการเล่น หรือข้อตกลงอื่นๆท่ีจ าเป็น ท่ีง่ายๆ และท่ีช่วยให้การเล่นนั้น
เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและบรรลตุามจดุประสงคก์ารเรียนท่ีไดว้างไว ้ 
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ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการปฏิบัติจริงเพื่อความสนุกสนาน คือกระบวนการท่ี
นับว่าเป็นหัวใจส าคัญ ท่ีสุดของกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เพราะว่าเป็น  
กระบวนการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสน าส่ิงท่ีไดเ้คยเรียนรูม้าแลว้ในกระบวนการก่อนๆมาใชเ้ล่น
เพื่อความสนกุสนานในสภาพการณจ์ริง ท าใหน้กัเรียนมีโอกาสไดเ้รียนรูจ้ริง ไดม้ีประสบการณจ์ริง 
และไดม้ีพฒันาการในดา้นต่างๆ ตามท่ีจดุประสงคก์ารเรียนรูไ้ดว้างไวอ้ย่างแทจ้ริง 

ขั้นตอนท่ี 4 กระบวนการสรุป ประเมินผลและสุขปฏิบัติ  คือกระบวนการ
สุดท้ายของการเรียนการสอน และนับว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญของการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นกระบวนการท่ีครูจะไดส้รุปและประเมินผลของการเรียนการสอนท่ีเพิ่ง
ผ่านมาใหม่ๆ ใหน้กัเรียนไดท้ราบเพื่อปรบัปรุงในส่ิงต่างๆ ท่ียงัไม่ดีใหดี้ยิ่งขึน้ หรือในส่ิงท่ีดีอยู่แลว้
ให้ดียิ่งๆขึน้ต่อไปอีก ส่ิงท่ีครูจะแจ้งให้นักเรียนทราบในกระบวนการนี้จะมีทั้งในด้านการเล่น  
วิธีการเล่น พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ล่นเกี่ยวกับระเบียบและกติกาการเล่น และการมีน า้ใจ
นักกีฬา ทั้งในระหว่างการเล่น หลังจากการเล่นเมื่อเป็นผูช้นะหรือหลังจากการเล่นเมื่อเป็นผูแ้พ ้
หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง และท่ีครูเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีควรจะส่งเสริมใหดี้ขึน้ หรือท่ีดีอยู่แล้วใหดี้ขึน้ไปอีก 
และในขณะเดียวกนันกัเรียนจะไดม้ีเวลาพกัก่อนท่ีนกัเรียนจะไดท้ าความสะอาดรา่งกายใหพ้รอ้มท่ี
เขา้เรียนในวิชาอื่นต่อไป  

วิธีการสอนพลศึกษา 
วรศักด์ิ เพียรชอบ (2558, น. 97-124) ไดก้ล่าวไวว้่า การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา

แบบต่างๆท่ีครูอาจจะน ามาดัดแปลง ผสมผสานกันหรือน ามาใชเ้สริมเพื่อให้การจัดการเรียนรู ้
วิชาพลศึกษาสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรูต้ามท่ีได้วางไว ้และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ท่ี
ส าคญัมีดงัต่อไปนี ้

1. การเรียนการสอนแบบบรรยาย  
2. การเรียนการสอนแบบอธิบายประกอบการสาธิต 
3. การเรียนการสอนแบบการใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
4. การเรียนการสอนแบบมอบหมายงานหรือโครงการใหน้กัเรียนไปท าหรือไป

ศึกษาคน้ควา้ 
5. การเรียนการสอนแบบใหก้ารบา้น 
6. การเรียนการสอนแบบทดลอง 
7. การเรียนการสอนแบบการใชค้ าถาม-ค าตอบ  
8. วิธีการสอนโดยการใชต้ าราเรียนประกอบ 
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9. วิธีการสอนแบบการแกปั้ญหา  
10. วิธีการสอนเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
11. วิธีการสอนเพื่อพฒันาทกัษะกีฬา 
12. วิธีการสอนแบบคิดคน้การเคล่ือนไหว  

วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2536, น. 199-215) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนพลศึกษาว่ามี
วิธีสอนพลศึกษาแบบใหญ่ๆ ทัง้หมด 4 แบบดงันี ้

1. วิธีสอนแบบเก่า (The Traditional Model) เป็นวิธีสอนท่ีนิยมกันมานาน
แลว้ เช่น แบบอธิบาย แบบสาธิต แบบฝึก แบบใหล้งมือปฏิบัติ แบบใชก้ิจรรมน า แบบแกไ้ขทกัษะ
ย่อย และแบบใหน้กัเรียนเขา้รว่มในเกมหรือกีฬาและการแข่งขนั 

2. วิธีสอนแบบอาศัยการเคล่ือนไหวเบื ้องต้น (The Performance Based 
Instructional Model) เป็นวิธีสอนแบบเน้นตัวนักเรียน ให้นักเรียนหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น  
แบบใชต้ ารา แบบค าถาม-ค าตอบ แบบอภิปราย แบบมอบหมายงานหรือโครงการ แบบทดลอง 
เป็นตน้ 

3. วิธีสอนแบบก าหนดขอบข่ายของกระบวนการเกิดความคิดรวบยอด  
(The Purpose Process Conceptual Framework Model) ครูมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัขอ้มูล
เกี่ยวกับลักษณะของความคิดรวบยอดของนักเรียนเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจท าหลักสูตรซึ่ง  
ถา้ท าได้ช่วยใหค้รูสามารถก าหนดขอบข่ายของเนือ้หาวิชาและจัดล าดับการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสม
ยิ่งขึน้  

4. วิธีสอนแบบอื่นๆ (Other Alternative Models) วิธีสอนทั้ง 3 แบบท่ีกล่าว
มาเป็นทฤษฎีของการสอนทั่วๆไป แต่ในวางแผนการสอนจริงๆ แลว้จะมีวิธีสอนแบบอื่นๆอีก เช่น 
วิธีสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแบบแกน วิธีสอนแบบใช้ความคิดรวบยอดในการเคล่ือนไหว  
วิธีสอนแบบเนน้กระบวนการของการเรียน เป็นตน้ 

วิธีสอนพลศึกษาท่ีกล่าวมาเป็นวิธีสอนใหญ่ๆ เมื่อครูจะสอนภาคปฏิบัติใน
หอ้งเรียนจริงๆ ก็สามารถเลือกใชว้ิธีการสอนแบบย่อยๆ ใหเ้หมาะสมกบัจดุมุ่งหมายในการสอนแต่
ละครัง้ไดอ้ีกโดยมีวิธีการสอนย่อยๆดงันี ้ 

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต 
3. วิธีสอนแบบใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 
4. วิธีสอนแบบอภิปราย 
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5. วิธีสอนแบบแกปั้ญหา  
6. วิธีสอนแบบทดลองและตรวจสอบ 
7. วิธีสอนแบบมอบหมายงานและโครงงาน 
8. วิธีสอนแบบส ารวจการเคล่ือนไหว หรือคิดคน้การเคล่ือนไหว 
9. วิธีสอนแบบค าถาม – ค าตอบ  

สรุปได้ว่าวิธีการสอนพลศึกษานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งการน าไปใชจ้ะต้อง
ค านึงถึงบริบทของผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม รวมไปถึงความพรอ้มในการจัดการเรียนรู ้ซึ่งจะท าให้
สามารถเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและน าไปใช้ให้เกิดผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบางวิธีการท่ีสอดคล้องกับ  
การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้าน เช่น วิธีสอนแบบมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้า 
วิธีการสอนแบบให้การบ้าน วิธีสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน
บทเรียนและฝึกปฏิบติัทกัษะและเรียนรูบ้ทเรียนไดท้ัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน   

1.4 การวัดและประเมินผลในวิชาพลศึกษา 
ความหมายและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลในวิชาพลศึกษา 

วรศักด์ิ เพียรชอบ (2558, น. 136) กล่าวว่า การวัดเพื่อการประเมินผลทาง 
พลศึกษา (Measurement For Evaluation in Physical Education) หมายถึง การหาปริมาณของ
พัฒนาการท่ีเกิดขึ ้นในตัวนัก เรียนตามหลักการและกระบวนการของการเรียนการสอน 
วิชาพลศึกษาตามสาระ มาตรฐาน หรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีตั้งไว้แล้วก็น าผลของ
พฒันาการท่ีวดัไดน้ัน้มาประเมินดว้ยการพิจารณาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือคุณภาพอย่างอื่น
ท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อดูว่าผลของพัฒนาการท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนการสอนท่ีแล้วมานั้นดี  
หรือไม่ดี ควรจะมีการปรบัปรุงแกไ้ขหรือไม่อย่างไร 

ซึ่งการวัดผลทางการพลศึกษาอาจจะเป็นการวัดเพื่อการประเมินผลในหลายๆ
ประการ แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะวดัเพื่อความมุ่งหมายท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความสนใจ มีความพยายามศึกษา
ค้นคว้าหรือท าแบบฝึกหัดในบทเรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจ ให้ดียิ่งขึน้หรือฝึกฝนตนเองให้มี
ความช านาญมากยิ่งขึน้ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
3. เพื่อใหท้ราบสถานการณข์องการเรียนการสอน 
4. เพื่อน าผลจากการวัดมาใชเ้ป็นแนวทางในการจ าแนกกลุ่มนักเรียน เพื่อ

ประโยชนใ์นการจดัชัน้เรียนจดักลุ่มตามความสามารถ  
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5. เพื่อน าผลมาใช้เป็นแนวทางในการสรา้งมาตรฐาน ส าหรบัใชเ้ป็นเกณฑ์
ส าหรบัเปรียบเทียบกบัผลของการเรียนการสอนของนกัเรียน 

6. เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการใหค้ะแนนผูเ้รียนหลงัจากการเรียนจบวิชาในภาค
หน่ึงๆ  

นอกจากนั้น วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2536, น. 406-407) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า 
จดุมุ่งหมายทั่วไปของการวดัและประเมินผลวิชาพลศึกษามีจดุมุ่งหมายอยู่ 6 ประการ ดงันี ้

1. เพื่อการวิเคราะหห์รือวินิจฉัย (Diagnosis) เพื่อประโยชนต่์อการวางแผน
และการควบคุมการจัดโปรแกรมพลศึกษาให้เพียงพอเหมาะสม การไดรู้ถ้ึงขอ้มูลเฉพาะตัวของ
นกัเรียนแต่ละคนท าใหค้รูสามารถจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

2. เพื่อการแบ่งกลุ่ม (Classification) การแบ่งกลุ่มนักเรียนไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะแบบเดียวกันหรือผสมผสานกัน บางครั้งจะมีประโยชน์ ต่อการเลือกแบบการสอน  
การแข่งขนัหรือการจดัประสบการณต่์างๆ 

3. เพ่ือความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) การวัดผลจ าเป็นต้องกระท าให้
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลและความก้าวหน้าของนักเรียน
อย่างถกูตอ้ง  

4. เพื่อการบริหาร (Administration) การวัดผลจะท าใหไ้ดข้อ้มูลส าหรบัการ
พิจารณาหาวิธีสอนท่ีดีท่ีสุดและเป็นข้อมูลในการแนะแนวนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดี
เพียงพอ 

5. เพื่อการแนะแนว (Supervisory) ผลจากการทดสอบตามจดุมุ่งหมายจะมี
ประโยชนส์ าหรบัการประเมินผลตวัครูและประสิทธิภาพในการสอนของครู และผลจากการทดสอบ
เป็นตวับ่งชีไ้ดด้ว้ยว่าการท างานของครูบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีตนเองก าหนดไวห้รือไม่  

6. เพื่ อการวิจัย (Research) ผลจากการทดสอบสามารถน ามาใช้ใน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้วิธีการสอน น าไปสู่กระบวนการวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนรู ้ 

ซึ่งจากการท่ีได้ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลท าให้ทราบถึง
จดุมุ่งหมายท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยกล่าวสรุปไดว้่าจดุมุ่งหมายของการวดัและ
ประเมินผลเป็นไปเพื่อการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการน าผลท่ีไดม้าพฒันาตัวผูเ้รียน การจดัการเรียน
การสอน รวมไปถึงน ามาพฒันาวิชาชีพครู  
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ซึ่งจากการท่ีไดศึ้กษาถึงจุดมุ่งหมายท าใหผู้ว้ิจัยไดท้ราบถึงแนวทางท่ีถูกตอ้งใน
การจัดการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและน าผลท่ีได้จากการวัดและ
ประเมินผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ  

การวัดและประเมินผลตามจดุมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
วรศักด์ิ เพียรชอบ (2558, น. 139-217) กล่าวว่า การวดัเพื่อประเมินผลท่ีถกูตอ้ง

และสมบูรณต์ามสาระและมาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรนั้น จะตอ้งเป็นการวดัเพื่อประเมินผล
ตามหลกัการและปรชัญาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาท่ีมุ่งใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการในทัง้ 5 ดา้น 
คือ 1) การวัดดา้นสมรรถภาพทางกาย 2) การวัดดา้นความรูค้วามเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ  
3) การวัดดา้นทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งตน้และทักษะการเล่นกีฬา 4) การวัดดา้นคุณธรรมและ
คุณลักษณะประจ าตัวของนักเรียน 5) การวัดดา้นเจตคติหรือการเห็นความส าคัญและการเห็น
คุณค่าของการเล่นกีฬา หรือการออกก าลังกาย โดยการวัดพฤติกรรมในแต่ละด้านสามารถ
แบ่งเป็นตอนๆ ไดด้งันี ้

1. วิธีการวดัดา้นสมรรถภาพทางกาย โดยก่อนท่ีจะท าการวดัสมรรถภาพทาง
กายนั้นจะต้องทราบก่อนว่าสมรรถภาพทางกายนั้นเป็นเพียงองค์รวมท่ีประกอบไปด้วย
ความสามารถของปัจจัยต่างๆท่ีส าคัญหลายๆดา้นรวมกันมากกว่าท่ีจะเป็นความสามารถท่ีมีขึน้ 
ในตัวของมันเอง ดังนั้นในการวัดผลหรือวัดความสามารถของสมรรถภาพทางกายนั้น  
จึงไม่สามารถท่ีจะวัดระดับความสามารถของสมรรถภาพทางกายได้โดยตรง การวัดสมรรถภาพ
ทางกายนั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแยกปัจจัยท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสมรรถภาพทางกายนัน้ๆ
ออกมาให้ชัดเจนเป็นอย่างๆเสียก่อน แล้วจึงเลือกแบบหรือวิธีการวัดมาท าการวัดปัจจัย  
ท่ีแยกออกมาแต่ละดา้นๆนั้นต่อไป และเมื่อท าการวัดปัจจัยทุกๆดา้นครบหมดแล้ว ผลรวมของ
ปัจจัยท่ี เป็นส่วนประกอบทุกๆด้านเหล่านั้นจึงจะเป็นผลท่ีแสดงถึงสมรรถภาพทางกาย  
ว่าสมรรถภาพทางกายนั้นเป็นอย่างไร มีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายท่ีส าคัญพรอ้มกับการเสนอแบบหรือวิธีการปัจจัยในแต่ละด้าน ท่ีสามารถ
น าไปใชห้รือดดัแปลงใชใ้นสภาพการณจ์ริงของโรงเรียนไดด้งัต่อไปนี ้ 

1.1 ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ  (Muscular Strength) คื อ 
ความสามารถของกลา้มเนือ้หรือกลุ่มกลา้มเนือ้ในการท่ีจะหดตัวท างานในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
ไดสู้งท่ีสุด ซึ่งการวัดความแข็งแรงของกลา้มเนือ้นั้นตามปกติแลว้เมื่อตอ้งการทราบว่ากลา้มเนือ้
ของร่างกายส่วนไหนมีแรงในการหดตัวเท่าไร มากนอ้ยแค่ไหน ก็จะต้องท าการวัดความแข็งแรง
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ของกลา้มเนือ้ของร่างกายส่วนนั้น ตามลักษณะการท างานของกลา้มเนือ้แต่ละส่วนของร่างกาย
นัน้ๆ ดว้ย ดงัตวัอย่างในแต่ละแบบต่อไปนี ้

1.1.1 การดึงขอ้ เพื่อวดัความแข็งแรงของกลา้มเนือ้แขนและไหล่ 
1.1.2 การลกุ-นั่ง เพื่อวดัความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ทอ้งและหลงั 
1.1.3 การแบกคู่ เพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้แขน ขา และ

ล าตวั 
1.1.4 การบีบไดนาโมมิเตอร ์เพื่อวัดความแข็งแรงของแขนซา้ยและ

ขวา 
1.1.5 การดึงไดนาโมมิเตอรโ์ดยท่าเข่างอ เพื่อวดัความแข็งแรงของขา 

1.2 พลังของกลา้มเนือ้ (Muscular Power) คือความสามารถในการหด
ตัวเพื่อดีดตัวขึน้อย่างเร็วและแรงในจังหวะเดียวให้ได้ผลงานมากท่ีสุดภายในเวลาสั้นท่ีสุด ดัง
ตวัอย่างต่อไปนี ้

1.2.1 การอยู่กบัท่ีกระโดดไกล เพื่อวดัพลงัของกลา้มเนือ้ขา 
1.2.2 การกระโดนแตะขา้งฝาผนงั เพื่อวดัพลงัของกลา้มเนือ้ขา  

1.3 ค ว า ม อ ด ท น ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ  (Muscular Endurance) คื อ
ความสามารถของกลา้มเนือ้หรือกลุ่มของกลา้มเนือ้ในการท างานซ า้ๆ หลายๆครัง้ติดต่อกันไดเ้ป็น
ระยะเวลายาวนาน ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

1.3.1 การลกุ-นั่ง เพื่อวดัความอดทนของกลา้มเนือ้ทอ้ง 
1.3.2 การดึงขอ้ เพื่อวดัความอดทนของกลา้มเนือ้แขนและไหล่ 

1.4 ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) คือ ความสามารถของร่างกายใน
การเปล่ียนต าแหน่งหรือเปล่ียนทิศทางของร่างกายหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายไดด้ว้ยความ
รวดเร็ว ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

1.4.1 การนั่งสลับยืน เพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายใน
แง่ของความสามารถในการเคล่ือนไหวเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งของรา่งกาย 

1.4.2 การวิ่งเก็บของ เพื่อวัดความสามารถในการเปล่ียนทิศทางใน
การวิ่ง 

1.5 ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ (Cardio-
Respiratory Endurance) คือ ความสามารถในการท างานประสานกันของระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
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1.5.1 การวิ่งและเดินระยะทาง 600 เมตร 
1.5.2 การกา้วเทา้บนมา้นั่งแบบฮาเวิรด์ 

1.6 ความเร็ว (Speed) คือ ความสามารถหดของกลา้มเนือ้ในการหดตัว
ท างานซ า้ๆ กันไดเ้ป็นจ านวนหลายครัง้ภายในระยะเวลาท่ีจ ากัด หรือความสามารถในการท างาน
ไดม้ากท่ีสดุภายในเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุเช่น การวิ่ง 50 เมตร เป็นตน้ 

1.7 ความอ่อนตัว (Flexibility) คือ ความสามารถของข้อต่อหน่ึงขอ้ต่อ
หรือหลายๆ ข้อต่อของร่างกายท่ีสามารถเหยียดท างานได้มากท่ีสุดโดยไม่มีอาการเจ็บปวด  
เช่น การทดสอบการนั่งกม้ตวัและยื่นแขนไปขา้งหนา้ เป็นตน้  

1.8 ความสามารถในการทรงตัว (Balance) คือความสามารถใน 
การรกัษาต าแหน่งของร่างกายใหอ้ยู่ในดุลของแรงถ่วงของโลกทัง้ในขณะท่ีเคล่ือนท่ีและอยู่กับท่ี 
เช่น การยืนขาเดียว การยืนบนท่อนไมแ้บบยาว การยืนบนท่อนไมว้างเท้าแบบตามขวาง การทรง
ตวัขณะเคล่ือนท่ี การเดินบนไมท้รงตวั เป็นตน้  

2. วิ ธี ก ารวัด ด้านทั กษ ะกา รเค ล่ือ น ไห ว เบื ้ อ งต้น และทั กษ ะกี ฬ า  
โดยวิธีการวัดทักษะต่างๆทุกประเภท คือทัง้ทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและทักษะในการเล่น
กีฬาต่างๆ ซึ่งจะตอ้งท าการวดัดว้ยการใหน้กัเรียนแสดงออกซึ่งทกัษะหรือความสามารถของทกัษะ
นัน้ๆ ใหป้รากฏออกมา ซึ่งสามารถแบ่งการวดัทกัษะออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

2.1 การวัดทักษะการเคล่ือนไหวเบื ้องต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  
3 ประเภท ดงันี ้

2.1.1 การวัดทักษะการเคล่ือนไหวเบื ้องต้นแบบอยู่กับท่ี ซึ่งเป็น 
การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายในขณะท่ีร่างกายอยู่กับ ท่ี เช่น การงอแขน งอขา  
การเหวี่ยงแขน การเหวี่ยงขา การกม้หนา้ การเงยหนา้ การบิดล าตวั 

2.1.2 การวัดทักษะการเคล่ือนไหวเบื ้องต้นแบบเคล่ือนท่ี  เช่น  
การเดิน การวิ่ง การกระโดดด้วยเท้าเดียวหรือสองเท้า การเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง  
การเคล่ือนท่ีนีอ้าจเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ ไปขา้งหลงั เป็นเสน้ตรง หรือเป็นเสน้โคง้ก็ได้ 

2.1.3 การวัดทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งตน้แบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
เช่น การขวา้งลกูบอล การปาลกูบอล การเตะลกู การเตะบอล การกระโดดเชือก เป็นตน้  

2.2 การวดัทกัษะกีฬา ตามความมุ่งหมายของของการสอนวิชาพลศึกษา
ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษานั้น เป็นการสอนท่ีมุ่งเพียงเพื่อให้นักเรียนไดเ้ล่นกีฬาเป็น
และสามารถน ากิจกรรมกีฬานี้ไปใช้เล่นและออกก าลังกายต่อไปในเวลาว่างได้ตามอัตภาพ  
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ของตนเองเท่านั้น ดังนั้นการวัดทักษะกีฬาของนักเรียนระดับนี ้จึงเป็นการวดัมุ่งเพื่อประเมินดูว่า
นกัเรียนมีทกัษะกีฬาที่สอนไปเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นเวลาว่างไดต่้อไปหรือไม่  

3. วิธีการวัดด้านความรู้และความเข้าใจทางพลศึกษา โดยแบบหรือ 
วิธีการวัดท่ีมักน ามาใชว้ัดความรูแ้ละความเขา้ใจทางพลศึกษาส่วนมากนั้นสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 วิธีการวัดท่ีมีค าถามเป็นแบบปรนัย เป็นวิธีการวัดท่ีมุ่งให้ตอบได ้
ตอบจากความสามารถจดจ าหรือระลึกไดใ้นขอ้มูลหรือใจความท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกนัท่ีง่ายๆ ดงันั้น 
การใชว้ิธีการวดัแบบนีถ้า้สรา้งไม่ดีอาจจะเป็นการวัดเฉพาะความจ าเพียงอย่างเดียวมากกว่าจะ
เป็นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ หรือการประยุกตค์วบคู่กันไปดว้ย โดยการวัดท่ีมีค าถามเป็น
ปรนยัสามารถยกตวัอย่างไดด้งันี ้

3.1.1 ค าถามแบบถกู-ผิด 
3.1.2 ค าถามแบบเติมค าในช่องว่างและใหต้อบสัน้ๆ 
3.1.3 ค าถามแบบจบัคู่ 
3.1.4 ค าถามแบบมีตวัเลือก 

3.2 วิธีการวดัท่ีมีค าถามเป็นแบบใหเ้ขียนเรียงความ เป็นการตัง้ค าถามท่ี
มีการก าหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหัวขอ้หรือปัญหาใดขึน้มา เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการใชก้ระบวนการคิดตนเอง ทัง้ในแง่ของความสามารถในการใชก้ระบวนการคิด
ของตนเอง ทั้งในแง่ของความสามารถในการบ่งบอก การอธิบาย การตีความ การน าข้อมูลมา
ผสมผสานกัน การจัดเรียง และการสังเคราะห์เนื ้อหาเพื่อน าเสนอในรูปแบบการเขียนเป็น
เรียงความ  

4. วิธีการวดัดา้นคณุธรรมและเจตคติทางพลศึกษา การวดัดา้นคณุธรรมและ
เจตคตินีเ้ป็นพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งท่ีจะเป็นนามธรรมจึงท าใหย้ากล าบากในการวัดเพื่อประเมินผล
มากกว่าพฤติกรรมด้านอื่นๆ ดังนั้นครูพลศึกษาส่วนใหญ่แม้ว่าจะได้วางจุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อใหน้ักเรียนไดบ้รรลใุนพฤติกรรมทัง้สองดา้นนีไ้วแ้ลว้ก็ตาม แต่ก็มักจะไม่ค่อยไดท้ าการวัดเพื่อ
ประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรูต้ามท่ีวางไว้เท่าท่ีควร เน่ืองจากมีความยากล าบากใน  
การสรา้งเครื่องมือท่ีสามารถวดัไดผ้ลท่ีแม่นตรงและเชื่อถือไดอ้ย่างแทจ้ริง และแมเ้ครื่องมือนัน้จะ
ไดม้ีการสรา้งอย่างถูกหลักการและไดม้ีการทดลองใชอ้ย่างถูกตอ้งตามวิธีการแลว้ก็ตาม แต่เมื่อ
น าไปใช้จริงแล้วถ้าผู้ตอบท่ีไม่มีใจเป็นกลางและไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการตอบอย่างแท้จริง 
ผลการวัดนั้นก็อาจจะยังไม่ไดผ้ลท่ีแม่นตรงและน่าเชื่อถือไดเ้ท่าท่ีควรอีกก็ได ้ทัง้นีก้็เป็นเพราะว่า  
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ผลของการตอบของผูต้อบนั้นจะขึน้อยู่กับปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างดว้ยกัน ปัจจัยภายนอกท่ี
เห็นไดช้ัด ไดแ้ก่ ผลไดแ้ละผลเสียท่ีเกิดขึน้กับตัวผูต้อบเองว่ามีมากนอ้ยแค่ไหน เช่น ถา้ผูต้อบเห็น
ว่าผลการตอบนั้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียแก่ตัวเองมากหรือน้อยการตอบนั้นก็จะมีค าตอบท่ีมี
แนวโนม้ไปในทางท่ีจะเป็นผลดีหรือผลเสียแก่ตนเองนอ้ยตามไปดว้ย เป็นตน้  

ดังนั้นวิธีการใช้แบบสอบถามเพื่อเป็นการวัดด้านคุณธรรมและเจตคติของ
นักเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น จึงไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะให้ความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือได ้
แบบวัดท่ีสามารถน าผลมาประเมินผลได้ดีท่ีสุดวิธีหน่ึงนั้นก็คือ แบบวัดท่ีประกอบไปด้วย 
การสงัเกตดพูฤติกรรมการแสดงออกหรือการปฏิบติัตนในสภาพการณจ์ริงของนกัเรียน และผูท่ี้ท า
การสงัเกตหรือผูว้ดัก็ควรจะเป็นครูท่ีท าการสอนนกัเรียนนัน้จะดีกว่า 

5. วิธีการประเมินเพื่อให้คะแนนนักเรียนในวิชาพลศึกษา การประเมินผล
เพื่อใหค้ะแนนนกัเรียนวิชาพลศึกษาท่ีถกูตอ้ง จ าเป็นจะตอ้งประเมินจากคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ัง้ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นสมรรถภาพทางกาย 2) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  
3) ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวและการกีฬาเบือ้งตน้ 4) ดา้นคณุธรรม และ 5) ดา้นเจตคติ  

โดยการใหน้ า้หนักคะแนนของปัจจัยท่ีจะวัดในแต่ละดา้น ควรจะใหเ้ป็นไป
ตามหลักการท่ีว่าดว้ยการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาท่ีถูกต้องตามหลักการท่ีแทจ้ริงนั้นคือ การเรียน
การสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 โดย 
ใหพ้ัฒนาการในทุกๆ ดา้นทั้ง 5 ดา้นไปพรอ้มๆกนั ในขณะเดียวกันพฤติกรรมในดา้นต่างๆ แต่ละ
ดา้นเหล่านีล้ว้นเป็นพฤติกรรมท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญต่อความสมดุลขององคร์วมของมนุษย์
ทัง้สิน้ การขาดตกบกพรอ่งของพฤติกรรมหน่ึงพฤติกรรมใดนั้นย่อมจะท าใหม้ีผลกระทบกระเทือน
ต่อความสมดลุของมนษุยห์รือนกัเรียนโดยส่วนรวมดว้ย  

จากหลักการท่ีกล่าวมานี้ น า้หนักของคะแนนในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้านคือ  
1) ดา้นสมรรถภาพทางกาย 2) ดา้นทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งตน้และทักษะกีฬา 3) ดา้นความรู้
และความเขา้ใจในหลกัการเล่นง่ายๆ 4) ดา้นคณุธรรม และ 5) ดา้นเจตคติ ซึ่งการก าหนดน า้หนัก
คะแนนของปัจจัยแต่ละดา้นควรจะเป็นดา้นละเท่าๆกัน เหมือนๆกัน เช่น สมมุติว่าถา้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ในการวัดเพื่อน าผลมาประเมินเพื่อใหค้ะแนนนักเรียนนั้นก็ควรจะใหน้ า้หนักคะแนน
ในแต่ละดา้นตามท่ีไดก้ล่าวมาดา้นละ 20 คะแนนเท่าๆกนั  

จากการท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
พลศึกษาท าใหท้ราบว่าการวดัและประเมินผลในวิชาพลศึกษานัน้ จะตอ้งมีการวดัตามจดุมุ่งหมาย
ทั้งหมด 5 ด้านท่ีส าคัญ ตามจุดมุ่งหมายในวิชาพลศึกษา คือ 1) ด้านสมรรถภาพทางกาย  
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2) ดา้นทักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและทักษะกีฬา 3) ด้านความรูแ้ละความเข้าใจในหลักการ
เล่นง่ายๆ 4) ด้านคุณธรรม และ 5) ด้านเจตคติ ซึ่งได้น ามาดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนและงานวิจัย โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายในการวัดเป็น  
3 ดา้นคือ 1) ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการเล่น 2) ดา้นทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งตน้และ
ทักษะกีฬา และ 3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งน าด้านท่ี 4 และ ด้านท่ี 5 มารวมกัน  
เพื่อเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรูแ้ละสรา้งแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตาม
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายทัง้ 3 ดา้นท่ีกล่าวมา  

 
2. การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 1-6) ได้ระบุถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและวิชาพลศึกษาว่า สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง 
ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ือง
ส าคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของทุกชีวิตซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรูเ้รื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มี
ความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติ
ดา้นสขุภาพจนเป็นกิจนิสยั อนัจะส่งผลใหส้งัคมโดยรวมมีคณุภาพ  

สาระท่ีเป็นกรอบเนือ้หาหรือขอบข่ายองคค์วามรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษาประกอบดว้ย  

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผูเ้รียนจะได้เรียนรูเ้รื่องธรรมชาติ
ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและ  
มีพฒันาการท่ีสมวยั  

2. ชีวิตและครอบครวั ผู้เรียนจะได้เรียนรูเ้รื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว 
การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรูสึ้กทางเพศ การสรา้งและ  
รกัษาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น สขุปฏิบติัทางเพศ และทกัษะในการด าเนินชีวิต 

3. การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูก้ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ การเขา้รว่มกิจกรรมทางกายและกีฬา ทัง้ประเภท
บุคคลและประเภททีมอย่างหลากหลายทัง้ไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และ
ขอ้ตกลงในการเขา้รว่มกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีน า้ใจนกักีฬา 
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4. การสรา้งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลิกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ และการป้องกนัโรคทัง้โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

5. ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจาก
พฤติกรรมเส่ียงต่างๆทั้งความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชย้าและ
สารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสรา้งเสริมความปลอดภยัในชีวิต  

ซึ่งจากกรอบกรอบเนือ้หาหรือขอบข่ายองคค์วามรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษา
และพลศึกษาดงักล่าว ท าใหไ้ดส้าระและมาตรฐานการเรียนรูด้งัต่อไปนี ้

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

มนษุย ์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครวั 

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคณุคุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศึกษา และ
มีทกัษะในการด าเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ 
กีฬาสากล  

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  
การเล่นเกม และกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติ
เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน  
การแข่งขนั และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ 4 การสรา้งเสริมสขุภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค  
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ การด ารง

สขุภาพ การป้องกนัโรค และการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสขุภาพ 
อบุติัเหต ุการใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง  
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2.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จากการท่ีต้องด าเนินการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ ตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรูเ้พื่อน ามาจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสรา้งรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู ้โดยตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีสาระ ตวัชีว้ัด 
และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 7-47) ดงันี ้ 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

มนษุย ์
ตวัชีว้ดั 

ม.1/1 อธิบายความส าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไรท่้อท่ีมี 
ผลต่อสขุภาพ การเจริญเติบโต และพฒันาการของวยัรุน่ 

ม.1/2 อธิบายวิธีดแูลรกัษาระบบประสาทและระบบต่อมไรท่้อใหท้ างาน
ตามปกติ 

ม.1/3 วิเคราะหภ์าวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ม.1/4 แสวงหาแนวทางในการพฒันาตนเองใหเ้จริญเติบโตสมวยั  
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.1/1 ความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่้อท่ีมีผลต่อ
สขุภาพ การเจริญเติบโต และพฒันาการของวยัรุน่ 

ม.1/2 วิ ธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างาน
ตามปกติ 

ม.1/3 การวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ม.1/4 แนวทางในการพฒันาตนเองใหเ้จริญเติบโตสมวยั  
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครวั 

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคณุคุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศึกษา และ
มีทกัษะในการด าเนินชีวิต 
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ตวัชีว้ดั 
ม.1/1 อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ ์และพฒันาการทางเพศอย่างเหมาะสม 
ม.1/2 แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด 

ทางเพศ 
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.1/1 การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการ 
ทางเพศ 

ม.1/2 ทกัษะปฏิเสธเพื่อป้องกนัการถกูล่วงละเมิดทางเพศ  
สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ 

กีฬาสากล  
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  

การเล่นเกม และกีฬา 
ตวัชีว้ดั 

ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ 
ทกัษะกลไกและทกัษะพืน้ฐานท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 

ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช ้
ทกัษะพืน้ฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 

ม.1/3 รว่มกิจกรรมนันทนาการอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม และน าหลักความรู้
ท่ีไดไ้ปเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัวิชาอื่น 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ม.1/1 หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะกลไก

และทกัษะพืน้ฐานท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 
ม.1/2 การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และ

ลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนนิส เทนนิส ว่ายน า้ 
ม.1/3 การน าความรูแ้ละหลกัการของกิจกรรมนันทนาการไปใชเ้ชื่อมโยง

สมัพนัธก์บัวิชาอื่น 
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มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติ
เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน  
การแข่งขนั และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

ตวัชีว้ดั 
ม.1/1 อธิบายความส าคญัของการออกก าลงักายและเล่นกีฬาจนเป็น

วิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 
ม.1/2 ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  

ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พรอ้มทัง้มีการประเมินการเล่นของตนเองและผูอ้ื่น 
ม.1/3 ปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
ม.1/4 วางแผนการรุกการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้

ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
ม.1/5 รว่มมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนกุสนาน 
ม.1/6 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับความแตกต่างระหว่าง

วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกบัผูอ้ื่น  
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.1/1 ความส าคัญของการออกก าลงักายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต
ท่ีมีสขุภาพดี 

ม.1/2 การออกก าลังกาย เช่น กายบริหารแบบต่างๆ เต้นแอโรบิก 
โยคะ ร  ามวยจีน, การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทัง้ประเภทบุคคลและทีม, การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ื่น 

ม.1/3 กฎ กติกาการเล่นเกมและการแข่งขนักีฬาที่เลือก 
ม.1/4 รูปแบบ วิธีการรุก และป้องกนัในการเล่นกีฬาที่เลือก 
ม.1/5 การเล่น การแข่งขนักีฬา และ การท างานเป็นทีม 
ม.1/6 การยอมรบัความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

การเล่นกีฬา 
สาระที่ 4 การสรา้งเสริมสขุภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค  

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ การด ารง
สขุภาพ การป้องกนัโรค และการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 
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ตวัชีว้ดั 
ม.1/1 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ

สขุภาพ 
ม.1/3 ควบคมุน า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ม.1/4 สร้า งเสริม และปรับป รุงสมรรถภาพทางกายตามผล 

การทดสอบ 
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง  

ม.1/1 หลกัการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ม.1/2 ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ 
ม.1/3 เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย, วิธีการควบคุม

น า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ม.1/4 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย, วิธีสรา้งเสริมและปรบัปรุง

สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสขุภาพ 
อบุติัเหต ุการใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง  

ตวัชีว้ดั 
ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างปลอดภยั 
ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน 

การติดสารเสพติด 
ม.1/3 อธิบายความสมัพันธข์องการใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรคและ

อบุติัเหต ุ
ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผูอ้ื่นใหล้ด ละเลิกสารเสพติด โดยใชท้กัษะ

ต่างๆ 
การเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.1/1 การปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างปลอดภยั 
ม.1/2 ลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติด, อาการของผูติ้ดสารเสพติด, การ

ป้องกนัการติดสารเสพติด 
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ม.1/3 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและ
อบุติัเหต ุ

ม.1/4 ทกัษะท่ีใชใ้นการชกัชวนผูอ้ื่นใหล้ด ละ เลิกสารเสพติด 
จากการท่ีได้ศึกษาตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แล้วนั้น ท าให้ทราบว่า การจัดการเรียนรู  ้
พลศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จะตอ้งจดักิจกรรมท่ีเพิ่มพูนความสามารถของผูเ้รียนตาม
หลักการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะกลไกและทักษะพืน้ฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาอื่นๆ 
ซึ่งการเคล่ือนไหวพืน้ฐานประกอบไปดว้ย1) การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี 2) การเคล่ือนไหวแบบ
อยู่กับท่ี 3) การเคล่ือนไหวแบบประกอบอปุกรณ ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 50) และจะตอ้ง
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ผูเ้รียนเข้าร่วม รวมไปถึงให้ผูเ้รียนเห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬา จึงเล็งเห็นว่าวิชายืดหยุ่น เป็นวิชาท่ีประกอบไปด้วยการเคล่ือนไหว
พืน้ฐานทัง้แบบท่ีใช้อุปกรณ์และไม่ใชอุ้ปกรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผูเ้รียนได้เพิ่มพูนความสามารถ
ของตนในการเคล่ือนไหวรา่งกายพืน้ฐานทั่วๆไป เช่น ทักษะมว้นหนา้ ทกัษะมว้นหลงั ทกัษะหกกบ  
ทักษะหกสูง เป็นตน้ ท่ีกล่าวมาลว้นแลว้แต่เป็นการเคล่ือนไหวพืน้ฐานท่ีสามารถน าไปต่อยอดสู่
การเล่นกีฬาอื่นๆไดท้ั้งสิน้ จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยเริ่มต้นจากการเรียนการสอนในวิชายืดหยุ่น ก่อนท่ีจะไปเรียนกิจกรรม  
ทางกายอื่นๆต่อไป ในระดบัชัน้อื่น  

 
3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  

3.1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
การเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ในศตวรรษท่ี 21 การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
เพื่อใหก้า้วทนักบัโลกท่ีผันแปรไปในยุคโลกาภิวฒัน ์(Globalization) (ปานทิพย ์ผ่องอกัษร, 2561, 
พฤษภาคม-สิงหาคม, น. 47-49) ผู้เรียนต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษาและยกระดับและ
ยกระดับคุณภาพให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได ้ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถ
เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความ
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สนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ การ
ประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง คิดเป็นท า
เป็น รกัการอ่านและเกิดการใฝ่รู ้ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรูไ้ปพรอ้มกนัจากส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ โดยสามารถจดัการเรียนรูไ้ดท้กุเวลาทกุสถานท่ี  

ซึ่งจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว เยาวชนตอ้งมีทักษะ
ส าหรบัการออกไปด ารงชีพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 จึงมี
การพฒันาวิสยัทศันแ์ละกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ขึน้ คือ ทักษะการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งประกอบด้วย3R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) 
และ คณิตศาสตร ์(Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การส่ือสาร 
(Communication), การรว่มมือ (Collaboration) และ ความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity)  

การเรียนรูใ้นการศึกษาของไทยในปัจจุบันเนน้การสอนเป็นหลัก ไม่ใช่การเรียนรู้
ใหเ้กิดทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แนวทางการศึกษาเพื่อปรบัเปลี่ยนไปสู่ยุคการเรียนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเนน้การเรียนรูม้ิใช่การสอน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ใฝ่รู ้มีทกัษะ
การเรียนรูส้นกุสนานกบัการเรียนรู ้ 

ครูจึงตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูส้อน (Teacher) ไปเป็นผูช้ีแ้นะ (Coach) หรือคุณ
อ านวยโดยครูไม่ต้องสอนแต่ออกแบบการเรียน และอ านวยความสะดวก การเรียนรูใ้ห้ผู้เรียน
เรียนรูจ้ากการลงมือท าหรือปฏิบัติจริง การเรียนโดยประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อเรียนรูท้ักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดริเริ่มสรา้งสรรค์ต้องเกิดขึน้พรอ้มๆ กับการเรียนเนือ้หา  
โดยการจัดการเรียนการสอนจะตอ้งเป็นแบบสอนนอ้ย แต่เรียนมาก ครูตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนุก
กบัการเรียนรู ้รกัการเรียนรู ้อยากเรียนรูต้ลอดชีวิต ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง เกิดการเรียนรูจ้ริง 
การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เนน้กระบวนการเรียนรูม้ากกว่าความรู ้เป็นการเรียนรูร้ว่มกนัมากกว่า
ต่างคนต่างเรียนรู ้

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
ปัจจุบันมีแหล่งความรูม้ากมาย ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

หลากหลายวิธี ต้องแนะน าแนวทางการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียน ความรูเ้กิดขึน้รวดเร็วมากจนไม่มีทาง
เรียนรูไ้ดห้มด ผูเ้รียนในปัจจุบันไม่จ  าเป็นต้องท่องจ าเก่ง แต่ตอ้งใฝ่รู ้อยากเรียนรูข้องใหม่เร่ือยๆ 
และรูว้ิธีการเรียนรู ้(ทักษะการเรียนรู)้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งรูปแบบวิธีการจัด  
การเรียนการสอนโดยไม่เนน้เนือ้หาผ่านการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียวแต่เนน้กระบวนการเรียนรู ้
เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู ้การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 นัน้มีหลายวิธี ยกตวัอย่างเช่น 
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1. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based learning: PBL)  
ให้ผูเ้รียนสรา้งความรูใ้หม่จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแกปั้ญหา ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได ้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดฝึ้กทกัษะในการคิด 

2. การเรียนรูแ้บบใชก้ารตัง้ค าถามเป็นหลกั (Inquiry-Based learning: IBL) 
การใชค้ าถามเป็นเทคนิคการเรียนรูท่ี้พฒันาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอด
ความคิด สามารถน าไปสู่ การเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
การถามจึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูท่ี้ช่วยให้ผู้เรียนสรา้งความรู ้ความเข้าใจ และ
พฒันาความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมความอยากรูอ้ยากเห็นและเกิดความทา้ทาย 

3. ก า ร เรี ย น รู้แ บ บ ใช้ โค ร ง ก า ร  (Project Learning Method: PLM)  
มีกระบวนการเรียนรูท่ี้ซบัซอ้น มีค าถามและปัญหาหลกัท่ีน าไปสู่การเรียนรู ้การคน้ควา้ของผูเ้รียน
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความสงสยั ใฝ่รู ้ตอ้งรบัผิดชอบในการออกแบบและการจดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีม (Team-Based Learning: 
TBL) ผู้เรียนจะเรียนรูโ้ดยตรงในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม โดยร่วมกันท างานเป็นทีมเตรียมตัว
ศึกษาบทเรียนมาก่อน ใช้เวลาในห้องเรียนในการฝึกแกปั้ญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม และไดร้ับ
ขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีถกูตอ้ง 

5. การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับทางหรือหอ้งเรียนกลับดา้น (Flipped 
Classroom) ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูเ้นือ้หาผ่านการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากส่ือวิดีทัศนน์อกชั้นเรียนหรือ 
ท่ีบา้น ส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนรูแ้บบสืบคน้ หาความรูท่ี้ไดร้บัร่วมกนักับ
เพื่อนรว่มชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผูค้อยให ้ความช่วยเหลือชีแ้นะ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้บบรู้
จรงิ (Mastery Learning)  

นอกจากนีย้ังมีวิธีการสอนวิธีอื่นๆท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยตนเอง ฝึกคิด
วิเคราะห์ เช่น การเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) การเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) การเรียนแบบกลุ่มสืบสอบ (Group 
Investigation) เป็นตน้ ซึ่งวิธีการสอนเหล่านีเ้นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใชท้กัษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินขอ้มลู คดักรอง
ขอ้มูล และน าขอ้มูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น รูจ้ักคิด
อย่างสรา้งสรรค ์ 
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ซึ่งจากการไดศึ้กษาความเป็นมาและวิธีการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ท าให้
ทราบว่า การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ควรจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีครูเป็นเพียงแค่
ผู้อ  านวยการ หรือผู้สนับสนุน ไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายโอนความรูใ้ห้กับผู้เรียนทางเดียว แต่ต้องเป็น 
การจัดการเรียนรูท่ี้ครูจะตอ้งเรียนรูไ้ปพรอ้มกับผูเ้รียน เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยฝึกฝนใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต รกัการเรียนรู ้มีความใฝ่เรียนรู ้โดยจากการศึกษาถึงวิธี  
การจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านเป็น 
การจัดการเรียนรูท่ี้สามารถแกปั้ญหาในชั้นเรียนของผูว้ิจัยได้ เน่ืองจากผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้
ด้วยตนเองหรือฝึกปฏิบัติทักษะได้ด้วยตนเองผ่านวิดีทัศน์ท่ีครูบันทึกลงในส่ือออนไลน์เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีนกัเรียนบางคนไม่สามารถเขา้ชัน้เรียนไดต้ามปกติ หรือเรียนไดท้นันกัเรียนคนอื่น ทัง้ยัง
น ามาพัฒนาปลูกฝังใหผู้้เรียนใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่เรียนรู ้
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน จึงไดน้ าวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น
มาประยกุตแ์ละปรบัใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาต่อไป   

3.2 ความเป็นมาของห้องเรียนกลับด้าน  
หอ้งเรียนกลับด้านเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมใน

โรงเรียน Woodland Park High School รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา (วสันต์ ศรีหิรัญ , 
2560, เมษายน-มิถุนายน, น. 20-21) โดยครูสอนวิทยาศาสตรส์องท่านชื่อ Jonathan Bergman 
และ Aaron Sams แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น เกิดจากครูทัง้
สองท่านพบปัญหาจากกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจากผูเ้รียนหลายๆคนไม่สามารถเข้ามา
เรียนในชั้นเรียนไดต้ามเวลา อันเน่ืองมาจากสาเหตหุลายๆประการรวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากเนือ้หา
ในวิชาเรียนท่ีไม่สามารถจดัไดห้มดภายในชั่วโมงเรียน ครูทัง้สองท่านจึงมีแนวคิดดงันี ้1) พิจารณา
เลือกเทคโนโลยีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะน ามาใชก้ับนกัเรียน และนักเรียนสามารถน าขึน้มาเรียนได้
ขณะเดินทาง หรือในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีนักเรียนมี เช่น คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต 
สมารท์โฟนหรือแล็ปท๊อปนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 2) โดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นตัวเชื่อง 
เช่น อีเมลจ์ากนักเรียนท่ีมีข้อสงสัย อีเมลจ์ากครูผู้สอนตั้งค าถามไปยังนักเรียน บทความหรือ
เนือ้หาวิชาท่ีอยู่บนเว็บไซต ์ 

Jonathan และ Aaron ไดก้ล่าวว่าแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น เป็นวิธีการท่ีครอบคลุม
การใชง้านและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ต เพื่อยกระดบัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้เวลามากขึน้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแทนการบรรยายหนา้ชั้นเรียนเพียงอย่าง
เดียว ซึ่ งวิ ธีการท่ีถูกใช้เป็นส่วนใหญ่มักจะท าการสอนโดยใช้วิดี โอ ท่ี ถูกสร้างขึ ้นโดยครู  
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ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้นอกเวลาเรียน เรียกว่าห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
เพราะกระบวนการเรียนและการบ้านทั้งหมดจะถูกพลิกกลับ ส่ิงท่ีเคยเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน  
เช่น การจดบนัทึก (Lecture) จะถูกท าท่ีบา้นผ่านทางวิดีโอท่ีครูสรา้งขึน้และส่ิงท่ีเคยตอ้งท าท่ีบา้น 
งานต่างๆท่ีไดร้บัมอบหมาย) จะน ามาท าในชัน้เรียน 

สรุปแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น หอ้งเรียนกลับดา้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีครู
ตอ้งเปล่ียนแปลงบริบทของครูผูส้อน จากการสอน เป็นการจัดเตรียมแหล่งการเรียนรูแ้ละกิจกรรม
ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพราะการเรียนรูจ้ากรูปแบบหอ้งเรียนกลับดา้น จะเน้นกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจ จากเนือ้หาท่ีครูจดัเตรียมใหน้อกหอ้งเรียน หรือจากแหล่งการเรียนรู้
สารสนเทศอื่นๆ เพื่อน าความรูท่ี้ได้จากการศึกษาสรุปเป็นองค์ความรูด้้วยตนเอง กลับมาท า
กิจกรรมในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนและครูผู้สอน ในลักษณะท่ีว่า “เรียนท่ีบ้าน ท าการบ้านท่ี
โรงเรียน”  

3.3 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
วิจารณ ์พานิช (2556, น. 21) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้บบกลับดา้นคือการเรียน

วิชาท่ีบ้าน หรือรับถ่ายทอดความรูท่ี้บ้านผ่านเทคโนโลยีการส่ือสาร แล้วมาสรา้งความรูต่้อ
ยอดจากวิชาท่ีรบัถ่ายทอดท่ีโรงเรียน 

กิตติชัย สิธาสิโนบล (2558, น. 116) กล่าวว่า ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง 
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงซึ่งเปล่ียนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหาใน
หอ้งเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสรา้งประสบการณ ์ฝึกแกปั้ญหา และประยกุตใ์ชจ้ริง 
ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น เช่น วิดีทัศน ์วิดีทัศน์ออนไลน์ หรือ Screen Casting ฯลฯ  
ซึ่งนกัเรียนเขา้ถึงไดเ้มื่ออยู่ท่ีบา้นหรือนอกหอ้งเรียนท่ีนกัเรียนอ่าน ฟัง ดไูดเ้องท่ีบา้น  

วสันต ์ศรีหิรญั (2560, เมษายน-มิถุนายน, น. 21) กล่าวว่า ห้องเรียนกลับดา้นเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีครูตอ้งเปล่ียนบริบทของครูผูส้อน จากการสอน เป็นการจดัเตรียมแหล่ง
การเรียนรูแ้ละกิจกรรมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพราะการเรียนรูจ้ากรูปแบบหอ้งเรียนกลับ
ดา้น จะเนน้กิจกรรมที่ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจ จากเนือ้หาท่ีครูจดัเตรียมใหน้อกหอ้งเรียน หรือ
จากแหล่งการเรียนรูส้ารสนเทศอื่นๆ เพื่อน าความรูท่ี้ไดจ้ากการศึกษาสรุปเป็นองค์ความรูด้้วย
ตนเอง กลับมาท ากิจกรรมในหอ้งเรียนรว่มกับเพื่อนและครูผูส้อนในลักษณะท่ีว่า “เรียนท่ีบา้น ท า
การบา้นดว้ยตนเอง”  

 



  35 

ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ (2561, มกราคม-มิถุนายน , น. 81) กล่าวว่า การจัด 
การเรียนรูแ้บบกลับด้าน เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ี้ท าการเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนแบบเดิม ท่ีนักเรียนเคยท าในห้องเรียนคือการฟังบรรยายเนื้อหาจากครูเป็นหลัก
เปลี่ยนเป็นการเรียนรูเ้นือ้หาดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาช่วยในการเรียนรูเ้นือ้หา
ท่ีครูสอนนอกห้องเรียนหรือท่ีบ้าน และเมื่อถึงชั่วโมงเรียนจะเป็นช่วงเวลาท่ีนักเรียนใชใ้นการท า
การบ้าน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักเรียน
ดว้ยกนัรวมทัง้ครู ในประเด็นต่างๆท่ีนกัเรียนมีความสนใจ 

ปานทิพย์ ผ่องอักษร (2561 , พฤษภาคม-สิงหาคม , น. 49) กล่าวว่า การเรียน 
การสอนแบบหอ้งเรียนกลับทางหรือหอ้งเรียนกลับดา้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหผู้้เรียน
ศึกษาเนือ้หาของบทเรียนดว้ยตนเองท่ีบา้นหรือสถานท่ีอื่นๆ โดยศึกษาจากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วิดีโอ Power Point เอกสารประกอบการสอน รูปภาพ ส่ือออนไลน์ต่างๆ หรือส่ืออื่นๆ และ  
ท ากิจกรรม การเรียนรูใ้นหอ้งเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะการคิดวิเคราะห ์
และเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนั  

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูแ้บบกลับด้านคือการปรบัเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยายในห้องเรียนหรือท่ีโรงเรียน ไปเป็นการเรียนรูด้้วยตนเองจากท่ีบ้านผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีครูสรา้งขึน้และน าความรู้ท่ีได้รับมาต่อยอดในชั้นเรียนในห้องเรียน โดยการท า
การบ้านหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม อภิปรายร่วมกันระหว่างนักเรียนดว้ยกันเองและครูผูส้อนใน
ชั่วโมงเรียนปกติ 

3.4 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
กิตติชยั สิธาสิโนบล (2558, น. 121) กล่าวไวว้่า ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการเรียนแบบ

หอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถสรุปไดด้งันี ้
1. เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหนา้ชัน้เรียนหรือจากครูสอนไป

เป็นครูฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมอื่นในชัน้เรียนใหแ้ก่นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. เพื่อใชเ้ทคโนโลยีการเรียนโดยใช้ส่ือสารสนเทศซึ่งกล่าวไดว้่าเป็นการน าโลก

ของโรงเรียนเขา้สู่โลกของนกัเรียนซึ่งเป็นโลกยคุดิจิตอล 
3. ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีงานยุ่ง นกัเรียนสมยันีม้ีกิจกรรมมาก ดงันั้นจึงตอ้งเขา้ไป

ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ทสอนท่ีสอนดว้ยวิดีทศันอ์ยู่บนอินเตอรเ์น็ต ช่วยใหน้กัเรียน
เรียนไวล่้วงหนา้หรือเรียนตามชัน้เรียนไดง้่ายขึน้ รวมทัง้เป็นการฝึกนักเรียนใหรู้จ้กัการจดัเวลาของ
ตนเอง 
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4. ช่วยเหลือนักเรียนเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู ้ในชั้นเรียนปกตินักเรียน
เหล่านีจ้ะถูกทอดทิง้ แต่ในห้องเรียนกลับด้านนักเรียนจะได้รบัการเอาใจใส่จากครูมากท่ีสุดโดย
อตัโนมติั 

5. ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันให้กา้วหน้าในการเรียนตาม
ความสามารถของตนเอ เพราะนักเรียนสามารถฟังหรือดูวิดีทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได ้
ยอ้นกลบัก็ไดต้ามตนเองพึงพอใจที่จะเรียน 

6. ช่วยใหน้ักเรียนหยุดและกรอกลับความรูข้องตนเองได ้ท าใหน้ักเรียนจัดเวลา
เรียนตามท่ีตนพอใจ เบื่อก็หยดุพกัได ้สามารถแบ่งเวลาในการดเูป็นช่วงได ้

7. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเพิ่มมากขึน้ ตรงกันขา้มกับการ 
ท่ีเรียนแบบออนไลน ์การเรียนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นยังเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนักเรียนยังคงมา
โรงเรียนและนักเรียนพบปะครู หอ้งเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใชป้ระโยชน์ระหว่างการ
เรียนแบบออนไลน ์และการเรียนระบบพบหนา้ ช่วยเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทของครูใหเ้ป็นทัง้พี่เลีย้ง 
เพื่อนบา้น และผูเ้ชี่ยวชาญ 

8. ช่วยให้ครูรูจ้ักนักเรียนไดดี้ขึน้ หน้าท่ีของครูไม่ใช่เพียงช่วยใหศิ้ษยไ์ด้ความรู้
หรือเนือ้หา แต่ตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดแรงบันดาลใจ ใหก้ าลังใจ รบัฟังและช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียน 
ซึ่งเป็นมิติส าคญัท่ีจะช่วยเสริมพฒันาการทางการเรียนของนกัเรียน  

9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทาง  
การเรียนท่ีครูจัดประสบการณ์ขึน้มานั้น นักเรียนสามารถท่ีจะช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกันได้ดี 
เป็นการปรบัเปลี่ยนกระบวนทศันข์องนกัเรียนท่ีเคยเรียนตามค าสั่งครู หรือทานใหเ้สร็จตามก าหนด
เป็นการเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอื่น ส่งผลต่อนักเรียนท่ีเอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นกัเรียนดว้ยกนัจะเพิ่มขึน้โดยอตัโนมติั 

10. ช่วยใหเ้ห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตามปกติแลว้ในชั้นเรียนเดียวกันจะมี
นกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัมาก มีความถนดัและความชอบท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางจะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน
เพื่อนดว้ยกนัก็เห็น และช่วยเหลือกนัดว้ยจดุแข็งของแต่ละคน 

11. เป็นการปรบัเปล่ียนรูปแบบการจัดการหอ้งเรียน ช่วยเปิดช่องใหค้รูสามารถ
จัดการชั้นเรียนได้ตามความต้องการท่ีจะท า ครูสามารถท าหน้าท่ีของการสอนท่ีส าคัญใน 
เชิงสรา้งสรรค ์เพื่อสรา้งคณุภาพแก่ชัน้เรียน ช่วยใหน้กัเรียนรูอ้นาคตของชีวิตไดดี้ท่ีสดุ 
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12. เปล่ียนค าสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผูป้กครอง ซึ่งการรบัทราบและแลกเปลี่ยนความรูร้ว่มกนัจะท าใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดีได้ 

13. ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา โดยการใชห้อ้งเรียนแบบกลับ
ดา้นโดยน าสาระค าสอนไปไวใ้นวิดีทัศน์น าไปเผยแพร่ทางอินเตอรเ์น็ต เป็นการเปิดเผยเนือ้หา  
สาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้ทราบ สรา้งความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนให้
ผูป้กครองทราบ   

ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ (2561, มกราคม-มิถุนายน, น. 85-86) ยังกล่าวอีกว่า 
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีขอ้ดีอยู่หลายประการไดแ้ก่ 

1. เหมาะส าหรบันักเรียนยุคปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนในยุคนีเ้ติบโตขึน้มาพรอ้มกับ
อินเตอรเ์น็ต และแหล่งขอ้มลูมากมาย จึงมีความคุน้ชินและมีทกัษะในการใชส่ื้อเหล่านีเ้ป็นอย่างดี
ดงันั้นการน าส่ิงเหล่านีม้าใชเ้ป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้จะช่วยใหน้ักเรียนสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู ้นักเรียนเป็นผูร้บัผิดชอบในการดวูิดีทศัน ์
ตัง้ประเด็นค าถาม และรว่มกนัท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย ครูเพียงแต่คอยแนะน าช่วยเหลือนกัเรียน
และใหข้้อมูลย้อนกลับ (Feedback) วิธีการเรียนแบบนีจ้ึงนับว่าเป็นการเรียนรูแ้บบนักเรียนเป็น
ศนูยก์ลางอย่างแทจ้ริง  

3. สามารถช่วยนักเรียนท่ีมีภาระงานมาก นักเรียนบางคนมีภาระท่ีตอ้งท าหลาย
อย่าง บางคนเรียนหนัก เป็นนักกีฬา หรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยเนือ้หาความรูห้ลักๆ จะเรียนรูผ่้าน
วิดีทศันอ์อนไลน ์ซึ่งสามารถเรียนล่วงหนา้หรือยอ้นหลงัได ้จึงช่วยใหส้ามารถเรียนเนือ้หาส าคญัได้
เมื่อตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ 

4. ช่วยการเรียนรูข้องเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง ในการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับ
ด้าน ครูจะมี เวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ ้น ท าให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี ปั ญหา  
ใหค้วามส าคญัไปยงัเด็กอ่อนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากยิ่งขึน้ 

5. ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมีมากขึน้ในการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้น  
ครูใชเ้วลาพดูคุยกบันกัเรียน ตอบค าถามรว่มท างานกบักลุ่มย่อย และน าทางการเรียนของนกัเรียน
เป็นรายบุคคลมากขึน้ ในขณะท่ีนักเรียนก็ร่วมท างานด้วยกัน หารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และช่วยเหลือกนัในการเรียนรู ้จึงท าใหป้ฏิสมัพนัธใ์นชัน้เรียนมีมากขึน้ 

6. เป็นการเรียนรูต้ามความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย  มีทั้ ง เด็ก ท่ี เก่ งมาก  เด็กปานกลาง และ เด็กอ่ อน  
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การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นท าใหค้รูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนไดส้อดคลอ้งกบัความ
แตกต่างและเป็นรายบุคคลได ้

7. นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ ้น การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริม  
การจัดการเรียนรูท่ี้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีครูคอยดูและช่วยเหลือและน าทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกับความถนัดและ
ศกัยภาพของนกัเรียน จึงช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ 

8. ช่วยแกปั้ญหาเมื่อครูขาดสอน ในกรณีท่ีครูมีความจ าเป็นไม่สามารถเขา้สอน
ได้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงครูสามารถบันทึกวิดีทัศน์ไว้ล่วงหน้าส าหรับให้นักเรียนเรียนรู ้  
หรือส าหรบัครูท่ีสอนแทนใชไ้ด ้วิธีนีช้่วยใหน้ักเรียนสามารถเรียนอย่างต่อเน่ืองตามตารางท่ีจัดไว ้  
และไม่ตอ้งมาสอนซ า้ภายหลงั 

9. ช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครู และนักเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู ้ซึ่งเป็นทักษะหน่ึงท่ีส าคัญต่อการใชช้ีวิตในศตวรรษ  
ท่ี 21 

10. ช่วยใหเ้กิดความโปรง่ใสในการจัดการศึกษา ในการน าเนือ้หาไปใชใ้นการท า
วิดีทัศน์และน าไปเผยแพร่ทางอินเตอรเ์น็ต เป็นการเปิดเผยเนือ้หาสาระการเรียนให้สาธารณชน  
ไดท้ราบ สรา้งความเชื่อมั่นในคณุภาพการเรียนการสอน ใหผู้ป้กครองทราบ  

จากการท่ีได้ศึกษาถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นท าให้
ทราบว่าการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น มีประโยชนใ์นหลายๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนโดยตรง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรูบ้ทเรียนได้ด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน รวมไปถึง
นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนในชั้นเรียนปกติ สามารถเขา้ไปดูส่ือท่ีครูสรา้งขึน้ไวเ้พื่อเรียนรูบ้ทเรียนท่ีครู
ไดส้อนไปแลว้ ท าใหส้ามารถเรียนรูไ้ดห้ลังจากท่ีจบบทเรียนไปแลว้ในชั้นเรียนปกติ อีกทัง้ยังเป็น
การฝึกความรับผิดชอบให้ผู้เรียนและฝึกฝนการใช้ส่ือสารสนเทศให้เหมาะสม อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนซึ่งได้มีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมในรายวิชาของตนเอง อีกทั้งยังเป็น  
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายตอบสนองต่อ  
ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี มีเวลาในการใหน้ักเรียนไดฝึ้กปฏิบัติมากขึน้ในชั้นเรียนปกติ 
แทนท่ีการบรรยายในการจดัการเรียนรูแ้บบเดิม ดว้ยเหตุนีเ้องผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชนใ์นรอบ
ด้าน ประกอบกับได้ศึกษาถึงบริบทของโรงเรียนแล้วว่ามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี  
จึงไดน้ าการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
ในโรงเรียน และน ามาใชใ้นงานวิจยัเล่มนี ้ 
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3.5 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น ซึ่งเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ในการสร้างนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้รอบด้านนั้นจะมีองค์ประกอบส าคัญ ท่ีเกิดขึ ้น  
4 องค์ประกอบ (กิตติชัย สิธาสิโนบล, 2558, น. 118-119) ท่ีเป็นวัฐจักร (Cycle) หมุนเวียนกัน
อย่างเป็นระบบซึ่งองคป์ระกอบทัง้ 4 ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ชีแ้นะวิธีการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนเพื่อเรียนเนือ้หาโดยอาศัยวิธีการท่ีหลากหลาย  
ทั้งการใช้กิจกรรมท่ีก าหนดขึน้เอง เกม สถานการณ์จ าลอง ส่ือปฏิสัมพันธ์ การทดลอง หรือ  
งานดา้นศิลปะแขนงอื่นๆ  

2. การสืบคน้ใหเ้กิดความคิดรวบยอด (Concept Exploration) โดยครูผูส้อนเป็น
ผู้คอยชีแ้นะให้กับนักเรียนจากส่ือหรือกิจกรรมประเภทส่ือวิดีทัศน์บันทึกการบรรยายของครู  
การใชส่ื้อบนัทึกเสียง การใชส่ื้อเว็บไซต ์หรือส่ือสงัคมออนไลน ์

3. การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยนกัเรียนเป็น
ผูบู้รณาการสรา้งทักษะองคค์วามรูจ้ากส่ือท่ีไดร้บัจากการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งกระดาน
ความรูอ้ิเล็กทรอนิกส ์(Blogs) การใชแ้บบทดสอบ การใชส่ื้อสงัคมออนไลนแ์ละกระดานอภิปราย
แบบออนไลน ์ 

4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการสร้าง 
องคค์วามรูข้องนักเรียนด้วยตนเองในเชิงสรา้งสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน (Project) และ
ผ่านกระบวนการน าเสนอผลงาน (Presentation) ท่ีเกิดจากการสรา้งสรรคผ์ลงาน  

ซึ่งรูปแบบของหอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถก าหนดไดใ้นภาพประกอบ 2 ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 โมเดลห้องเรียนกลับด้าน 
 

ท่ีมา : กิตติชยั สธุาสิโนบล. (2558). หอ้งเรียนกลบัดา้น, น. 119 
 

ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดมิกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
แนวคิดของหอ้งเรียนกลับดา้นมีบทสรุปเปรียบเทียบให้เห็นถึงรูปแบบของการ

จัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิม (Traditional Learning) กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
นัน้จะมุ่งเนน้การสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูด้ว้ยตนเองตามทกัษะความรูค้วามสามารถและสติปัญญา
ของเอกัตบุคคล (กิตติชยั สิธาสิโนบล, 2558, น. 119-120) ตามอตัราความสามารถทางการเรียน
ของแต่ละคน จากมวลประสบการณ์ท่ีครูจัดใหผ่้านส่ือเทคโนโลยี หลากหลายประเภทในปัจจุบัน 
และเป็นลักษณะการเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูน้อกชัน้เรียนอย่างอิสระทัง้ดา้นความคิดและวิธีปฏิบัติ 
ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเป็นผูป้้อนความรูป้ระสบการณใ์หน้กัเรียนในลกัษณะของ
ครูเป็นศูนยก์ลาง ดงันัน้การสอนแบบกลบัทางจะเปลี่ยนแปลงบทแปลงบทบาทของครูอย่างสิน้เชิง 
กล่าวคือครูไม่ใช่ผูถ้่ายทอดความรูแ้ต่จะมีบทบาทเป็นติวเตอร ์หรือโคช้ ท่ีจะเป็นผูจ้ดุประกายและ
ความสนกุสนานในการเรียน รวมทัง้เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน ในชั้นเรียนนัน้ๆ ซึ่งมีขอ้
เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาระหว่างการเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนกลับดา้น สามารถแสดงให้
เห็นไดด้งั ตาราง 1 ต่อไปนี ้ 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหว่างหอ้งเรียนแบบเดิมและหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

ห้องเรียนแบบเดมิ แบบห้องเรียนกลับด้าน 
กิจกรรม กิจกรรม 

กิจกรรม Warm-up 5 นาที  กิจกรรม Warm-up 5 นาที 
ทบทวนการบา้นของคืนก่อน 20 นาที 

ถามตอบ เร่ืองวิดีทศัน ์10 นาที 
บรรยายเนือ้หาวิชาใหม่ 30-45 นาที  

กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูมอบหมาย หรือนกัเรียน
คิดเอง หรือ Lab 20-35 นาที  

กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูมอบหมาย หรือ
นกัเรียนคิดเอง หรือ Lab 75 นาที 

 
ท่ีมา : วิจารณ ์พานิช. (2556). ครูเพื่อศิษยส์รา้งหอ้งเรียนกลบัทาง, น. 27 

 
ซึ่งการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นมักถูกมองว่าเป็นการแทนการสอน

ในห้องด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งต้องย า้ว่าการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านเป็นการปรับ
กระบวนการเรียนรูท่ี้มีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยายและการหล่อ
หลอมใหน้กัเรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเองได ้ไม่ใช่การทดแทนผูส้อนดว้ยส่ือ หรือแบบเรียนออนไลน ์
ไม่ใช่การปล่อยใหน้กัเรียนพึ่งพาตนเองอย่างโดดเด่ียวหรือต่างคนต่างเรียน  

ข้อควรค านึงในการน าห้องเรียนกลับด้านมาประยุกตใ์ช้ในบริบทของประเทศ
ไทย  

นวตักรรมประเภทการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นก าลงัเป็นท่ีสนใจและ
จบัตามองของนักศึกษาหลายฝ่ายทัง้ในและต่างประเทศท่ีจะน าปรบัใชก้ับการจัดการเรียนรูต้าม
บริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนใหเ้กิดขึน้ไดภ้ายใต้
สถานการณส์งัคมท่ีแปรเปล่ียนไป (กิตติชยั สิธาสิโนบล, 2558, น. 119-120) โดยมีขอ้ควรค านึงถึง
ในการน าไปใชด้งันี ้

1. รูปแบบของห้องเรียนกลับด้าน ไม่มีค าตอบเดียว การจะใช้ส่ือหรือ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนมากน้อยเพียงใดนั้น ขึน้อยู่กับสถานการณ์ของแต่ละห้องเรียน  
และควรมองไปท่ีเป้าหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นว่าท าใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้
นักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไร เช่น การใช้เวลาในห้องเรียนเพื่ อท าโจทย์แก้ปัญหา  
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หรือเปล่ียนมาท างานท่ีเคยไดร้บัมอบหมายใหน้ักเรียนท าเป็นการบา้นแทนท่ีจะเป็นการบรรยาย
เนือ้หาใหก้บันกัเรียนฟังตลอดช่วงเวลาในคาบเรียน จะเป็นผลดีกบันกัเรียนอย่างไรบา้ง 

2. ห้องเรียนกลับด้านไม่ได้ยึดหลักการง่ายๆ ของการสลับกิจกรรมในหรือ
นอกชั้นเรียน การท าใหเ้กิดห้องเรียนกลับดา้นได้จริงในทางปฏิบัตินั้นต้องการเงื่อนไขสนับสนุน
หลายประการอาทิ การเตรียมพรอ้มของทัง้ผูส้อนและนักเรียนท่ีตอ้งใชเ้วลาและใหค้วามส าคญักับ
การเรียนรูแ้ม้อยู่นอกหอ้งเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ั้งในและนอกหอ้งเรียนจะตอ้งมี
ความสอดคล้องกัน สามารถท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและท าให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รายวิชานั้นๆ (เช่น การยกโจทย ์หัวข้อโครงงาน หรือ กิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีถูกดึงมาเป็นส่วน
หลักของการเรียนในแต่ละครัง้) และกระตุน้ใหน้ักเรียนเตรียมพรอ้มก่อนเขา้หอ้งเรียนได ้ซึ่งเหล่านี้
อาจหมายถึงการท่ีครูตอ้งฝึกฝนทักษะบางประการเพิ่มเติม เช่น การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่มซึ่งครูจะท าหนา้ท่ีชีแ้นะ และตั้งค าถามท่ีท้าทาย กระตุน้ใหแ้สดง
ความคิดเห็น  

3. นักเรียนจะไม่ได้เตรียมความพรอ้มในการท ากิจกรรม หรือ ขาดความ
กระตือรือรน้ และอาจไม่ให้ความส าคัญในการเข้าเรียนเพราะเห็นว่าสามารถเข้าถึงเนื ้อหา  
การบรรยายไดต้ามท่ีตนเองตอ้งการ 

4. หอ้งเรียนกลับดา้นอาจตอ้งใชเ้วลาในการปรบัพฤติกรรมและทัศนคติของ
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) ในการเรียนการสอนแบบนี ้ตลอดจน
ค านึงถึงปัจจัยดา้นความพรอ้มของอุปกรณแ์ละระบบสารสนเทศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองซึ่ง
อาจเป็นขอ้จ ากัดของนักเรียนบางคนได ้ดว้ยการปรบัใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วก็เป็นอีก
หน่ึงปัจจยัท่ีผูส้อนควรรูท้นัและเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
รบัแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นไปใช ้โดยพิจารณาถึงสภาพการเรียนการสอนท่ีเป็นอยู่ หรือบริบท
ภายในหอ้งเรียนว่าสอดรบัหรือตอ้งปรบัอะไรอย่างไรเพื่อใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ เพื่อช่วยให้
ถึงเป้าหมายการเรียนรูเ้ป็นส าคญั ครอบคลมุถึงวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ 

5. ห้องเรียนกลับด้านน่าจะใช้ได้ดีส าหรับนักเรียนท่ีครอบครัว ครู และ
โรงเรียนท่ีมีความพรอ้มดา้นการใชเ้ทคโนโลยี และไดร้บัการสนับสนุนส่งเสริมในการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการคน้หาความรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกระบวนการเรียนส่วนใหญ่ส าหรบัหอ้งเรียน
กลับดา้น นักเรียนตอ้งเรียนรูท่ี้บ้านหรือนอกชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อจะน ามาปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เสริมสรา้งความรูใ้นหอ้งเรียน จึงตอ้งเตรียมการส าหรบัความพรอ้มของผูป้กครอง ครู และโรงเรียน
อย่างเรง่ด่วน  
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6. ครูท่ีจะน าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปใช้ ควรจะต้องเร่งผลิตส่ือ 
การเรียนรูท่ี้จะใหน้กัเรียนน าไปเรียนท่ีบา้นใหเ้หมาะสมกับนักเรียน เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของนักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะส่ือหรือความรูท่ี้จะมอบใหน้ักเรียนไปศึกษา  
ควรเป็นความรูท่ี้ครูควรผลิตเอง มากกว่าท่ีจะน าส่ือความรูข้องเพื่อนครูท่านอื่นมาใหน้ักเรียนของ
ตนเรียนรู ้ซึ่งนกัเรียนจะไดไ้ม่รูสึ้กแปลกท่ีจะเรียนรูก้บัคนแปลกหนา้ 

7. ควรจะมีการด าเนินการวิจยัการใชห้อ้งเรียนกลบัดา้นในมิติต่างๆ เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจท่ีจะน าไปใช้กับนักเรียนไทยในอนาคต เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา  
ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนไทยและสงัคมไทย  

ซึ่งจากขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีกล่าวมา
ในข้างต้นเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ ได้ท าการสรุปและน าเสนอเป็นรูปแบบของตาราง
เปรียบเทียบดงัปรากฏในตารางที่ 2  

 
ตาราง 2 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

 
ข้อด ี ข้อจ ากัด 

1. เหมาะสำหรับนักเรียนยุคปัจจุบัน 1. โรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ 
2. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่แท้จริง และเทคโนโลยี 
3. สามารถช่วยนักเรียนที่มีภาระงานมากได้ 2. นักเรียนต้องมีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ และมี 
4. ช่วยการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนไม่เก่ง วินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. ช่วยเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างนักเรียน
ด้วยกันและครูมากข้ึน 

3. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมีความพร้อมทางฐานะ
ทางเศรษฐกจิและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

6. ครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้สอดคล้องกับความ
แตกต่างและเป็นรายบุคคลได้ 

4. ครูต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ดี สำหรับการ
ผลิตสื่อการเรียนรู ้

7. ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามความถนัด
และศักยภาพได้ดีข้ึน 

5. สื่อที่เป็นวิดีทัศน์อาจไม่มีประสิทธิภาพในการสอน
ในบางเน้ือหา 

8. ช่วยในการแก้ปัญหาเมื่อครูมีความจำเป็นต้องขาดสอนได้  
9. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูและนักเรียน 

 

10. ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา  

 
ท่ีมา : ณัฐวรรธน ์สถิราวิวัฒน.์ (2561). แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น

ส าหรบัวิชาพลศึกษา. วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 6(1), น. 87 



  44 

3.6 การน าแนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในวิชาพลศึกษา 
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น เป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้สามารถน ามาปรบั

ใชใ้นวิชาพลศึกษาได(้ณัฐวรรธน ์สถิราวิวฒัน,์ 2561, มกราคม-มิถนุายน, น 87-91) เน่ืองจากเป็น
การจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในชัน้เรียนมากกว่าการรบัฟังบรรยายของ
ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจดัการเรียนรูใ้นส่วนท่ีเป็นเนือ้หา ทฤษฎี หลกัการปฏิบัติ เช่น ประวัติ
ความเป็นมาเกี่ยวกับกีฬา กติกาการแข่งขันกีฬา ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะต่างๆ เป็นต้น และยัง
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดเ้ขา้ใจมากขึน้จากการไดเ้ห็นภาพเคล่ือนไหวในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
และสามารถดซู า้ๆไดห้ลายครัง้ ซึ่งแนวทางในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นส าหรบัวิชา
พลศึกษา มีดงัต่อไปนี ้ 

1.จัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะท าการสอน เป็นการวางแผนในการจัดเตรียมเนื้อหา 
ความรูต่้างๆท่ีจะสอนเช่นเดียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู ้โดยน าความรูท่ี้เตรียมไวจ้ากเดิมท่ีใช้
ในการสอนโดยการบรรยาย อธิบายและสาธิตโดยตรงจากผูส้อน มาวิเคราะหเ์นือ้หาท่ีส าคัญเพื่อ
น ามาใชใ้นการจัดท าวิดีทัศน ์หรือน ามาใชใ้นการสืบคน้จากแหล่งความรูบ้นอินเทอรเ์น็ตท่ีมีผูอ้ื่น
จดัท าไวแ้ลว้ ในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นนั้นครูยังคงตอ้งเตรียมการจัดการเรียนรู้
เช่นเดิมแต่ตอ้งใชเ้วลามากขึน้เล็กน้อย ในการท่ีครูจะต้องเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพื่อท่ีจะ
สามารถใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือนกัเรียนในระหว่างท ากิจกรรมในชัน้เรียนไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

2. จัดหาแหล่งข้อมูลวิดีทัศน์ส าหรับการสอน ส าหรับขั้นตอนนี้ครูพลศึกษา
สามารถเลือกปฏิบัติได ้2 แนวทาง คือ 1) ใชว้ิดีทัศนข์องผูอ้ื่นท่ีจัดท าไวแ้ลว้ 2) จัดท าวิดีทศันข์อง
ตนเองขึน้มาใหม่ ซึ่งในการเลือกใชว้ิธีการใดนั้นก็ขึน้อยู่กับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของ
แต่ละบุคคล ความพรอ้มของอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบัการจัดท าวิดีทัศน ์ส าหรบัผูท่ี้ไม่เชี่ยวชาญใน
การใชเ้ทคโนโลยีผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะว่าใหเ้ร่ิมจากการใชว้ิดีทศันข์องผูอ้ื่นก่อน ซึ่งปัจจบุันวิดีทศัน์
ท่ีเกี่ยวขอ้กับพลศึกษาและกีฬามีมากมาย ซึ่งแหล่งขอ้มูลเหล่านั้นปัจจุบันสามารถเขา้ถึงไดง้่าย
โดยแหล่งข้อมูลท่ีครูและนักเรียนมีความคุ้นเคยและสามารถเข้าได้ง่าย เช่น Youtube หรือ
Facebook เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมี แห ล่งข้อมูลทางด้านพลศึกษาโดยเฉพาะ  ได้แก่ 
www.pecentral.org www.peuniverse.com เป็นต้น แต่ยังมีข้อจ ากัดบางประการในการใช้
วิธีการดังกล่าวคือ วิดีทัศน์อาจไม่ตรงกับแผนการสอนท่ีเตรียมไวห้รือตรงกับจุดประสงคข์องการ
เรียนรูท้ั้งหมด ดังนั้นจึงควรจัดท าวิดีทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลหน่ึงคือนักเรียนจะได้ไม่เกิด
ความรูสึ้กแปลกท่ีไดเ้รียนกบัคนแปลกหนา้ 
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การผลิตวิดีทัศนส์ าหรบัใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนในปัจจบุันสามารถผลิตได้
ง่ายขึน้และใชง้บประมาณไม่มากเหมือนดังเช่นในอดีต โดยใชอ้ปุกรณท่ี์มีอยู่แลว้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น โทรศพัทม์ือถือท่ีสามารถบนัทึกวิดีทศันไ์ดห้รือคอมพิวเตอรป์ระกอบกบัโปรแกรมส าเร็จรูปหรือ
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ส าหรบัใชใ้นการจัดท าและตดัต่อวิดีทศัน ์เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปกลุ่มท่ีเรียกว่า 
Screen Casting ท่ีใชก้ับคอมพิวเตอรท่ี์มีกลอ้ง และไมโครโฟน เครื่องมือจ าเป็นอีกชิน้คือปากกา
ส าหรบัเขียนจอคอมพิวเตอร ์ซึ่งมีใหเ้ลือกหลายราคาทัง้นีส้ามารถเลือกใชช้นิดท่ีราคาถกูประมาณ 
2,000 บาท และอาจซือ้ไมโครโฟนมาใชเ้พื่อเพิ่มคุณภาพของเสียงท่ีบันทึกในวิดีทัศน ์ซึ่งมีทัง้ชนิด
ราคาถกู และราคาแพงแต่คณุภาพเสียงดีใหเ้ลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

การท าวิดีทัศน์ต้องมีการวางแผนบทเรียนเป็นอย่างดี แล้วจึงถ่ายท าตามด้วย 
การตัดต่อแก้ไขแล้วจึงน าวิดีทัศน์นั้นออกเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าดู  โดยอาจท าการอัพโหลดขึน้
เว็บไซต ์Youtube หรืออาจตอ้งบนัทึกลงแผ่นดีวีดีแจกนกัเรียนท่ีไม่มีอินเทอรเ์น็ตท่ีบา้น และส าคัญ
ท่ีสุดคือ วิดีทัศนต์อ้งไม่ยาวมาก คือควรยาวเพียง10-15 นาทีเท่านั้น ส าหรบัเด็กชัน้ประถมศึกษา
และมธัยมตน้ทัง้นีอ้าจเพิ่มหรือลดความยาวลงไดข้ึน้อยู่กบัวฒุิภาวะ และความพรอ้มของนกัเรียน 

3. อธิบายขั้นตอนและชี ้แจงวิธีการเรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรียนกลับดา้น ครูจะตอ้งอธิบายและท าการชีแ้จงแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียน
กลับด้านให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดอย่างชัดเจนเสียก่อน เพื่อให้นักเรียนได้รับรูแ้ละ
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการจดัการเรียนรูท่ี้ถกูตอ้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดไดว้่างเป็น
การเรียนรูโ้ดยใหน้กัเรียนดวูิดีทัศนเ์พียงอย่างเดียว แต่แทท่ี้จริงแลว้วิดีทัศนเ์ป็นเพียงแค่ส่ือส าหรบั
ใชใ้นการเรียนรูเ้นือ้หาแทนการบรรยายของครูเท่านั้น รวมทัง้ตอ้งท าการชีแ้จงใหผู้ป้กครองเขา้ใจ
ให้ชัดเจนถึงหลักการของการจัดการเรียนรู ้และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ระหว่างครูและผูป้กครอง ซึ่งเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยในการพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียน 

4. จดักิจกรรมในชั้นเรียนเนน้ใหน้ักเรียนลงมือฝึกปฏิบติัในชัน้เรียนใหม้ากท่ีสดุใน
การจดัการเรียนรูใ้นวิชาพลศึกษาตอ้งพยายามใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัในชัน้เรียนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได ้โดยทั่วไปแลว้การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
ประเทศไทยจะจดัชั่วโมงเป็นคาบเรียนๆ ละ 50 นาที ตามธรรมชาติของวิชาพลศึกษาซึ่งเป็นวิชาท่ี
เนน้การปฏิบัติซึ่งมีความแตกต่างจากวิชาอื่นๆ ซึ่งขั้นตอนการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบเดิม
นั้นสามารถแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรูอ้อกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมความ
พรอ้มของรา่งกายและจิตใจ ใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที ขั้นตอนท่ี 2 ขัน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
หรืออธิบายสาธิตทักษะท่ีจะลงมือปฏิบัติ ใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
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กิจกรรมหรือปฏิบัติทักษะจริง ใชเ้วลาประมาณ 30-35นาที ในบางครัง้ขั้นนีค้รูผูส้อนอาจแยกเป็น 
2 ขั้นตอนย่อยๆ คือ ขั้นการฝึกหัดทักษะ และขั้นของการน าทักษะไปใชก้็ได ้และขั้นตอนท่ี 4 ขั้น
สรุปการเรียนรูแ้ละสขุปฏิบติัใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที (วรศกัด์ิ เพียรชอบ, 2561, น. 263-272) 

โดยขั้นตอนของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบหอ้งเรียนกลับดา้นสามารถ
แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรูอ้อกเป็น 3 ขั้นตอน (ณัฐวรรธน ์สถิราวิวัฒน์, 2561, มกราคม-

มิถุนายน, น. 89) คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมความพรอ้มและซักถามขอ้สงสัยจาก VDO ใชเ้วลา
ประมาณ 5-10 นาที ขั้นตอนท่ี 2 ขัน้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรือปฏิบติัทกัษะจริง ใชเ้วลาประมาณ 35-
40 นาที และขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนและสขุปฏิบติัใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที  

ดังนั้นเมื่อท าการเปรียบเทียบขั้นตอนและเวลาท่ีใช้ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบเดิมกับแบบหอ้งเรียนกลับดา้น สังเกตไดว้่าครูสามารถลดขัน้ตอนและเวลาส่วนหน่ึงของการ
จดัการเรียนรูล้งได ้(ตารางท่ี3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการอธิบายและสาธิตในชั้นเรียนโดย
ใชก้ารมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาจากวิดีทัศน์มาจากบ้านก่อน ท าให้ครูและนักเรียนมีเวลา
ส าหรบัการฝึกหัดทักษะ และปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่างๆ ในชั้นเรียนเพิ่มมากขึน้ นั้นหมายถึง
นักเรียนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆได้มากขึน้เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเวลาการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายท่ีน าไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนในด้านต่างๆ และ
น าไปสู่การท าใหน้กัเรียนมีสขุภาพท่ีดี 

นอกจากนั้นการท่ีนักเรียนไดม้ีโอกาสดูวิดีทัศนใ์นการปฏิบัติทักษะมาก่อนการ
เรียนในหอ้งเรียนนั้น เป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง และนักเรียนยัง
สามารถท าการฝึกหัดทักษะท่ีได้ดูจากวิดีทัศน์ได้ก่อนจากนอกห้องเรียน ท าให้เมื่อมาเรียนใน
ชั่วโมงเรียน จะช่วยใหน้ักเรียนสามารถเรียนรูแ้ละปฏิบัติทักษะไดอ้ย่างถูกต้อง และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้ และเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ จะเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้
นกัเรียนมีความรกั และชอบในการเรียนวิชาพลศึกษาเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา จนน าไปสู่พฤติกรรมการออก
ก าลงักายตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบการใชเ้วลาในชัน้เรียนระหว่างการจดัการเรียนรูท้างพลศึกษาแบบเดิมและ
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นในเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)  

 

แบบเดิม แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ขัน้ตอน เวลา ขัน้ตอน เวลา 

เตรียมความพร้อม 5-10 นาที 

เตรียมความพร้อมและ

ซักถามข้อสงสัยจาก 

VDO 

5-10 นาที 

ขั้นสอน 5-10 นาที 
ฝึกปฏิบัติจริง 35-40 นาที 

ฝึกปฏิบัติทักษะจริง 30-35 นาที 

สรุป 5-10 นาที สรุป 5-10 นาที 

 
ท่ีมา : ณัฐวรรธน ์สถิราวิวัฒน.์ (2561). แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น

ส าหรบัวิชาพลศึกษา. วารสารศิลปะศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 6(1), น. 90 
 

ในส่วนของครูก็จะสามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กสอน คอยอ านวยความสะดวก ให้
ความช่วยเหลือ แนะน า แกไ้ขเพื่อใหน้ักเรียนพัฒนาความสามารถไดต้ามศกัยภาพของตนเองได้
มากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ครูจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมใหน้ักเรียนไดล้งมือฝึกปฏิบติักิจกรรมกลุ่มรว่มกัน
เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นอื่นๆ ในชีวิตประจ าวนัเขา้ไปดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการแกปั้ญหา 
ทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรค ์ซึ่งสามารถเรียนรูผ่้านกิจกรรมการเล่นเกม การออกก าลงักายและการ
เล่นกีฬาได ้

5. จัดหาวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม ในการประเมินการเรียนรู้ควรเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการประเมินการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคแ์ต่ละ
ขอ้ โดยครูคอยดแูลและใหค้ าแนะน าเป็นรายบุคคล เนน้การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้
ในชัน้เรียนของนักเรียนทกุคนโดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียน การซกัถามปัญหา แบบทดสอบ และแบบวัดเจตคติต่างๆ และน า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาพิจารณาในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้การ
เรียนรูข้องนักเรียนท่ีเกิดขึน้นอกชัน้เรียน ครูอาจตอ้งขอความรว่มมือจากผูป้กครองในการใหข้อ้มูล
ดงักล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนรว่มในการประเมินการเรียนรูข้องนักเรียน
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ทางหน่ึง รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เขา้มาช่วยในการการประเมินการเรียนรู้
ต่างๆของนักเรียน เช่น การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของนักเรียนนอกชั้นเรียนโดย
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสขุภาพท่ีมีอยู่ในโทรศัพทม์ือถือเพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้
ของนกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

6. ครูพลศึกษาควรมีการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัด 
การเรียนรูโ้ดยน าขอ้มูลจากการประเมินนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดปัญหาการวิจัย เพื่อเป็น
หลกัฐานในการหาแนวทางพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู ้เพื่อพฒันานกัเรียนต่อไป  

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้น เป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรูท่ี้สามารถน ามาใชใ้นชัน้เรียนวิชาพลศึกษาได ้เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางกีฬา และมีเวลาเพิ่มมากขึน้ในการฝึกหรือปฏิ บัติ
กิจกรรมทางกายในชั้นเรียนเมื่อเทียบกับการสอนแบบเดิม เพราะได้มีการเรียนรูแ้ละทบทวน
บทเรียนจากวิดีทัศนม์าก่อน ดว้ยเหตุนีเ้องท าใหก้ารจัดการเรียนรูเ้ป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้และมีเวลาท่ีครูจะคอยแกไ้ขปัญหาดา้นความเขา้ใจในบทเรียนและทกัษะกระบวนการของ
นกัเรียนในชัน้เรียนมากยิ่งขึน้ น าไปสู่การพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณท์ัง้ร่างกาย จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา ตามจดุมุ่งหมายและปรชัญาของวิชาพลศึกษาต่อไป 

3.7 การน าแนวคิดของแบบจ าลอง ADDIE มาพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้
ออนไลนส์ าหรับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

วชัรพล วิบูลยศริน (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม, น. 196-198) กล่าวว่า แบบจ าลอง 
ADDIE เป็นแบบจ าลองท่ีไดร้บัความนิยม มีความยืดหยุ่น และใหอ้ิสระแก่ผูส้อนในการออกแบบ
และพฒันาการสอนบนเว็บไซตม์ากท่ีสดุแบบจ าลองหน่ึง ซึ่งมี 5 ขั้นตอนสรุปไดด้งันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นนีผู้ส้อนจะตอ้งท าการวิเคราะหแ์ละ
ตอบค าถามตามประเด็นต่างๆต่อไปนี ้

1.1 กลุ่มผู้เรียนเป็นใคร มีพื ้นฐานความรูร้ะดับใด มีบุคลิกลักษณะพิเศษ
อย่างไร มีความสนใจเรียนในเร่ืองใด 

1.2 จดุมุ่งหมายหรือเป้าหมายของบทเรียนคืออะไร 
1.3 เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของบทเรียนท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 2 นั้นมี

เนือ้หาอะไรบา้งท่ีเกี่ยวขอ้ง 
1.4 ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้น่าจะมีอะไรบา้ง 

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ (Design) หลังทราบว่ากลุ่มผูเ้รียนเป้าหมายเป็นใคร
จุดมุ่งหมายของบทเรียนรวมทั้งเนือ้หาประกอบดว้ยอะไรบา้ง ปัญหาและอุปสรรคน่าจะมีอะไร
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เกิดขึน้บ้างแล้ว นักออกแบบและพัฒนาบทเรียนสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในขั้นตอนการ
ออกแบบซึ่งประกอบไปดว้ยกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

2.1 ก าหนดจุดประสงคข์องบทเรียนใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายของบทเรียน 
ควรเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดห้ลังจากท่ีเรียนจบแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้

2.2 ก าหนดโครงรา่งและล าดบัของเนือ้หาบทเรียนท่ีสอดคลอ้งกับจดุประสงค์
บทเรียนโดยเรียงล าดบัความยากง่ายใหเ้หมาะสมกบัการน าเสนอบทเรียน 

2.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และกลยุทธ์ เพื่ อ ให้ผู้ เรียนบรรลุตาม
จดุประสงค ์

2.4 ก าหนดส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
2.5 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยจะต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

ของบทเรียน กิจกรรมและเนือ้หา 
2.6 ก าหนดแผนผงัล าดบัการน าเสนอบทเรียนตัง้แต่ตน้จนจบบทเรียน 

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนา (Development) หลังจากท่ีไดท้ดสอบและสอบถามกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่างๆ จนเกิดความมั่นใจแลว้ นักออกแบบและพัฒนาการสอนบนเว็บไซต์จะเริ่ม
ด าเนินการพฒันาบทเรียนดงัต่อไปนี ้

3.1 การเขียนบท (Scripting) อาจเรียกว่า  สตอรี่บอร์ด (Storyboard) 
หมายถึง เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของหน้าจอทุกหน้าจอหรือทุกๆ เว็บเพจท่ีผูส้อนตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดอ้่าน ศึกษา หรือไดร้บัฟัง ซึ่งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

3.1.1 ชื่อโปรแกรม หรือบทเรียน รหัสวิชาและอาจรวมถึงชื่อผู้ออกแบบ 
และชื่อผูส้อน 

3.1.2 เนือ้หาหรือบทเรียนโดยละเอียด 
3.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการท างานของบทเรียน เช่น การสรา้งตัว

เชื่อมโยง (Link)  
3.1.4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรูปรูปภาพประกอบ (ถา้มี) 
3.1.5 ในกรณีท่ีมีวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนจะต้องมีวีดิทัศน์ประกอบ

รวมอยู่ดว้ย 
3.1.6 ในกรณีท่ีมีวิดีทัศนป์ระกอบบทเรียนจะตอ้งมีบทวิดีทัศนป์ระกอบ

รวมอยู่ดว้ย 
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3.1.7 รายละเอียดการท างานของโปรแกรม เช่น การท างานของปุ่ มต่างๆ 
ในแต่ละเว็บเพจ 

3.2 การสรา้งงานกราฟิก โปรแกรมน าเสนอแฟ้มเสียงและวีดิทัศนป์ระกอบ
บทเรียน 

3.3 การใชโ้ปรแกรมสรา้งบทเรียน (Programming) เป็นการด าเนินการสรา้ง
บทเรียนหรือคอรส์แวรต์ามคณุสมบติัหรือคณุลกัษณะของโปรแกรมนัน้ๆ 

3.4 การทดสอบการท างานของบทเรียน (Quality Control, Alpha Test) เพื่อ
หาข้อบกพร่องเกี่ยวกับเนื้อหา การน าเสนอเนื้อหา และการท างานบกพร่องของบทเรียน 
(Debugging)  

3.5 การประเมินผลระหว่างทาง (Formative Evaluation) เพื่ อพัฒนา
บทเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 4 การน าไปใช ้(Implementation) เมื่อนักออกแบบและพฒันาบทเรียน
ด าเนินการแกไ้ขบทเรียนตามเหมาะสมแลว้ จึงน าบทเรียนไปใชง้านจริง 

ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตาม
เกณฑเ์พื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาบทเรียนชดุต่อๆไป 

จากการศึกษาการน าแนวคิดของแบบจ าลอง ADDIE มาพฒันาส่ือการจดัการเรียนรู้
ออนไลนส์ าหรบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้นนั้นพบว่าขั้นตอนของ
การด าเนินการสรา้งเว็บไซต์ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา  
4) การน าไปใช้ และ 5) การประเมินผล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนข์องผูว้ิจัยให้มีความพรอ้ม ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตาม
หลักการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้น 
และใหผู้เ้รียนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี์ผูว้ิจัยไดต้ัง้ไว ้อีกทัง้แบบจ าลองดงักล่าวยงัสามารถท่ีจะน า
ส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนห์รือเว็บไซตท่ี์ด าเนินการสรา้งเสร็จแลว้ มาวิเคราะหป์รบัปรุงซ า้ ใหม้ี
ความพรอ้ม ถกูตอ้ง เหมาะสม และเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของผูเ้รียนไดอ้ีกดว้ย 
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4. การพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค ์
4.1 ความส าคัญและความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2545 ไดก้ล่าวไวใ้นมาตราที่ 23 24 และ 26 เกี่ยวกับการจดัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553, น. 53) สรุปไดว้่า ตอ้นเนน้ความส าคัญทัง้ความรูแ้ละคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู ้
ตอ้งบูรณาการความรูด้า้นต่างๆ เช่น ความรูเ้กี่ยวกบัตนเอง ทกัษะทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาไทย ทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข โดยตอ้งผสมผสานสาระความรูเ้หล่านั้นใหไ้ดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัด  
การประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการ
เรียน การรว่มกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ในแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน า
ความรู ้มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ใหเ้ยาวชนไดร้บัการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างกวา้งขวาง
และทั่วถึง โดยค านึงถึงการพัฒนาผูเ้รียนอย่างรอบดา้น ครอบคลุมทัง้ดา้นพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนีย้งัไดส่้งเสริมและ
สรา้งความตระหนักใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกในคุณค่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท ์
สนัติวิธี และวิถีประชาธิปไตย 

ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

คณุลักษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง ลักษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดกับผูเ้รียนอันเป็น
คณุลกัษณะท่ีสงัคมตอ้งการในดา้นคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
2. ซื่อสตัยส์จุริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู ้
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5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ซึ่งการน าคุณลักษณะอันพึงประสงคป์ระสงคท์ัง้ 8 ประการไปพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ เกิ ด ป ระ สิ ท ธิ ผ ล นั้ น  ค รู ผู้ ส อ น จ ะต้ อ งมี ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน ซึ่งนิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ั้ง 8 ประการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 5-49) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ขอ้ท่ี 1 รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
นิยาม 

รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย ์

ผูท่ี้รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์คือ ผูท่ี้มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนบัถือ และแสดงความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์ 

ขอ้ท่ี 2 ซื่อสตัย ์สจุริต 
นิยาม 

ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
ความถกูตอ้ง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ้ื่นทัง้ทางกาย วาจา และใจ 

ผูท่ี้มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความจริงทั้งทาง
กาย วาจา ใจ และยึดหลกัความจริง ความถูกตอ้งในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด 

ขอ้ท่ี 3 มีวินยั 
นิยาม 

มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑแ์ละระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

ผูท่ี้มีวินยั คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคับ
ของครอบครวั โรงเรียนและสงัคมเป็นปกติวิสยั ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น 
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ขอ้ท่ี 4 ใฝ่เรียนรู ้
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียน แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

ผูท่ี้ใฝ่เรียนรู ้คือ ผูท่ี้มีลักษณะซึ่งแสดงถึงความตัง้ใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออย่างเหมาะสม บนัทึกความรู ้วิเคราะห ์สรุปเป็นองค์
ความรู ้และเปลี่ยนเรียนรู ้ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 

ขอ้ท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภมูิคุม้กันในตัวท่ีดี และปรบัตัว เพื่ออยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

ผูท่ี้อยู่อย่างพอเพียง คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล 
รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของ
ทรพัยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง 

ขอ้ท่ี 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
นิยาม  

มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจ
และรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีการงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผูท่ี้มุ่งมั่นในการท างาน คือ ผูท่ี้มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตัง้ใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดดว้ยความรบัผิดชอบ และมีความภาคภมูิใจ
ในผลงาน 
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ขอ้ท่ี 7 รกัความเป็นไทย 
นิยาม  

รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรกัษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

ผูท่ี้รกัความเป็นไทย คือ ผูท่ี้มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วฒันธรรมไทย มีความกตญัญกูตเวที ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารอย่างถกูตอ้งเหมาะสม  

ขอ้ท่ี 8 มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือรน้ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

ผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น 
แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เขา้ใจ เห็นใจผู้ท่ีมีความเดือดรอ้น อาสา
ช่วยเหลือสังคม อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปั้ญหา หรือร่วม
สรา้งสรรคส่ิ์งท่ีดีงามใหเ้กิดในชมุชน โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  

จากการท่ีไดศึ้กษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทัง้ 8 ประการ พบว่ามีนิยามท่ี
แตกต่างกันออกไปซึ่งผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความใฝ่เรียนรู ้ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น และผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลของการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความใฝ่เรียนรู ้เน่ืองจากพบว่า
ผูเ้รียนในปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีไดโ้ดยง่าย แต่ไม่ไดใ้ชเ้พื่อการสืบคน้หาความรู ้ประกอบ
กับการเล่นโทรศัพทเ์ป็นระยะเวลานานท าให้ผูเ้รียนขาดสมาธิในการเรียน ขาดความตัง้ใจในการ
ท างานต่างๆใหล้ลุ่วงไปได ้ซึ่งจากการศึกษาประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
อาจท าใหผู้เ้รียนมีพัฒนาการในดา้นคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูท่ี้กล่าวมาดีขึน้ จึงได้
ท าการเลือกเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรู ้น ามาศึกษาในงานวิจัยเน่ืองจากมี
ความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านและปัญหาในชั้นเรียนของผู้วิจัย
โดยตรง 
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4.2 ตัวชีว้ัด พฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู้  
ในงานวิจัยเล่มนี้ได้ท าการศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตาม

แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีต่อคุณลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลนั้น จะตอ้งมีความเข้าใจเกี่ยวกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูอ้ย่างชัดเจน 
โดยต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดในตัวชี ้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นนี ้ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. ใฝ่เรียนรู ้
ตัวชีว้ัด  ข้อ 1.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้
พฤติกรรมบ่งชี ้

1.1.1 ตัง้ใจเรียน 
1.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู ้
1.1.3 สนใจเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูต่้างๆ 

ตวัชีว้ัด ขอ้ 1.2 แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต่้างๆทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู ้และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

พฤติกรรมบ่งชี ้
1.2.1 ศึกษาคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี

ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใชส่ื้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
1.2.2 บันทึกความรู ้วิเคราะห์ ตรวจสอบจากส่ิงท่ีเรียนรู ้สรุปเป็นองค์

ความรู ้
1.2.3 แลกเปลี่ยนความรูด้ว้ยวิธีการต่างๆ และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

โดยเกณฑม์ีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ตามตาราง 4 และ 5 
ดงันี ้
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ตาราง 4 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ตวัชีว้ดัท่ี 1.1 ตัง้ใจ เพียรพยายามใน
การเรียนและเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.1.1 ต้ังใจเรียน 
1.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู ้
1.1.3 สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

 

ไม่ต้ังใจเรียน เข้าเรียนตรง
เวลา ต้ังใจเรียน 
เอาใจใส่ในการ
เรียน มีส่วน
ร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ
เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรง
เวลา ต้ังใจเรียน 
เอาใจใส่และมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผล

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551, น. 25.  
 

ตาราง 5 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ตวัชีว้ดัท่ี 1.2 แสวงหาความรูจ้าก
แหล่งเรียนรูต่้างๆทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชส่ื้ออย่างเหมาะสม บนัทึกความรู ้
วิเคราะห ์สรุปเป็นองคค์วามรู ้และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผา่น (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.2.1 ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ไม่ต้ังใจ
เรียน 

ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้
จากหนังสือ 
เอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี  

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์ 
ส่ือเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและ
เรียนรู้ท้ังภายใน 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร ส่ิงพิมพ์ 
ส่ือเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายใน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.2.1 (ต่อ) เลือกใช้
ส่ือได้อย่างเหมาะสม 
1.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
1.2.3 แลกเปล่ียน
ความรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

ไม่ต้ังใจ
เรียน 

แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้
อย่างเหมาะสม
มีการบันทึก
ความรู้ 

และภายนอก
โรงเรียนและ
เลือกใช้ส่ือได้
อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลสรุปเป็น
องค์ความรู้
แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ 

และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
วิธีการท่ีเหลากหลาย
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผล

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551, น. 25.  
 
ซึ่งจากการท่ีไดศึ้กษาตัวชีว้ัดและพฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์าม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมที่ชีเ้ฉพาะ เขา้
ไปในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ โดยน าตัวชี ้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้มาวิเคราะห์ และ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี ้วัด และพฤติกรรมบ่งชี ้ จึงจะสามารถพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นต่างๆท่ีกล่าวมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.3 แนวด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรูแ้ละการ

ประเมินผู้เรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกระดับการศึกษา เมื่อสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว ครูท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรม 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนควรจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 3) 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะอนัพึงประสงคต์ามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน นิยาม ตัวชีว้ัด พฤติกรรมบ่งชีแ้ละเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อพิจารณาว่าตัวชีว้ัดนั้น
ครอบคลมุและสอดคลอ้งกบัลกัษณะธรรมชาติของวิชา งาน กิจกรรมที่รบัผิดชอบหรือไม่อย่างไร 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคณุลักษณะ
อนัพึงประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนว่าจะด าเนินการพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์ว้ยวิธีใดดงัต่อไปนีคื้อ 

1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ 
2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4. ปลูกฝังคณุลกัษณะอันพึงประสงคโ์ดยสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวันของ

สถานศึกษา 
ขัน้ตอนท่ี 4 ศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รียนก่อนพฒันา 
ขัน้ตอนท่ี 5 สรา้งหรือเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสม/สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบัติท่ีเลือก

ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ี 3 
ขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไวแ้ละประเมินเป็น

ระยะๆ ผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านเกณฑใ์หป้รบัปรุงพฒันา แลว้ประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
ขัน้ตอนท่ี 7 รายงานผลการพฒันาต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง  

ซึ่งหลังจากท่ีมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์หรือด าเนินการพัฒนาไปแลว้
จะตอ้งมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ซึ่งในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนสามารถน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ก าหนดขึน้ รวมทัง้คณุลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์
สถานศึกษาอาจก าหนดขึน้เพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศนข์องสถานศึกษา สภาพปัญหา
ความต้องการหรือความจ าเป็นของชุมชนมาพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ทั้งนี ้ครูผู้สอน
สามารถด า เนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณ ะอันพึ งประสงค์ในชั้น เรียนได้ดั งนี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 115-144)  

1. ศึกษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
น าคุณลักษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศักราช 2551 ก าหนด ทัง้ 8 ประการ มาศึกษานิยาม/ตัวชีว้ดั/พฤติกรรมบ่งชี ้เพื่อพิจารณาว่า
พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ก าหนดครอบคลุมตัวชีว้ัดและนิยามของคุณลักษณะทีตอ้งการใหเ้กิดกับผูเ้รียน
หรือไม่ ซึ่งผูส้อนอาจเพิ่มเติมหรือปรบัไดต้ามความเหมาะสม 
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2. วิเคราะหพ์ฤติกรรมส าคญัจากพฤติกรรมบ่งชี ้
เมื่อท าความเขา้ใจกับนิยาม ตัวชีว้ัด และพฤติกรรมบ่งชีแ้ลว้ ครูผูส้อนควร

วิเคราะหพ์ฤติกรรมส าคญัจากพฤติกรรมบ่งชี ้เพื่อใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีจะสามารถวดัและประเมินได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

3. เลือกรูปแบบของเครื่องมือวดั 
เครื่องมือวัดและประเมินท่ีนิยมใช้ในสถานศึกษา เน่ืองจากใช้ได้ง่ายและ

สะดวก ไดแ้ก่ 
1) แบบสงัเกต (Observation) 
2) แบบสมัภาษณ ์(Interview) 
3) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
4) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5) แบบวดัสถานการณ ์(Situation) 
6) แบบบนัทึกพฤติกรรม (Anecdotal Records) 
7) แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง (Self-Report) 

ในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นควรใช้เครื่องมือและ
วิธีการวดัท่ีหลากหลาย ขอ้มลูจึงจะน่าเชื่อถือ ดงันัน้ครูผูส้อนจึงควรเลือกเครื่องมือวดัและประเมิน
ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมบ่งชี/้พฤติกรรมส าคญัว่าควรจะใชเ้ครื่องมือชนิดใด 

4. การสรา้งและพฒันาเครื่องมือประเมิน 
ถา้ตอ้งการสรา้งเครื่องมือท่ีมีคุณภาพน่าเชื่อถือ ครูผูส้อนอาจน าเครื่องมือท่ี

สรา้งขึน้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งของพฤติกรรมท่ีจะประเมินกับตัวชีว้ัดและ
ความถูกตอ้งในการใชภ้าษา แลว้น ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง หรือ I.O.C (Index Objective 
Concurrent) ในการตรวจสอบเครื่องมือโดยผูเ้ชี่ยวชาญประเมินแลว้น าคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญมา
รวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 0.6 ขึน้ไป ถือว่าใชไ้ด ้เมื่อตรวจทาน แกไ้ขการพิมพ ์การ
ใชภ้าษาและขอ้ความใหถ้กูตอ้งแลว้จึงน าไปทดลองใชก้บันักเรียน เพื่อจะดวู่าภาษาท่ีใชเ้หมาะสม
กบัระดบัอายุของนักเรียนหรือไม่ มีความเชื่อถือไดห้รือไม่ แลว้วิเคราะหค์ุณภาพเครื่องมือวดัเป็น
รายข้อ/ทั้งฉบับ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับหลังจากนั้นจึงจัดท าต้นฉบับเพื่อ
น าไปใช ้
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5. การออกแบบการวดัและประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เมื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ์เครื่องมือท่ีจะใช้ใน

การวัดประเมินและวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ครูผูส้อนสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นชัน้เรียนไดด้งันี ้

1) ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี ้วัด/พฤติกรรมบ่งชี ้ท่ีจะ
ประเมิน 

2) วิเคราะหพ์ฤติกรรมส าคญัจากพฤติกรรมบ่งชีท่ี้จะประเมิน 
3) เลือกใชว้ิธีการ เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี

จะประเมิน 
4) ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring rubrics) 

6. การสรา้งเครื่องมือประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
การสรา้งเครื่องมือวดัคณุลกัษณะควรค านึงถึงการเขียนขอ้ความหรือรายการ

ท่ีจะวดัว่ามีความชดัเจน และเป็นพฤติกรรม/รายการท่ีครอบคลมุตวัชีว้ดัโดยใหพ้ิจารณาพฤติกรรม
บ่งชีท่ี้ก าหนดไวแ้ลว้ในคณุลักษณะอนัพึงประสงค ์ถา้เป็นข้อความท่ีแสดงพฤติกรรมส าคญัและยัง
ไม่สามารถประเมินได ้ครูผูส้อนตอ้งวิเคราะหเ์ป็นพฤติกรรมส าคญัย่อยๆ 

7. การสรา้งเกณฑก์ารประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
การประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์จะตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้

ชดัเจนเหมาะสม เพราะเกณฑก์ารประเมินเป็นแนวทางในการใหค้ะแนนท่ีประกอบดว้ยเกณฑด์า้น
ต่างๆ เพื่อใชป้ระเมินค่าผลการประพฤติปฏิบัติของผูเ้รียน เกณฑเ์หล่านีคื้อส่ิงส าคัญท่ีผูเ้รียนควร
ประพฤติจนกลายเป็นลกัษณะนิสยัได ้

8. การสรุปผลการประเมิน 
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณ ะอันพึ งประสงค์นั้นมีความ

ละเอียดอ่อนเพราะเป็นเร่ืองของการพัฒนาคณุลักษณะท่ีตอ้งการปลกูฝังใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน การ
วดัและประเมินผลจึงตอ้งค านึงถึงผลท่ีเกิดขึน้ในตัวผูเ้รียนเมื่อไดร้บัการพัฒนาเป็นระยะหรือเมื่อ
สิน้ปีการศึกษา เพื่อใหม้ีแนวทางการสรุปผลการประเมินท่ีชดัเจน เป็นธรรมส าหรบัผูเ้รียน 

จากการท่ีได้ศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น การ
พฒันาในดา้นดังกล่าวจะตอ้งเร่ิมจากการศึกษานิยาม ตัวชีว้ดั พฤติกรรมบ่งชีข้องคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านต่างๆเสียก่อน และจะต้องมีการศึกษาทฤษฎีหรือแนวทางในการพัฒนา
คุณ ลักษณ ะอันพึ งป ระสงค์  แล้วจึ งน ามาสู่ ก ารพั ฒ นาสอดแทรก เข้า ไป ในชั้น เรียน  
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โดยท าการวดัและประเมินผลคณุลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อพฒันาผูเ้รียนในดา้นนัน้ๆต่อไป ซึ่งจะ
เห็นไดว้่าการศึกษาตัวบ่งชี ้นิยาม และพฤติกรรมบ่งชีใ้นคุณลักษณะอันพึงประสงคใ์นดา้นต่างๆ 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะจะเป็นแนวทางในการสอดแทรกและจัดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์พัฒนาผูเ้รียนไดต้ามแนวทางท่ีวางเอาไวอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นแนวทางใน
การเลือกใช้ทฤษฎีการพัฒนาหรือทฤษฎีการจัดการเรียนได้อย่างถูกต้อง ตามตัวชี ้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี์วางเอาไว ้สุดท้ายแลว้จึงจะสามารถน าไปแก้ไข 
พฒันาผูเ้รียนในดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  

  
5. การสอนกิจกรรมยืดหยุ่นในโรงเรียน  

5.1 ความหมาย 
ยืดหยุ่น (Tumbling) เป็นกิจกรรมพลศึกษาอย่างหน่ึงท่ีมีการใช้ส่วนต่างๆของ

รา่งกายท าการเคล่ือนไหวในท่าทางและรูปแบบต่างๆ ดว้ยท่ามือเปล่าเป็นส าคัญ และการใชส่้วน
ต่างๆของรา่งกายท าการเคล่ือนไหวในบางครัง้ก็อาจจะมีท่าท่ีมีลกัษณะผาดโผนเป็นส่วนประกอบ
ในการเคล่ือนไหวดว้ย ตามปกติแลว้ 

การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของรา่งกายในกิจกรรมยืดหยุ่นมักจะเป็นการเคล่ือนไหวไป
ตามพืน้ท่ีมีเบาะปูรองรบัแรงกระแทกเพื่อความปลอดภัย ยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมทางพลศึกษาท่ีมี
ความจ าเป็นและส าคัญอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียน 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนนกัเรียนในโรงเรียนไดพ้ฒันาการและไดบ้รรลตุาม
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรูข้องการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาท่ีไดว้างไวไ้ดเ้ป็นอย่างดียิ่งกิจกรรมหน่ึง 
ดงันัน้ ความหมายของค าว่า “การสอนกิจกรรมยืดหยุ่น” จึงหมายถึง “กระบวนการเรียนการสอนท่ี
จะช่วยใหน้ักเรียนไดม้ีพฒันาการและไดม้ีการบรรลุผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรูข้องการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาท่ีได้วางไว ้โดยใชก้ิจกรรมยืดหยุ่นเป็นส่ือของการเรียนรู ้และในขณะเดียวกัน
กระบวนการเรียนการสอนนัน้จะเป็นไปดว้ยความปลอดภยั” (วรศกัด์ิ เพียรชอบ, 2561, น. 313)  

5.2 ความส าคัญของวิชากิจกรรมยืดหยุ่น 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียนยืดหยุ่นของนักเรียนในโรงเรียน อาจจะ

เปรียบได้กับการเรียนว่ายน า้ (วรศักด์ิ เพียรชอบ, 2561, น. 313-316) คือ การเรียนว่ายน า้ของ
นกัเรียนนอกจากจะช่วยท าใหน้กัเรียนไดม้ีการพัฒนาการในดา้นต่างๆ ตามหลักการและปรชัญา
ของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาแลว้ ยังจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถช่วยตวัเองในกรณีท่ีนักเรียน
มีเหตกุารณฉ์กุเฉินทางน า้เกิดขึน้แก่ตนเองไดด้ว้ย ส่วนกิจกรรมยืดหยุ่นก็เช่นเดียวกัน คือนอกจาก
จะช่วยให้นักเรียนได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามหลักการและปรชัญาของการเรียนการสอน  
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วิชาพลศึกษาแลว้ ยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรบัตัวและช่วยเหลือตนเองในกรณีท่ีนักเรียนมี
เหตุการณฉ์กุเฉินเกิดขึน้แก่ตนเองในเวลาอยู่บนบกไดด้ว้ย เช่น การล่ืน การหกลม้ หรืออีกนัยหน่ึง
กล่าวไดว้่า การเรียนกิจกรรมยืดหยุ่นช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรบัตวัและช่วยเหลือตนเองไดใ้นยาม
ฉกุเฉินนัน้เอง  

ดงันั้นการเรียนการสอนวิชากิจกรรมยืดหยุ่นในโรงเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคัญ
มาก คือนอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีมีการเรียนการสอนเพื่อใหน้ักเรียนไดม้ีพัฒนาการในดา้นต่างๆ 
ตามหลักการและปรชัญาของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาคือเพื่อใหน้ักเรียนไดม้ีพัฒนาการใน 
1) ดา้นสมรรถภาพทางกาย 2) ดา้นทักษะในกิจกรรมยืดหยุ่นหรือการท างานประสานกันระหว่าง
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 3) ด้านความรูค้วามเข้าใจในกิจกรรมยืดหยุ่น 4) ด้านคุณธรรม 
การมีน า้ใจนักกีฬา และ 5) ด้านการเห็นคุณค่าหรือมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมยืดหยุ่น ซึ่งกิจกรรม
ยืดหยุ่นยังนับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญในการท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้และ
ประสบการณใ์นการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของรา่งกาย สามารถท่ีจะน าการเคล่ือนไหวเหล่านั้นไป
ปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพการณข์องการเคล่ือนไหวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันไดโ้ดยถูกตอ้งและเหมาะสม
กับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้โดยไม่เป็นอันตรายแก่ตนเอง หรืออย่างนอ้ยท่ีสุดก็สามารถท่ีจะ
ช่วยท าใหเ้หตกุารณต่์างๆท่ีอาจจะเกิดขึน้เหล่านัน้ไดผ่้อนหนกัใหเ้ป็นเบาได ้ดงัต่อไปนี  ้

ในกรณีท่ีมีการสะดุดหรือล่ืนลม้อย่างกะทันหันโดยไม่ทันรูต้ัว ก็สามารถท่ีจะใชส่้วน
ของร่างกายท่ีมีความหนาและแข็งแรงกว่ารองรบัน า้หนักตัวไวก้่อนได ้แทนท่ีจะใชแ้ขนยันพืน้อัน
อาจจะเป็นเหตใุหเ้กิดอาการเคล็ด ซน้ เดาะ หรือกระดกูแตกหกัได ้ 

ในบางกรณีท่ีมีการเสียหลักท าใหล้ าตัวลม้ลง สามารถท่ีจะใชไ้หล่รองรบัน า้หนักตัว
พรอ้มกบักลิง้ตัวเพื่อผ่อนน า้หนกัของล าตวัมิใหล้ าตวัตอ้งกระแทกกบัพืน้แรงเกินไป อนัอาจจะเป็น
เหตใุหเ้กิดการแตกหกัของกระดกูของส่วนต่างๆของรา่งกายได ้

ในกรณีท่ีตอ้งลงจากท่ีสูงโดยบงัเอิญหรือไม่จ  าเป็น ก็สามารถท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยการ
กระโดดลงมาโดยใชว้ิธีการลงสู่พืน้ดว้ยปลายเทา้พรอ้มกบัย่อเทา้เพื่อผ่อนน า้หนกัของล าตวัท่ีลงมา
นัน้ใหน้อ้ยลง เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการกระแทกกบัพืน้ท่ีแรงเกินไปซึ่งอาจเป็นอนัตรายได้ 

ในกรณีท่ีท่ีมีการสะดดุลม้หกลม้ท่ีอาจจะท าใหศี้รษะตอ้งกระแทกกบัพืน้ ก็สามารถท่ี
จะเก็บคางมว้นตวัเพื่อป้องกนัมิใหศี้รษะลงพืน้ตรงๆได ้

นอกจากนัน้ในกรณีของการเล่นกีฬาต่างๆ แมจ้ะเป็นการเล่นเพื่อความสนกุสนานใน
ระหว่างเพื่อนฝูงหรือเป็นการเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันอย่างจริงจังก็ตาม การเล่นกีฬาแต่ละอย่างล้วน
เป็นการเล่นท่ีเต็มไปด้วยการเคล่ือนไหวท่ีผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ความสามารถ  
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ในการท่ีจะปรับการเคล่ือนไหวของตนเองให้เข้ากับสภาพการณ์ของการเคล่ือนไหวในการเล่น
เกมกีฬาเหล่านั้นเป็นอย่างดี การเล่นกีฬาจึงจะเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและปลอดภัยหรือเกิด
อนัตรายแก่ตนเองนอ้ยท่ีสุด กิจกรรมยืดหยุ่นนีจ้ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยปูพืน้ฐานส าหรบัการเล่นกีฬา
ต่างๆได ้เป็นอย่างดี  

ขอ้ดีของการเรียนการสอนกิจกรรมยืดหยุ่นท่ีไดก้ล่าวมานีเ้ป็นเพียงขอ้ดีในส่วนหน่ึง
เท่านั้นซึ่งนบัว่านอ้ยมาก ยิ่งในสภาพการณจ์ริงในชีวิตประจ าวนัในแต่ละวนัของแต่ละคนดว้ยแลว้ 
นบัตัง้แต่ต่ืนนอนจนถึงการกา้วเทา้ลงจากเตียงนอนในตอนเชา้ จนกระทั่งถึงเวลาขึน้เตียงนอนใน
ตอนกลางคืนอีกครั้งหน่ึงนั้น แต่ละคนล้วนต้องมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของตนเองตลอดเวลาดว้ยกันทั้งสิน้ ดังนั้น ความรูแ้ละ
ประสบการณจ์ากการเรียนกิจกรรมยืดหยุ่นนีจ้ึงถือว่าเป็นความรูแ้ละประสบการณท่ี์เป็นพืน้ฐานท่ี
มีความจ าเป็นและส าคัญส าหรบัทุกๆคนท่ีจะช่วยให้แต่ละคนมีชีวิตอยู่ในโลกของการท่ีจะต้อง
เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของรา่งกายนีไ้ดด้ว้ยดีและเรียบรอ้ยหรืออาจกล่าวไดอ้ีกนัยหน่ึงว่า กิจกรรม
ยืดหยุ่นนี ้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหบุ้คคลไดเ้รียนรูท่ี้จะปรบัตนเองใหส้ามารถเคล่ือนไหวเพื่อประกอบ
ภารกิจต่างๆบนโลกมนษุยนี์ไ้ดโ้ดยสมบูรณแ์ละมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  

5.3 ค าแนะน าในการสอนกิจกรรมยืดหยุ่น 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนกิจกรรมยืดหยุ่นไดเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยปลอดภัยและ

บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรูท่ี้วางไว้ จึงขอเสนอหลักการในการเรียนการสอนกิจกรรม
ยืดหยุ่นท่ีส าคัญเพื่อครูผู้สอนจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ดงัต่อไปนี ้ 

1. สถานท่ีท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ครูควรจะจัดเตรียมสถานท่ีในการเรียนให้มี
ความพรอ้มและเป็นไปตามหลักของการเรียนการสอนในกิจกรรมยืดหยุ่น เช่น ขนาดและจ านวน
ของเบาะท่ีถูกตอ้งและเพียงพอตามอัตราส่วนของจ านวนนักเรียน นอกจากนั้น เบาะก็ควรจะมี
ความถกูตอ้งตามสขุลกัษณะทกุครัง้ท่ีจะสอนดว้ย เป็นตน้ 

2. ก่อนการสอนทุกครัง้ครูจะต้องท าความเขา้ใจในระเบียบ การแต่งกายในการ
เรียน การปฏิบัติตนและวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหน้ักเรียนไดม้ีความเขา้ใจเป็นอย่างดีเสียก่อน 
ทัง้นีร้วมทั้งคุณค่า ประโยชน์ ความปลอดภัย อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ และการป้องกันอันตราย
ต่างๆ 
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3. ครูจะต้องระลึกไว้เสมอว่า สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนใน
กระบวนการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญท่ีสุด การบาดเจ็บหรืออันตรายท่ีเกิด
ขึน้กับนักเรียนนั้นจะมีผลเสียและผลกระทบเกิดขึน้ไม่เฉพาะแต่กบัตัวนกัเรียนเท่านั้น แต่จะส่งผล
ต่อภาพลกัษณอ์ดุมคติของวิชาชีพพลศึกษาโดยรวมดว้ย  

4. ก่อนสอนครูควรจะได้ท าความรูจ้ักกับนักเรียนของตนเองเป็นอย่างดี เช่น 
ลกัษณะและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน นกัเรียนบางคนอาจจะมีรูปรา่งของรา่งกายที่อว้น 
ผอม อาจจะมีความล าบากต่อการเรียน หรือบางคนอาจจะเป็นผูท่ี้มีรูปร่างค่อนขา้งอ านวยให้มี
ความสามารถในการเรียนกิจกรรมยืดหยุ่นมาก ทัง้นี ้เพื่อครูจะได้เตรียมบทเรียนได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของนกัเรียน 

5. ในการเรียนการสอนทุกครั้ง นักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การช่วยเหลือ
แนะน าและดแูลของครูโดยใกลช้ิดและทั่วถึงกันทกุคนตลอดเวลา 

6. เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนและช่วยให้การเรียนการสอนได้ผลดี
ยิ่งขึน้ ถา้หากเป็นไปไดค้รูควรแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มตามระดบัความสามารถ และในขณะเดียวกนัก็
มีการจดัใหน้กัเรียนไดม้ีการช่วยเหลือกนัเป็นคู่ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั แต่ทัง้นีจ้ะเป็นท่าการ
เคล่ือนไหวที่ไม่เส่ียงอนัตรายกบันกัเรียนดว้ย  

7. การสอนของครูควรจะเร่ิมดว้ยการสอนจากท่าการเคล่ือนไหวท่ีง่ายๆ และเป็น
ท่าการเคล่ือนไหวเบือ้งตน้ท่ีเป็นพืน้ฐานก่อน เช่น ท าการเหวี่ยงขาไปขา้งหนา้และหลังสลบักนั ท่า
งอและการเหยียดล าตวัสลบักนั ท่าการแอ่นตัวไปขา้งหนา้ ท่าการยืนตรง เข่าตึง ปลายมือแตะพืน้
ขา้งหน้า ท่าการกระโดดดว้ยสองเท้าไปข้างหน้าและหลัง ท่าการก้ามเท้าไปขา้งหน้าไขวก้ันและ
สลับกัน จากการเริ่มต้นด้วยท่าท่ีง่ายๆ เหล่านีจ้ะท าให้นักเรียนมีความรูสึ้กว่าสามารถท าได้มี
ความส าเร็จ และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึน้  

8. การสอนในท่าทางการเคล่ือนไหวบางท่า แม้ว่าเป็นท่าท่ีไม่ยากมากนักแต่
นกัเรียนบางคนอาจจะไม่กลา้หรือไม่สามารถท าได ้เช่น ท่ามว้นหนา้ ในการสอนท่ามว้นหนา้ใหแ้ก่
นกัเรียน ครูอาจจะเร่ิมดว้ยท่าการใหน้ักเรียนนอนตะแคง เข่างอใหด้า้นท่ีถนดัอยู่ดา้นล่าง แขนทั้ง
สองกอดอกเอาไว ้จากนั้นก็ใหน้ักเรียนกลิง้ตัวไป 1 รอบ เพื่อใหด้้านท่ีถนัดขึน้มาอยู่ดา้นบนแทน 
โดยท่ีเข่ายงังอและแขนยงักอดอกอยู่เหมือนเดิม และในท านองเดียวกนัก็ใหน้กัเรียนท ากลบัตรงกัน
ขา้มอีกครัง้หน่ึง ท ากลับไปกลบัมาเช่นนีห้ลายๆครัง้จนนกัเรียนเกิดความช านาญ และเมื่อนกัเรียน
มีความช านาญและมีความสามารถท าไดแ้ลว้ ในขัน้ต่อๆไปนกัเรียนก็จะเร่ิมมีความกลา้ในการท่ีจะ
กม้ศีรษะเก็บคาง พรอ้มกบัใชม้ือทัง้สองผลกัล าตวัเพื่อมว้นตวัไปขา้งหนา้  
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9. ในการสอนท่าม้วนหลังก็เช่นเดียวกัน นักเรียนบางคนอาจจะไม่กล้าและไม่
สามารถท่ีจะท าเช่นเดียวกัน ดังนั้น วิธีการในการสอนนั้น ในขั้นแรกก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการให้
นกัเรียนนอนหงายงอเข่าแลว้กลิง้ตัวเช่นเดียวกัน วิธีท าก็คือ เมื่อนกัเรียนนอนหงายแลว้ก็ใหห้งาย
มือทัง้สองไปวางไวท่ี้เบาะเหนือไหล่ทัง้สอง เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนใชม้ือและแขนซา้ยดนัล าตวัใหพ้ลิก
ไปทางขวาในท่านอนคว ่า และในท านองเดียวกันนกัเรียนก็อาจจะท าใหล้ าตัวกลับไปอีกดา้นหน่ึง
โดยเมื่อนักเรียนนอนหงายงอเข่า แลว้ใชม้ือขวาซึ่งเทา้เบาะเหนือไหล่อยู่นั้นดันใหล้ าตัวพลิกและ
กลิง้ไปทางซา้ยไปอยู่ในท่านอนคว ่าเช่นเดียวกนั จากท่าเริ่มตน้ท่ีง่ายนี ้ในขั้นต่อไปเมื่อนักเรียนมี
ความช านาญแลว้ นกัเรียนก็สามารถท่ีจะท ามว้นหลงัได ้

10. ในการสอนท่าท่ียากยิ่งขึน้ เช่น การสอนท่าลอ้เกวียน ท่ายืนดว้ยศีรษะ ท่ายืน
ดว้ยมือ และท่าอื่นๆ ท่ียากยิ่งขึน้อีกก็ตาม ครูควรจะใชท่้าเริ่มต้นท่ีง่ายๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
ความคุน้เคยและความแข็งแรงขั้นพืน้ฐานใหเ้กิดขึน้กับนักเรียนเพื่อช่วยใหน้ักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองก่อน เมื่อรา่งกายและจิตใจของนักเรียนพรอ้มและมีความเชื่อมั่นในตนเองดีแลว้จึงค่อยๆ
ใหน้กัเรียนไดท้ าท่าท่ียากๆนัน้ต่อไป 

11. ครูไม่ควรจะฝืนใจนกัเรียนใหน้ักเรียนท าท่าเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีนักเรียนมีความ
กลวัและไม่แน่ใจ การฝืนความรูสึ้กกบันกัเรียนเช่นนัน้อาจจะก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรืออนัตรายแก่
นกัเรียนได ้

12. วิธีการป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้กับนักเรียนท่ีดีท่ีสุดนั้นก็คือ การ
ด าเนินการสอนในวิธีการท่ีถกูตอ้งตามล าดบัขัน้ตอนของการเรียนการสอน 

13. ในการสอนครูควรจะระลึกไว้เสมอว่า นักเรียนแต่ละคนนั้นมีรูปร่างและ
ลกัษณะของรา่งกายแตกต่างกนั การท่ีนักเรียนมีรูปรา่งและลักษณะของรา่กายท่ีแตกต่างกนันีเ้อง
จึงท าใหเ้กิดการจ ากัดความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ดงันั้น การเรียนการสอนของครูควรจะ
เป็นการสอนเพียงเพื่อให้นักเรียนสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของ
รา่งกายตามอตัภาพของตนเองเท่านัน้ 

14. จุดประสงค์ของการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนนั้น เป็นเพียงเพื่อให้
นกัเรียนไดม้ีการพัฒนาการตามอตัภาพของตนเองตามหลกัการและปรชัญาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากความมุ่งหมายของการเรียนการสอนของ
สถาบนัการผลิตครูเป็นอนัมาก ดงันั้น ครูจึงไม่ควรจะใชค้วามสามารถของตนเองเป็นเกณฑใ์นการ
เรียนการสอนหรือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการเรียนของนกัเรียนเป็นส าคญั 
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สุกัญญา พานิชเจริญนาม (2546, น. 8-94) ได้จัดหมวดหมู่ของทักษะเบือ้งต้นใน
กิจกรรมยิมนาสติกประเภทยืดหยุ่นไวด้งัต่อไปนี ้

1. ทกัษะพืน้ฐาน 
1.1 ทกัษะการกลิง้-การมว้น 

1.1.1 การกลิง้ตวัจากดา้นหนา้ 
1.1.2 การกลิง้ดา้นขา้ง (กลิง้ลกูข่าง) 
1.1.3 การกลิง้ตวัดา้นขา้ง (กลิง้ซุง) 
1.1.4 การกลิง้ตวัไปดา้นขา้งจากท่านอนตะแคง 
1.1.5 การกลิง้ตวัไปดา้นขา้งจากท่านั่งคกุเข่ากม้ตวั 
1.1.6 การกลิง้ตวัไปดา้นขา้งจากท่ีสงูไปสู่พืน้ราบ 

1.2 ทกัษะการกม้การมดุศรีษะ 
1.3 ทกัษะการผลกัมือ 
1.4 ทกัษะการถีบเทา้ออกจากพืน้ 

2. ทกัษะมว้นหนา้ 
3. ทกัษะมว้นหลงั 
4. ทกัษะการทรงตวั 

4.1 การทรงตวัดว้ยหลงั 
4.2 การทรงตวัดว้ยบ่าหรือหลงัส่วนบน 
4.3 การทรงตวัดว้ยหนา้อก 
4.4 การทรงตวัดว้ยศอก 
4.5 การทรงตวัดว้ยมือและศีรษะ 
4.6 การทรงตวัดว้ยมือ 
4.7 การทรงตวัดว้ยแขนและขา 
4.8 การทรงตวัดว้ยขาขา้งเดียว 
4.9 การทรงตวัขณะท่ีรา่งกายเคล่ือนไหว 

5. ทกัษะหกสงู 
6. ทกัษะการสปริง 
7. ทกัษะลอ้เกวียน 
8. ทกัษะการสปริงมือ 
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ซึ่งจากการวิเคราะหท์ักษะต่างๆ และความเหมาะสมในการจดัการเรียนรูว้ิชายืดหยุ่น
ใหแ้ก่นักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นั้นไดข้อ้สรุปว่า ทกัษะท่ีควรจะน ามาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนนั้นไม่ควรจะเป็นทกัษะท่ียากจนเกินไปซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ลือกทกัษะท่ีจะใชส้อนในกิจกรรม
ยืดหยุ่นดังต่อไปนี ้1) ทักษะพืน้ฐาน 2) ทักษะม้วนหน้า 3) ทักษะม้วนหลัง 4) ทักษะการทรงตัว 
เน่ืองดว้ยนกัเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บางคนยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะฝึกในท่า
ท่ียากมากนกั ซึ่งจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้รียนได ้โดยในวิจยัเล่มนีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกทักษะท่ีจะน ามา
ศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนจ านวนทัง้หมด 2 ทักษะ คือทักษะม้วนหน้า
และทักษะม้วนหลัง เน่ืองจากเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตน ามาใช้ไดเ้มื่อเกิดเหตุการณ์
ฉกุเฉิน หรือเมื่อเกิดการลม้หรือเสียการทรงตวั เป็นการป้องกนัตนเองจากเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิดได ้
และนบัว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญั เป็นทกัษะเบือ้งตน้ในการต่อยอดไปสู่ทกัษะท่ีสงูขึน้ในวิชายืดหยุ่น  

จากการท่ีไดศึ้กษาเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองการสอนกิจกรรมยืดหยุ่นในโรงเรียนแลว้นั้น 
ท าใหไ้ด้ขอ้สรุปว่า ส าหรบักิจกรรมยืดหยุ่นนี ้หากครูผูส้อนไดจ้ัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดี
และถูกตอ้งตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมพลศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะ
ช่วยให้นักเรียนได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น มีร่างกายท่ีสง่างาม แข็งแรง มีสุขภาพดี 
บุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็นคนท่ีสมบูรณแ์ละเป็นพลเมืองท่ีดีมีคณุค่าต่อประเทศชาติต่อไปไดอ้ย่าง
มากแลว้ ยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนมีความรูแ้ละประสบการณ์ สามารถท่ีปรบัตนเองและ
ช่วยเหลือตนเองใหส้ามารถมีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัเมื่อมีเหตฉุุกเฉินเกิดขึน้แก่ตนเองไดเ้ป็นอย่างดี
อีกดว้ย  
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6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 

มีผู้ ท่ีท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านใน
ต่างประเทศไว้มากมาย แต่พบวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาน้อยมาก จึงขอ
น าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านท่ีน ามาบูรณาการใน
รายวิชาอื่นๆ ในรูปแบบของตาราง ดงัท่ีปรากฏในตาราง 6 ดงันี ้ 

 
ตาราง 6 ตารางการสงัเคราะหว์ิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นใน
ต่างประเทศ 

 
ช่ือผู้แต่ง วิธีการ

ด าเนินการ
วิจัย 

กลุ่มตัวอย่างและ
วิธีการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

Hsiu-Ting 
Hung 
(2015) 
ได้ทำการ 
ศึกษาเรื่อง  
ห้องเรียน
กลับด้าน
สำหรับ
ผู้เรียน
ภาษาอัง 
กฤษเพ่ือ
ความคงทน
ในการ
เรียนรู้เชิง
รุก 

เป็นการวิจัย 
โดยทำการ
ทดสอบหลังการ
ทดลองเพียง
อย่างเดียว ทำ
การทดลอง
ทั้งหมด 8 
สัปดาห์ โดยแบ่ง
การทดลอง
ออกเป็น 3 
ระยะ คือระยะที่ 
1 ช่วงการ
เตรียมความ
(สัปดาห์ที่1)
พร้อม ระยะที่ 2 
ช่วงการจัดการ
เรียนรู้  
(สัปดาห์ที่2-7)
และระยะที่ 3 
ช่วงประเมินผล
(สัปดาห์ที่8) 

กลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 
คือ นักเรียนต่างชาติ
ที่เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร จำนวน 
75 คนแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 
1 คือกลุ่มทดลองที่
จัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
(26 คน) 
กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ทดลองที่จัดการ
เรียนรู้แบบกึ่ง
ห้องเรียนกลับด้าน 
(24 คน) 
กลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ควบคุม 

เครื่องมือสำหรับ
ดำเนินการทดลองมี
ดังน้ี 

1. สื่อการสอน 
WebQuests ที่สร้าง
โดย Google Sites 

สำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
ที่ 1 

2. สื่อ Ted-Ed 

สำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
ที่ 2  
เครื่องมือสำหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีดังน้ี  
1.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 

2.แบบบันทึกการ
เข้าใช้โปรแกรม 

3.แบบสอบถาม 

4.แบบสัมภาษณ์ 

ตัวแปรอิสระ 
: การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียน
กลับด้าน 

ตัวแปรตาม : 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียน, ความ
คิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียน
กลับด้าน, 
ระยะเวลาใน
การเข้าเรียน
หรือเวลาใน
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

สรุปได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียน
กลับด้านและกึ่ง
ห้องเรียนกลับ
ด้านสามารถ
พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้
ดีกว่าการ
จัดการเรียนรู้
แบบปกติ และ
พัฒนาเจตคติได้
ดีกว่าโดยพบว่า
มีความพึงพอใจ
มากกว่า และยัง
พบว่าส่งผลต่อ
เวลาการศึกษา
ด้วยตนเองนอก
ชั้นเรียนของ
ผู้เรียนอีกด้วย 
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการ

วิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

Graziano 
and Hall 
(2017) ได้ทำ
กาศึกษาเรื่อง 
การสอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านกับ
นักเรียน
ภาษาอังกฤษที่
เข้ารับ
การศึกษาใหม่
ในระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

การดำเนินการ
ทดลองเป็นการ
ดำเนินการ
ทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้
เพียงอย่างเดียว 
(Posttest-Only) 
โดยทำการศึกษา
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่ศึกษาใน
ปี 2014-2015 ท่ี
เข้ารับการจัด
การศึกษาแบบ
ปกติและผู้เรียนที่
ศึกษาในปี 2015-
2016 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียน
กลับด้าน โดย
ผู้เรียนทั้งสอง
กลุ่มน้ันเป็นกลุ่ม
เดียว ซึ่งนำมา
เปรียบเทียบกัน
เมื่อจบปี
การศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนจำนวน 
39 คน โดยเป็น
ผู้ชาย 20 คน 
และผู้หญิง 19 
คน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียง 1 
กลุ่ม โดย
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่
ผ่านมาในปี 
2014-2015 ท่ี
ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ
และนำมา
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ปี 2015-2016 
ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียน
กลับด้าน กับ
กลุ่มตัวอย่างเดิม   

 เครื่องมือ
สำหรับดำเนิน
การศึกษา  
1. การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน 
เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 1.แบบ
สำรวจความพึง
พอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียน
กลับด้าน 
2. แบบบันทึก
คะแนนที่ผู้เรียน
ได้รับจากท้ัง 2 
ปีการศึกษา  
 

ตัวแปรอิสระ 
: การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียน
กลับด้าน 
ตัวแปรตาม : 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
,ความพึง
พอใจที่
ผู้เรียนมีต่อ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียน
กลับด้าน 

 จากการศึกษา
พบว่าผู้เรียนที่
ได้รับการจัด
การศึกษาแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านมีความสุข
มากกว่าผู้เรียน
ที่ได้รับการจัด
การศึกษาแบบ
ปกติ อย่างไรก็
ตามพบว่าการ
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกัน
แล้วไม่มีความ
แตกต่างกัน
อย่างมี
นัยสำคัญทาง
สถิติ  
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จากตาราง 6 พบว่า การศึกษาในเรื่องการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นใน
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่แล้วเป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวิธีการด าเนินการทดลองท่ีคล้ายคลึงกับ
วิธีการด าเนินการทดลองของวิจัยในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตวัอย่างจะใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดย
มีการเปรียบเทียบกันระหว่าง 3 กลุ่ม หรือกลุ่มเดียวกันซึ่งหากเปรียบเทียบแบบกลุ่มเดียวจะ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงนอกเหนือจากมีการศึกษาตวัแปรตาม
ในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนแลว้ ยังมีการศึกษาตัวแปรตามในเร่ืองความพึงพอใจ
และเวลาในการศึกษาด้วยตนเองของผู้เรียนอีกดว้ยว่าการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้น
ส่งผลต่อเวลาในการศึกษาด้วยตนเองของผูเ้รียนอย่างไร รวมไปถึงไดท้ราบถึงวิธีการด าเนินการ
ทดลองท่ีมีการแบ่งระยะการด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะการเตรียมความพรอ้ม
ในเรื่องการใชส่ื้อและเทคโนโลยีแบบห้องเรียนกลับดา้น 2.ระยะการจัดการเรียนรู ้และ 3. ระยะ 
การวัดและประเมินผล  (Hsiu-Ting Hung, 2015, p. 84-85) ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาหรือน าไปต่อยอดในการท าวิจัยของผู้วิจัยได้ และยังพบว่าผู้เรียนท่ีได้รับการจัด
การศึกษาแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น มีความพึงพอใจในการเขา้รบัการศึกษาหรือในการเรียนการสอน
ท่ีมากกว่าการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
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6.2 งานวิจัยในประเทศ 
มีผูท่ี้ท าการวิจยัเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นในประเทศ

ไทยไวม้ากมาย แต่พบวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบหอ้งเรียนกลับดา้นนอ้ย
มาก จึงขอน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านท่ีน ามา  
บูรณาการในรายวิชาอื่น ในรูปแบบของตาราง ดงัท่ีปรากฏในตาราง 7 ดงันี ้ 

 
ตาราง 7 ตารางการสงัเคราะหว์ิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นใน
ประเทศ 
 

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการ

สุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

นิชาภา บุรี
กาญจน์ (2556) 
ได้ทำการศึกษา
เรื่อง 

ผลการจัด 

การเรียนรู้วิชา 
สุขศึกษาโดยใช้
แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านที่มีต่อ
ความ
รับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เป็นการวิจัย
กึ่งทดลอง
แบบ 2 กลุ่ม 
มีการ
ทดสอบก่อน
และหลังการ
ทดลองแบบ 
2 กลุ่ม  
(The Pretest-

Posttest 
Control 
Group 

Design) 
ดำเนินการ
วิจัยทั้งหมด 
8 สัปดาห์ 

กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจาก 

การสุ่มแบบ
เจาะจงและ
การสุ่มแบบ
ง่าย คือ 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียน
สิริรัตนาธร 
จำนวน 60 
คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 
30 คน และ
กลุ่มควบคุม 
30คน  

มี 2 ประเภท คือ 
เครื่องมือที่ใช้
ดำเนินการทดลอง
และเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัด 

การเรียนรู้วิชา 

สุขศึกษาแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน
ประกอบการใชส้ื่อ
ออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายออนไลน์  
2. แบบวัดความ
รบัผิดชอบและ
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

วิชาสุขศึกษาด้าน
ความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบัติ 

ตัวแปรอิสระ : 
การจัด 

การเรียนรู้วิชา
สุขศึกษาโดย
ใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน 

ตัวแปรตาม : 
ความ
รับผิดชอบ
และ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน 

1. ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความ
รับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
2. ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความ
รับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ความคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการ

สุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

ชนากานต์ โส
จะยะพันธ์ 
(2558) 
ได้
ทำการศึกษา
เรื่อง 
การพัฒนา
รูปแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านด้วย
วิธีการเรียน
แบบกลุ่มสืบ
สอบออนไลน์
เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
เป็นทีม
สำหรับ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

การดำเนินการ
ทดลองใช้
รูปแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านด้วยวิธีการ
เรียนแบบกลุ่ม
สืบสอบ
ออนไลน์เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
เป็นทีมสำหรับ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลายจะ
เป็นแบบวิจัย
เชิงทดลอง 
(Experimental 
Design) ซึ่งเป็น
แบบแผนการ
วิจัยกลุ่มเดียว มี
การวัดผลก่อน
เรียนและหลัง
เรียน (One 
Group Pretest 
and Posttest 
Design) 
ระยะเวลา 8 
สัปดาห์ 

กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการ
ทดลองเป็น
นักเรียนใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โรงเรียน
สิงห์บุรี 1 
ห้องเรียน 
จำนวน 30 คน 
ในภาค
การศึกษา
ปลาย ปี
การศึกษา 
2558  โดยการ
เลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งมี
เหตุผล
ประกอบคือ มี
จำนวน
นักเรียนต่อ
ห้องที่เพียงพอ
ต่อการทดลอง 
และเป็น
โรงเรียนที่มี
ความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยี 
และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

1. เครื่องมือที่ใช้
ในการดำเนินการ
ทดลอง 
1.1 เว็บไซต์การ
เรียนตามรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
1.2 แผนการ
จัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน 
2. เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
2.1 แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้เป็นทีม 2.2 
แบบประเมนิ
ความสามารถใน
การเรียนรู้โดย
ตนเอง 
2.3 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นใน
การเรียนด้วย
รูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน 

ตัวแปรอิสระ: 
การจัดการ
เรียนรู้ด้วย
รูปแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านด้วย
วิธีการเรียน
แบบกลุ่มสอบ
สืบออนไลน์ 
ตัวแปรตาม: 
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
เป็นทีม 

 รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้มี
ทั้งหมด 6 ข้ันตอน 
ดังน้ี 1.ข้ัน
แบ่งกลุ่ม 2.ข้ัน
เรียนเน้ือหาบน
เว็บ 3. ข้ันบันทึก
การเรียนรู้ 4. ข้ัน
วางแผนแบ่งหัวข้อ
เพ่ือสืบค้น 5. ข้ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.นำเสนอผลงาน  
ผลการทดลอง
พบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถใน
การเรียนรู้เป็นทีม
หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 โดย
ผู้เรียนที่มี
ความสามารถ
แตกต่างกัน มี
ความสามารถใน
การเรียนรู้เป็นทีม
แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 



  73 

ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการ

วิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

นิภา กู้พงษ์ศักด์ิ 
(2560, 
มกราคม-
เมษายน) 
ได้ทำการศึกษา
เรื่อง 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย
เพ่ือการ
สร้างสรรค์ และ
ความพึงพอใจ
ต่อวิธีการสอน
แบบห้องเรียน
กลับด้าน  

  

เป็นวิจัยเชิง
ทดลองมีวิธีการ
สอน 2 แบบ 
คือวิธีการสอน
แบบปกติและ
วิธีการสอน
แบบห้องเรียน
กลับด้านมีการ
ทดสอบก่อน
และหลังการ
ทดลองแบบ 2 
กลุ่ม  
(The Pretest-
Posttest 
Control 
Group 
Design) 

ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม โดย
การจับสลาก
กลุ่มนักศึกษามา 
2 กลุ่ม จาก
จำนวนทั้งหมด 
13 กลุ่ม โดย
กลุ่มควบคุมใช้
วิธีการสอนแบบ
ปกติ มีจำนวน 
66 คน และกลุ่ม
ทดลองใช้วิธีการ
สอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน จำนวน 74 
คน  

เครื่องมือที่ใช้มี 
3 ชนิด 
ประกอบด้วย  
1. ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
2. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 
3. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ต่อวิธีการสอน
แบบห้องเรียน
กลับด้าน 

ตัวแปรอิสระ : 
วิธีการสอน
แบบห้องเรียน
กลับด้าน 
ตัวแปรตาม : 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย
เพ่ือนการ
สร้างสรรค์, 
ความพึงพอใจ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน 

1. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย
เพ่ือการ
สร้างสรรค์
จำนวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ การใช้คำ 
ชื่อเรื่อง 
ภาพพจน์ หลัง
เรียนด้วยวิธีการ
สอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านสูงกว่าการ
สอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในขณะที่  
2. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เรื่องโวหารไม่
แตกต่างกัน  
3. ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อวิธีการสอน
แบบห้องเรียน
กลับด้านทั้ง 3 
ด้านอยู่ในระดับ
มาก  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับศึกษา 

ผลการศึกษา 

ลดาวัลย์ กันธ
มาลา (2560, 
พฤษภาคม-
สิงหาคม) 
ได้ทำการศึกษา
เรื่อง 
ผลการใช้
วิธีการสอน
แบบห้องเรียน
กลับด้านที่
ส่งเสริมการ
สร้างความรู้
และทักษะการ
แก้ปัญหาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

เป็นวิจัยเชิง
ทดลองใช้เวลา
ในการ
ดำเนินการ 10 
สัปดาห์ มีการ
ทดสอบหลังการ
ทดลองอย่าง
เดียวเพ่ือ
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม  
รวมไปถึงมี
การศึกษาความ
คิดเห็นของกลุ่ม
ทดลองว่ามีความ
คิดเห็นอย่างไร
ต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน  
 

ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย
จากนักเรียน 2 
กลุ่ม โดยการ
จับสลากมา 2 
ห้องเรียน มี
จำนวนทั้งหมด 
98 คน  
โดยมีกลุ่ม
ทดลองทั้งหมด 
49 คน และ 
กลุ่มควบคุม
ทั้งหมด 49 คน 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่  
1. แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. เว็บไซต์ 
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 
3. แบบบันทึก
องค์ความรู้และ
ต้ังคำถาม 
4. แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา 
5. แบบทดสอบ
ความรู้และทักษะ
การแก้ปัญหา 
6.แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
7.แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียน 
8. แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของ
นักเรียน  

ตัวแปรอิสระ : 
วิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน 
ตัวแปรตาม : 
ทักษะการ
แก้ปัญหา, 
ความคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน 

1. กลุ่มทดลอง
มีคะแนนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม
อย่างมี
นัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 
.05  
2. กลุ่มทดลอง
มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.55 ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
เท่ากับ 0.58 
3. ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่
เรียนโดยผลการ
ใช้วิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้าน มีความพึง
พอใจในวิธีการ
สอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านอยู่ในระดับ
มาก  
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ตาราง 7 (ต่อ)  
 

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการ

วิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

อัจฉรา เชยเชิง
วิทย์ (2560, 
มกราคม-
มิถุนายน)  
ได้ทำการศึกษา
เรื่อง 
การพัฒนา
รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้การ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือผ่าน
เครือข่ายสังคม 

การดำเนินการ
วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 
ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 การพัฒนา
รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน และ
ประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 11 
คน ระยะที่ 2 
การศึกษาผล
การใช้รูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้
การวัดผลกลุ่ม
เดียวก่อนเรียน
และหลังเรียน 
(One Group 
Pretest and 
Posttest 
Design) 

กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยวิธีการ
จับสลาก เลือก
กลุ่มตัวอย่าง 1 
กลุ่ม จำนวน 
55 คน 

 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ 
แผนการจัดการ
เรียนรู้บน 
Google 
Classroom 
โดยใช้เน้ือหา
รายวิชา การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
คือ 
1.แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ด้านสารสนเทศ 
สื่อ และ
เทคโนโลยี 
2.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ี
มีต่อรูปแบบ
การจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวแปรอิสระ : 
การเรียนการ
สอนแบบ
ห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้การ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือผ่าน
เครือข่าย
สังคม 
ตัวแปรตาม : 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
และความพึง
พอใจ 

รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาข้ึน
ผ่านการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 
ดังน้ี (ก) กูเกิ้ล
คลาสรูม (ข) การ
เตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนรู้ 
ได้แก่ ข้ัน
ปฐมนิเทศ ข้ันจัด
กลุ่มผู้เรียน และ
ข้ันปฏิบัติการ (ค) 
การเตรียมความ
พร้อมในข้ันตอน
การจัดการเรียน
การสอนบน 
Google 
Classroom  
(ง) ข้ันการ
ประเมินผล  
และพบว่ากลุ่ม
ทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกว่า
ก่อนจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 
.01  



  76 

จากตาราง 7 พบว่า วิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นส่วน
ใหญ่เป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 2 กลุ่มเป็นส่วนใหญ่ โดยถา้เป็นวิจัยท่ีมีการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้จะใชก้ลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว แต่ถา้เป็นวิจยัท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อ
เปรียบเทียบตัวแปรตามในดา้นต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการด าเนินการทดลองตัง้แต่ 8-10 
สัปดาห ์รวมไปถึงเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ว่ามีขอ้แตกต่างในดา้นใดบา้ง ในส่วนของวิธีการสุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แลว้จะใชว้ิธีการ
ในการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยส่วนใหญ่แล้วจะมีทัง้หมด 2 ประเภท 
คือ 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นแผนการจัดการเรียนรูท่ี้
บูรณาการแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น และ ส่ือการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบ
ออนไลน ์เช่น Google Classroom, Class Start เพื่อใชป้ระกอบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลับด้าน 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิจัยบางเล่มท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จะมีการใช้แบบสอบถามความคิดเ ห็น หรือแบบ
สมัภาษณใ์นรูปแบบต่างๆอยู่ดว้ยในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่งตัวแปรท่ีศึกษาในวิจัยส่วนใหญ่ถา้
เป็นตวัแปรอิสระจะเป็นวิธีการสอนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นท่ีน ามาบูรณาการเขา้
กบัการสอนในวิธีการต่างๆ และตัวแปรตามส่วนใหญ่จะศึกษาในเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ว่าจะเป็นในดา้นความรู ้ดา้นทักษะ หรือ ดา้นคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์และในบางเล่มยังพบว่า
มีการศึกษาในด้านความคิดเห็นหรือความพึงพอใจอีกดว้ย โดยในเรื่องผลการวิจัยส่วนใหญ่ยัง
พบว่าการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นในกลุ่มทดลอง มีผลสมัฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคมุไม่
ว่าในดา้นใดก็ดา้นหน่ึงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และรวมไปถึงการเปรียบเทียบผลของการจดัการ
เรียนรูใ้นกลุ่มเดียวกันทั้งก่อนและหลังเรียนยังพบอีกว่า กลุ่มทดลองท่ีใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลับดา้นมีผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนในดา้นอื่นๆหลังการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้นสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นนัน้พบว่าส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัมากทัง้สิน้  
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สรุปแนวคิดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศพบว่า โดยทั่วไป
การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านมักจะมีศึกษาในตัวแปรตามท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู ้ทกัษะการปฏิบัติ หรือแมแ้ต่ดา้นเจตคติ ซึ่งส่วนมากผลวิจัย
พบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน
ไดม้ากกว่าการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ และส่วนมากพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แต่ยังมีการวิจัยในเรื่องท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นในวิชาพลศึกษาอยู่นอ้ยมาก จึงท าให้
ผูว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นว่าจะมีผลต่อ
คุณ ลักษณ ะอัน พึ งป ระสงค์ด้ าน ใฝ่ เรียน รู้แ ละผลสัม ฤท ธิ์ ท างการเรียนขอ งผู้ เ รีย น  
ทัง้นีจ้ากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งยังช่วยเป็นแนวทางส าหรบัผูว้ิจัยในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้เพื่อปรบัปรุงการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถน าการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มาบูรณาการในวิชาพลศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาคุณลักษณะ  
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน รวมไปถึงน าไปแกไ้ขปัญหาในชัน้เรียนของ
ผูว้ิจยัไดจ้ริงต่อไป  
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย  

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ านวน 68,719 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยมี

เกณฑ์การคัดเข้าดังนี้ 1) เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาในรายวิชา  
พ 21103 พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 2) สมัครใจ 3) มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ก่อน 
การทดลองไม่เกินรอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ 
ก่อนการทดลองไม่เกินรอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยพิจารณาเฉพาะผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
เขา้รว่มการทดลอง 4) ท าการคดัเลือกหอ้งเรียนท่ีมีจ  านวนของผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑใ์นขอ้ท่ี 3 มากท่ีสุด
เข้าร่วมการทดลอง โดยพิจารณาจากการทดสอบแล้วมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน จากจ านวน  
10 หอ้งเรียน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 56 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มตาม
หอ้งเรียน ดงันี ้ 

1) กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียน จ านวน 19 คน 

2) กลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน จ านวน 19 คน  

3) กลุ่มควบคมุ ไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ จ านวน 18 คน  
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เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้น
ทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้วิธีแบบครัสคาล -วอลลิส เพื่อทดสอบว่าทั้ง 3 กลุ่ม  
มีคณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทักษะไม่
แตกต่างกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดอคติหรือความล าเอียง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 
มีคุณลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้แตกต่างกัน อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยจึงใช้สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม เปรียบเทียบผล  
หลงัการทดลอง เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูก้่อนการทดลองมีความ
แตกต่างกัน ประกอบกับเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถควบคุมระดับคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของคะแนนคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะได ้จึงไดน้ าตัวแปรดา้น
ความรู้มาเป็นปัจจัยร่วมหรือตัวแปรควบคุม เพื่อทดสอบว่าทั้ง 3 กลุ่ม หลังการทดลองมี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะแตกต่างกนัหรือไม่  

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
ทดลองและเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนการสรา้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

2.1 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการทดลอง  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการด าเนินการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.แผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นวิชายืดหยุ่น 
เรื่อง ทักษะม้วนหน้า ทักษะม้วนหลัง และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน 
การจัดการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 หน่วยการเรียนรู ้ 
หน่วยการเรียนรูล้ะ 4 คาบเรียน คือ หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 เร่ืองทักษะม้วนหนา้ 4 คาบเรียน และ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 เร่ืองทกัษะมว้นหลงั 4 คาบเรียน รวมทัง้หมด 8 คาบเรียน ส าหรบักลุ่มทดลอง
ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่ม
ทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชัน้เรียน 
และกลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยด าเนินการสรา้ง
แผนการจดัการเรียนรูต้ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
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1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อน ามาก าหนดสาระการเรียนรู ้และก าหนดกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู ้

1.2 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับดา้นจากแนวคิดของ กิตติชยั สิธาสิโนบล (2558, น. 118-119) และของ ชนากานต ์โสจะยะ
พนัธ ์(2558, น. 7) 

1.3 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาวิชายืดหยุ่นจาก
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านวิชายืดหยุ่น  โดยได้น าแบบฝึกของ สุกัญญา  
พานิชเจริญนาม (2546, น. 29-43) มาประกอบการจดัการเรียนรู ้ 

1.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นวิชายืดหยุ่น เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้และทกัษะมว้นหลงั และแผนการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ส าหรบักลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม แผนการจดัการเรียนรูล้ะ  
2 หน่วยการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูล้ะ 4 คาบเรียน คือหน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่องทักษะม้วนหน้า 
และหน่วยการเรียน รู้ท่ี  4  เรื่องทักษะม้วนหลัง รวมทั้ งหมด 8 คาบ เรียน  โดยเป็นแผน 
การจัดการเรียนรูส้ าหรบักลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน ส าหรับกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตาม
แนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และส าหรบักลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้ 
วิชาพลศึกษาแบบปกติ  

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
วิชายืดหยุ่นท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจพิจารณาเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
วิชายืดหยุ่นท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาค่าดัชนีความตรง
เชิ งเนื ้อหา (Content Validity Index: CVI) ให้โดยให้คะแนนความสอดคล้องตาม เกณฑ์  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั ดงันี ้

4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา

ดงันี ้ 
1) การหาค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (Item Content Validity 

Index , I-CVI) จากสูตร I-CVI = Nc/N โดย Nc หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญท่ีประเมินความ
สอดคลอ้งในระดบั 3,4 และ N หมายถึง จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

2) การหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบับ (Content Validity for 
Scale , S -CVI) โดยวิธีค านวณหาค่าเฉล่ียของดัชนีความตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (S-CVI/Ave) จาก
สูตร S-CVI/Ave = S(S-CVI)/p โดย S(S-CVI) หมายถึง ผลรวมของค่า I-CVI และp หมายถึง 
จ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 

โดยพิจารณาและให้คะแนนระดับความคิดตามหัวข้อต่อไปนี้  1) 
สาระส าคญั 2) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้3) เนือ้หา 4) กิจกรรมการเรียนรู ้5) ส่ือการเรียนรู ้6) การวัด
และประเมินผล และพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื ้อหา ทั้งแผน 
การจัดการเรียนรูต้ัง้แต่ 0.90 ขึน้ไป จึงจะน าไปทดลองใชไ้ด ้เมื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจาก
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 มีค่า
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา ท้ังแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.97 และ 0.97ตามลำดับ 

1.7 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้มีความสมบูรณ์ตามข้อแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู ้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อดคูวามเหมาะสมในเร่ืองการจดักิจกรรมและเวลาเพื่อน ามาปรบัปรุง 
แผนการจดัการเรียนรูใ้หม้ีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ และน าไปใชไ้ดจ้ริง 

2. ส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลน ์ส าหรบักลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้
วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด  
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้โดยมี
วิธีการด าเนินการสรา้งส่ือการสอนออนไลนต์ามหลกัการแบบ ADDIE Model ดงัต่อไปนี ้

2.1 ขัน้การวิเคราะห ์(Analysis)  
2.1.1 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและวิธีการออกแบบส่ือการ

จดัการเรียนรูอ้อนไลนจ์ากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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2.1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนใน
รายวิชายืดหยุ่นเรื่อง ทักษะมว้นหน้า และทักษะมว้นหลัง และเนือ้หาหรือแบบฝึกท่ีจะใชส้ าหรบั
การจดัการเรียนรู ้ว่าจะตอ้งประกอบดว้ยเรื่องใดบา้ง เพื่อใหก้ารสอนบรรลตุามวตัถปุระสงค ์

2.1.3 จัดระเบียบเนื้อหาหรือแบบฝึกท่ีจะสอนให้สอดคล้องกับ
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยอาศยัการวิเคราะหเ์นือ้หาและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.1.4 ระบุวัตถุประสงค์ท่ีสามารถวัดและประเมินได้ โดยเขียน
วตัถปุระสงคใ์หค้รอบคลมุตามจดุประสงคป์ลายทางท่ีตอ้งการวดัไดแ้ก่ พทุธิพิสยั ทักษะพิสยั และ
เจตคติพิสยั 

2.1.5 เมื่อไดว้ัตถปุระสงคข์องการเรียนการสอนเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัย
ด าเนินการจดัล าดบัเหตกุารณข์องการสอน โดยจะท าการจดัระเบียบเนือ้หา การจดัล าดบัก่อนหลัง
ของเนือ้หาท่ีจะสอนเพื่อท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้ามวตัถปุระสงค ์

2.2 ขัน้การออกแบบ (Design)  
2.2.1 เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื ้อหา ผู้วิจัยจึงเริ่ม

ด าเนินการออกแบบ ส าหรับขั้นนี้ผู้วิจัยได้น าความรูแ้ละเทคนิคต่างๆ ท่ีได้จากการสังเคราะห์
แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นและการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา น ามาพัฒนาเป็น
กระบวนการถ่ายโยงความรู ้ซึ่งเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลน์ 

2.2.2 ด าเนินการสรา้งส่ือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์
www.wix.com โดยท าการอัพโหลดวิดีโอการสอนและเนือ้หาวิชายืดหยุ่น เรื่อง ทักษะมว้นหน้า
และทักษะม้วนหลัง โดยจัดเรียงตามเนือ้หาและแบบฝึกท่ีได้จัดเรียงไว้ในเบื ้องต้น โดยจัดเรียง
เนือ้หาใหม้ีความสอดคลอ้งการแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เพื่อใชป้ระกอบการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นวิชายืดหยุ่น  

2.3 ขัน้การพฒันา (Development) 
2.3.1 น าส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลน์วิชายืดหยุ่น เรื่อง ทักษะ 

มว้นหน้า และ ทักษะมว้นหลัง ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาพรอ้ม
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า โดยให้ตรวจพิจารณาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดบั ดงันี ้
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4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

โดยพิจารณาให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี  ้
1) รูปภาพ ภาษา และสีท่ีใชบ้นเว็บไซต ์2) เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรู ้

2.3.2 ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา  ของส่ือการ
จดัการเรียนรูต้ามหวัขอ้ดงักล่าวโดยทัง้เนือ้หาจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไป จึงจะน าไป
ทดลองใชไ้ด้ โดยเมื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน แบ่งออกเป็น 1) เรื่อง 
ทักษะม้วนหน้า และ 2) เรื่อง ทักษะม้วนหลัง  มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา เท่ากับ 0.97 และ 
0.97 ตามล าดบั 

2.3.3 แก้ไขส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ตาม
ขอ้แนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2.4 ขัน้การทดลองใช ้(Implementation)  
2.4.1 น าส่ือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ไปทดลองใช้กับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสมในเรื่องการจัดกิจกรรมและเวลา
เพื่อน ามาปรบัปรุง ส่ือการสอนออนไลนใ์หม้ีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ และน าไปใชไ้ดจ้ริง 

2.5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) 
2.5.1 ท าการตรวจสอบจากคะแนนทดสอบหลังเรียนและความ 

พึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากการจดัการเรียนรู ้ดว้ยส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  84 

ขั้นตอนในการด าเนินการสรา้งส่ือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ตามหลักของ ADDIE 
Model ซึ่งมี 5 ขัน้ตอนดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 สรุปขั้นตอนการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลนต์ามหลักของ ADDIE 
Model 
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2.2 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูแบ่งออกเป็น 3 แบบทดสอบ ดงันี ้

1.แบบประเมินตนเองเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรูม้ีวิธีใน
การสรา้งเครื่องมือดงันี ้

1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
ดา้น ใฝ่เรียนรู ้ 

1.2 จ าแนกตัวชีว้ัดและพฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรูท่ี้ต้องการวัด โดยน าแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ของ สิทธิพงษ์ ปานนาค 
(2556, น. 90-95) มาปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้ 

1.3 เขียนขอ้ค าถามโดยมีรายละเอียดของขอ้ค าถามดงันี ้
1.3.1 ลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตราวดัประมาณค่า 4 ตวัเลือก 

โดยให้เลือกตอบตามความคิดเห็นและความรูสึ้กท่ีแท้จริงของผู้ตอบ โดยสรา้งข้อค าถามให้
ครอบคลมุตามคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้รวมทัง้ฉบบัจ านวน 15 ขอ้  

1.3.2 การใหค้ะแนนแต่ละขอ้มีน า้หนกัคะแนน 0,1,2,3 
1.4 น าแบบประเมินตนเองเร่ืองคณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้

ท่ีพฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งกับจุดประสงค ์พฤติกรรมท่ีตอ้งการวัด ลักษณะการใชค้ าถามและความถูกตอ้ง
ดา้นภาษาจากผูเ้ชี่ยวชาญและน ามาหาความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์(Index of Congruence: 
IOC) คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป น าไปทดลองใชไ้ด ้โดยเมื่อผ่านการ
พิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ทัง้ฉบบัเท่ากบั 1.00 

1.5 น าแบบประเมินตนเองเร่ืองคณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้
ท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รชัดา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน  

1.6 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชก้ารทดสอบวิธีสัมประสมัประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบราค (Coefficient Alpha) 
มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.86 
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2.แบบวดัผลสมัฤทธิ์ดา้นความรู ้ 
2.1 ศึกษาเอกสารการสอน และเนือ้หาวิชายืดหยุ่นเรื่องทักษะมว้นหน้า 

ทกัษะมว้นหลงั 
2.2 จัดกระท าแบบทดสอบเป็นขอ้ค าถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 

20 ขอ้   
2.3 น าแบบทดสอบท่ีพัฒนาขึ ้นไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของค าถามและความถูกตอ้งดา้นภาษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ
และน ามาหาความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์คัดเลือกขอ้ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 
ขึน้ไป น าไปทดลองใช้ได้ โดยเมื่อโดยเมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแลว้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.91 

2.4 น าแบบทดสอบดา้นความรูท่ี้ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รชัดา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 

2.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหค์วามค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้วิธีการสอบซ า้ (Test – Retest Method) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากบั 0.94 ค่าความยากง่าย (Difficulty) เท่ากบั 0.55 

3. แบบวดัผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะ 
3.1 ศึกษาเอกสารการสอน และเนือ้หาวิชายืดหยุ่นเรื่องทักษะมว้นหน้า

และทกัษะมว้นหลงั  
3.2 จัดท าแบบประเมินทักษะในรูปแบบการให้คะแนนแบบรูบริค 

ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 2 รายการ คือทกัษะมว้นหนา้และทกัษะมว้นหลงั  
3.3 น าแบบประเมินทักษะท่ีพัฒนาขึน้ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาและน ามาหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์  
คดัเลือกแบบประเมินท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป น าไปทดลองใชไ้ด ้โดยเมื่อโดย
เมื่อผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ฉบบัเท่ากบั 0.93  

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินงานเป็นขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด 10 สัปดาห์ โดยแบ่งการด าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี ้1) ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอ้ม 1 สปัดาห ์เป็นช่วงท่ี
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เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้อ ม ท า ค ว า ม เข้ า ใจ ให้ กั บ ก ลุ่ ม ท ด ล อ งทั้ ง  2 ก ลุ่ ม ท่ี ใ ช้ เว็ บ ไ ซ ต ์
https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr 2) ระยะท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 8 
สัปดาห์ โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรูด้้วยตนเอง สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ดังนี ้
กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มควบคุม ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 3) ระยะท่ี 3 การประเมินผล 1 สปัดาห ์รวมเวลาใน
การด าเนินการวิจัยทั้งหมด 10 สัปดาห์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น
ผูว้ิจัยได้ศึกษาองคป์ระกอบของห้องเรียนกลับดา้นจากแนวคิดของ กิตติชัย สิธาสิโนบล (2558,  
น. 118-119) และแนวคิดของชนากานต ์โสจะยะพันธ ์(2558, น. 7) หลังจากนั้นจึงน าแนวคิดมา
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้และมีการระบุขัน้ตอนใหค้รบถว้นตามองคป์ระกอบ เพื่อความเขา้ใจ
ของผูท่ี้น าวิจัยเล่มนีไ้ปศึกษาต่อ ผูว้ิจัยไดจ้  าแนกถึงความแตกต่างของการจัดการเรียนรูร้ะหว่าง
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง ดงัปรากฏในตาราง 8 ต่อไปนี ้

 
ตาราง 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 
 

 กลุ่มทดลองที่ 1  
( n=19 ) 

กลุ่มทดลองที่ 2  
( n=19 ) 

กลุ่มควบคุม  

( n=18 ) 

วิธีการ การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
แบบก่อนเข้าชั้นเรียน 

การจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
แบบหลังเข้าชั้นเรียน 

การจัดก าร เรี ยนรู้ วิ ช า 
พลศึกษาแบบปกติ 

ข้ันตอน 
การ
จัดการ
เรียนรู้ 

1. การกำหนดจุดประสงค์และ
วิธีในการเรียน โดยผู้ วิจัยได้มี
การเตรียมความพร้อมและชี้แจง
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ให้กลุ่ม
ทดลองทราบ และเตรียมความ
พ ร้ อม ในก าร เข้ า ถึ งสื่ อ ก า ร
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ วิจัย
สร้างข้ึน รวมไปถึงวิธีการในการ
ฝึกปฏิบัติทักษะ จำนวนท่าที่ใช้
ในการฝึกในแต่ละวันและความถ่ี
ของจำนวนครั้งที่ฝึกในแต่ละ
สัปดาห์ 

1. การกำหนดจุดประสงค์และวิธี
ในการเรียน โดยผู้ วิจัยได้มีการ
เตรียมความพร้อมและชี้แจงใน
เรื่ องของวัตถุประสงค์ ให้ กลุ่ ม
ทดลองทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าถึงสื่อการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึน 
รวมไปถึงวิธีการในการฝึกปฏิบัติ
ทักษะ จำนวนท่าท่ีใช้ในการฝึกใน
แต่ละวันและความถ่ีของจำนวน
ครั้งที่ฝึกในแต่ละสัปดาห์ 

1การกำหนดจุดประสงค์
และวิธีในการเรียน โดย
ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความ
พร้อมและชี้แจงในเรื่อง
ของวัตถุประสงค์ให้กลุ่ม
ควบคุมทราบ เกี่ ยวกับ
ทักษะ หรือข้อตกลงในชั้น
เรียน  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

 กลุ่มทดลองที่ 1  
( n=19 ) 

กลุ่มทดลองที่ 2  
( n=19 ) 

กลุ่มควบคุม  
( n=18 ) 

ข้ันตอน
ใน ก า ร
จั ด ก า ร
เรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้ภายนอกชั้น
เรียนแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 

2.1 การสืบค้นแหล่งข้อมูลหรือ
วิดีโอการเรียนรู้ ผู้วิจัยมอบหมายให้
กลุ่มทดลองไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ตามแบบฝึกที่ผู้วิจัยให้ไปศึกษา บน
สื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่
ผู้วิจัยสร้างข้ึนก่อนเข้ารับการเรียนรู้
ในชั้นเรียนปกติ วันละ 5 แบบฝึก 
แบบฝึกละ 10 ครั้งต่อวัน ฝึก 3 วัน 
ต่อ สัปดาห์ โดยให้ถ่ายคลิปวิดีโอ
การฝึกลงบนกลุ่มเฟซบุ๊คที่ผู้ วิจัย
สร้างข้ึน 

2.2 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
กลุ่มทดลองฝึกฝนแบบฝึกตามแบบ
ฝึกที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ทำการบันทึกวิดีโอและ
ศึกษาด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพ่ือน
ในชั้นเรียน และกำหนดให้มีการ
บันทึกสภาพปัญหาของการฝึกลงใน
กล่องแสดงความคิดเห็น  
3. การจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน
ม ี1 ข้ันตอนดังน้ี 

3.1 กิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ตามข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา 5 ข้ันตอน โดยกำหนดให้
แบบฝึกในชั้นเรียนน้ันๆ มีความ
สอดคล้องกับแบบฝึกที่กลุ่มทดลอง
ได้ไปศึกษาค้นคว้า   

2. การจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน
มี 1 ข้ันตอนดังน้ี 

2.1 กิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ตามข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา 5 ข้ันตอน โดยกำหนดให้
แบบฝึกในชั้นเรียนน้ันๆ มีความ
สอดคล้องกับแบบฝึกที่กลุ่มทดลอง
จะต้องไปศึกษาค้นคว้า และฝึก
ปฏิบัติภายนอกชั้นเรียน โดยให้มี
การจับกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการ
ร่วมกันโดยประยุกต์จากท่าทางของ
แบบฝึกที่กลุ่มทดลองจะต้องไป
ฝึกฝนด้วยตนเองหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
3. การจัดการเรียนรู้ภายนอกชั้น
เรียนแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 
3.1 การสืบค้นแหล่งข้อมูลหรือวิดีโอ
การเรียนรู้ ผู้วิจัยมอบหมายให้กลุ่ม
ทดลองไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตาม
แบบฝึกที่ผู้ วิจัยให้ไปศึกษา บนสื่อ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ วิจัย
สร้างข้ึนหลังเข้ารับการเรียนรู้ในชั้น
เรียนปกติ วันละ 5 แบบฝึก แบบฝึก
ละ 10 ครั้ง ต่อ วัน ฝึก 3 วัน ต่อ 
สัปดาห์ โดยให้ถ่ายคลิปวิดีโอการฝึก
ลงบนกลุ่มเฟซบุ๊คที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

 

2.กิจกรรมในห้องเรียน 
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ตามข้ันตอนของการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา 
5 ข้ันตอนโดยให้มีการ
จับกลุ่ มทำกิ จ กรรม
สันทนาการร่วมกันโดย
ประยุกต์จากท่ าทาง
ของแบบฝึกแต่ละคาบ
เรียน  
3 .  ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
แบ บ ทดสอบ ทั กษ ะ 
แบบประเมินตนเอง 
และแบบทดสอบวัด
ความรู้ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

 กลุ่มทดลองที่ 1  
( n=19 ) 

กลุ่มทดลองที่ 2  
( n=19 ) 

กลุ่มควบคุม  
( n=18 ) 

ข้ันตอน
ใน ก า ร
จั ด ก า ร
เรียนรู้ 

และฝึกปฏิบัติภายนอกชั้นเรียน โดย
ให้มีการจับกลุ่มทำกิจกรรมสันทนา
การร่วมกันโดยประยุกต์จากท่าทาง
ของแบบฝึกที่ กลุ่มทดลองได้ไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติมาภายนอกชั้น
เรียน  

4 . ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล 
ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกต
การฝึกปฏิบั ติทักษะภายนอกชั้น
เรียน แบบทดสอบทักษะ แบ บ
ประเมินตนเอง และแบบทดสอบวัด
ความรู้ 

3.2 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
กลุ่มทดลองฝึกฝนแบบฝึกตามแบบ
ฝึกที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ทำการบันทึกวิดีโอและ
ศึกษาด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพ่ือน
ในชั้นเรียน และกำหนดให้มีการ
บันทึกสภาพปัญหาของการฝึกลงใน
กล่องแสดงความคิดเห็น  
4 . ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล 
ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกต
การฝึกปฏิบั ติทักษะภายนอกชั้น
เรียน แบบทดสอบทั กษะ แบบ
ประเมินตนเอง และแบบทดสอบวัด
ความรู้ 

- 

สื่ อ ก า ร
จั ด ก า ร
เรียนรู้ 

สื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 
ทักษะม้วนหน้า และทักษะม้วนหลัง
บนเว็บไซต์ www.wix.com 

สื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 
ทักษะม้วนหน้า และทักษะม้วนหลัง
บนเว็บไซต์ www.wix.com 

ใบความรู้เรื่อง ทักษะ 
ม้วนหน้า และทักษะ 
ม้วนหลัง 

 
2. ท าการทดสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดา้นความรูแ้ละด้านทักษะในรายวิชายืดหยุ่นเรื่อง ทักษะม้วนหน้า และทักษะม้วนหลังในกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ในสปัดาหท่ี์ 1 ก่อนการจดัการเรียนรู ้(Pre-Test)  

3. กลุ่มทดลอง ผูว้ิจัยเป็นผูด้  าเนินการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านวิชายืดหยุ่น ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ส าหรบักลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยแบ่ง
ออกเป็นการจัดการเรียนรูส้ าหรบักลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน โดยจัดการเรียนรู้
สปัดาหล์ะ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์ 
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4. กลุ่มควบคุม ด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบ
ปกติโดยผูว้ิจยั สปัดาหล์ะ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์ 

5. โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม จะด าเนินการจัดการเรียนรูแ้ละเก็บขอ้มูลทัง้ชัน้เรียน
ยกตัวอย่างเช่น ในหอ้งเรียนของกลุ่มทดลองท่ี 1 มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน แต่ทั้งชั้นเรียนมี
ทั้งหมด 45 คน ผู้วิจัยจะด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลทั้งชั้นเรียน แต่จะน าเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลู เฉพาะผูท่ี้ไดร้บัเลือกเขา้เป็นกลุ่มตวัอย่างเท่านัน้ 

6. ท าการทดสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านความรูแ้ละด้านทักษะในรายวิชายืดหยุ่นเรื่องทักษะม้วนหน้าและทักษะม้วนหลัง  ใน 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์ท่ี  10 ของการทดลอง (Post-Test) 
ทดสอบโดยใชแ้บบประเมินตนเองเร่ืองคณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้แบบทดสอบและ
แบบประเมินทักษะในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละดา้นทักษะวิชายืดหยุ่น เรื่อง
ทกัษะมว้นหนา้และทกัษะมว้นหลงัฉบบัเดียวกนักบัแบบวดัก่อนเรียน 

7. ท าการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นในกลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

เพื่อความเขา้ใจของผูท่ี้น าวิจัยเล่มนีไ้ปศึกษาต่อ ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอแผนผังการด าเนินงาน
ไวใ้นแผนผงัการด าเนินงานวิจยัตามภาพประกอบ 4 และรูปแบบของการวิจยัตามตาราง 9 ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แผนผังการด าเนินงานวิจัย 
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ตาราง 9 รูปแบบของการวจิยั 
 
กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อนการทดลอง  การวัดหลังการทดลอง 
E1 O1 X1 O2 
E2 O3 X2 O4 
C O5  O6 

 
E1  = กลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1  O1 O3 O5  = ผลท่ีวดัไดก้่อนการทดลอง  
E2  = กลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2  O1 O3 O5  = ผลท่ีวดัไดก้่อนการทดลอง 
C   = กลุ่มควบคมุ   O2 O4 O6  = ผลท่ีวดัไดห้ลงัการทดลอง 
X1   = ตัวแปรท่ีจัดกระท า (การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิด

หอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียน) 
X2   = ตัวแปรท่ีจัดกระท า (การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิด

หอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน) 
 

4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล  
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ 
2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 ค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ก่อนการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยใชว้ิธีแบบ ครสัคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) 

2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้
และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง  
3 กลุ่ม เมื่อถกูควบคมุดว้ยคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ 
ANCOVA และทดสอบความแตกต่างหลงัการทดลองเป็นรายคู่โดยวิธีการบอนเฟอโรนี 
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2.4 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละด้านทักษะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้วิธีแบบวิลคอคสันไซน์แรงค์เทส (Wilcoxon 
Signed Ranks Test) จดักระท าโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข์้อมลู 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์ป็นตวัอกัษรเพื่อใชใ้นการค านวณดงันี ้
n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
x̄   แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
SD   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Mean Rank แทน ค่าเฉล่ียของอนัดบัในแต่ละกลุ่ม 

2   แทน ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-Square) 
Mean Difference แทน ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
z    แทน คะแนนมาตรฐานซี 
SS   แทน ผลรวมยกก าลงัสองของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Std. Error  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนของมาตรฐานการวดั 
Std. test statistic แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติการทดสอบ 
df   แทน องศาแห่งความอิสระ 
MS  แทน ค่าเฉล่ียยกก าลงัสอง 
f   แทน ค่าเปรียบเทียบความแปรปรวน 
p value  แทน ค่าความน่าจะเป็น  
*   แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู การแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอขอ้มลูดงันี ้

ตอนท่ี 1 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และด้านทักษะ  
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง  

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทักษะ ก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยใชว้ิธีแบบ ครสัคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) 
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ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 
ท่ี  1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม ของค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ดา้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ เมื่อถกูควบคมุดว้ยคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรู ้โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบ ANCOVA และทดสอบความแตกต่างหลัง
การทดลองเป็นรายคู่โดยวิธีการบอนเฟอโรนี 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะโดยใชส้ถิติวิลคอคสนัไซน์
แรงค์เทส (Wilcoxon Signed Ranks Test) ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของ 
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 

ตอนท่ี 5 คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ตอนท่ี 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทักษะ ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมลู  

ตอนที่ 1 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และด้านทักษะ  
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
 

ตาราง 10 ค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองท่ี 1 จ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

1 เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ ทกุครัง้ 2.42 0.61 2.47 0.51 
2 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูภ้ายในชัน้เรียน 2.00 0.33 2.00 0.33 
3 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียน 1.89 0.74 2.21 0.71 
4 ตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายในชัน้เรียน 2.05 0.52 2.16 0.60 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

5 ตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายนอกชัน้เรียน 2.21 0.54 2.21 0.54 
6 ซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยั 1.05 0.91 1.68 0.75 
7 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือนหรือครูในชัน้เรียน 1.47 0.77 2.00 0.67 
8 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือนหรือครูนอกชัน้เรียน 1.05 0.71 1.89 0.74 
9 บนัทึกขอ้มลู สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูภ้ายในชัน้

เรียน 
1.26 0.65 1.74 0.65 

10 บนัทึกขอ้มลู สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูภ้ายนอกชัน้
เรียน 

1.21 0.54 1.89 0.66 

11 ฝึกฝน ทกัษะทางการกีฬาภายในชัน้เรียนดว้ยตนเอง 0.89 0.66 1.89 0.66 
12 ฝึกฝน ทกัษะทางการกีฬาภายนอกชัน้เรียนดว้ยตนเอง 1.26 0.73 2.05 0.78 
13 ปรบัปรุงและพฒันาตนเองอยู่อย่างสม ่าเสมอ 1.63 0.50 1.89 0.46 
14 แสวงหาความรูใ้หม่ๆอยู่ตลอดเวลา 1.21 0.79 1.74 0.65 
15 อดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคในการท างานหรือการฝึกฝน

ตนเอง 
1.84 0.60 2.21 0.54 

 รวม 23.47 2.70 30.05 2.72 

 

ตาราง 10 แสดงว่า กลุ่มทดลองท่ี 1 มีค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรูก้่อนการทดลองเท่ากบั 23.47 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70 ค่าเฉล่ีย
จ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 2.42, 2.00, 1.89, 2.05, 2.21, 1.05, 1.47, 1.05, 1.26, 1.21, 0.89, 
1.26, 1.63, 1.21 และ 1.84 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61, 0.33, 0.74, 
0.52, 0.54, 0.91, 0.77, 0.71, 0.65, 0.54, 0.66, 0.73, 0.50, 0.79 และ 0.60 ตามล าดบั ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 30.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 2.72 ค่าเฉล่ีย
จ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 2.47, 2.00, 2.21, 2.16, 2.21, 1.68, 2.00, 1.89, 1.74, 1.89, 1.89, 
2.05, 1.89, 1.74 และ 2.21 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51, 0.33, 0.71, 
0.60, 0.54, 0.75, 0.67, 0.74, 0.65, 0.66, 0.66, 0.78, 0.46, 0.65 และ 0.54 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนและหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองท่ี 1 จ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

1 ในการมว้นหนา้ อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็น
ส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและปลอดภยัมากที่สุด 

0.21 0.42 0.68 0.48 

2 การนั่งย่อตวัเพ่ือมว้นหนา้ น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใดของ
เทา้ เพราะเหตใุด 

0.53 0.51 0.79 0.42 

3 ขอ้ใดคือเหตผุลหลกัในการเหยียดแขนทัง้สองขา้งไป
ดา้นหนา้ ในขณะที่ก าลงัจะยืนเม่ือสิน้สุดการมว้นหนา้ 

0.79 0.42 0.95 0.23 

4 ในขณะที่ก าลงัท าการมว้นหนา้ มือทัง้สองจะตอ้งสมัผสัพืน้
หรือไม่เพราะเหตใุด 

0.74 0.45 0.79 0.42 

5 นกัเรียนคิดว่าทกัษะการมว้นหนา้เกี่ยวขอ้งและน าไปสู่การ
พฒันาทกัษะกีฬาใดต่อไปนีม้ากที่สดุ 

0.53 0.51 0.84 0.37 

6 ขอ้ใดคือประโยชนห์ลกัของการมว้นหนา้ 0.63 0.50 0.79 0.42 
7 หลกัของการมว้นหนา้จะตอ้งท าอย่างไรจึงจะปลอดภยั

มากที่สดุ 
0.58 0.51 0.84 0.37 

8 ก่อนการฝึกทกัษะมว้นหนา้และมว้นหลงั นกัเรียนควร
อบอุ่นรา่งกายอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สดุ 

0.84 0.37 0.74 0.45 

9 การออกก าลงักายของบุคคลใดต่อไปนี ้มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
การพฒันาทกัษะการมว้นหนา้ และมว้นหลงัมากที่สุด 

0.58 0.51 0.63 0.50 

10 สมรรถภาพทางกายในขอ้ใด ที่มีความเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะ
การมว้นหนา้และมว้นหลงัมากที่สดุ 

0.37 0.50 0.58 0.51 

11 ขอ้ใดคือสาเหตทุี่ส  าคญัที่สดุของการเก็บคางและงอเข่า
ระหว่างมีการปฏิบตัิทกัษะมว้นหนา้ และมว้นหลงั 

0.95 0.23 0.95 0.23 

12 การมว้นหลงัจะตอ้งออกแรงที่กลา้มเนือ้ส่วนใดมากที่สุด 0.32 0.48 0.84 0.37 
13 ขอ้ใดอธิบายต าแหน่งของมือทัง้สองขา้งในขณะที่ปฏิบัติ

ทกัษะการมว้นหลงัไดด้ีท่ีสดุ 
0.37 0.50 0.74 0.45 

14 ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการฝึกปฏิบตัิทกัษะการมว้นหลงั 0.68 0.48 0.63 0.50 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

15 การวิดพืน้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการมว้นหนา้
และทกัษะการมว้นหลงัหรือไม่ 

0.63 0.50 0.47 0.51 

16 ขอ้ใดเป็นจุดประสงคห์ลกัของการฝึกการกลิง้ตัว ก่อน
ปฏิบตัิทกัษะการมว้นหนา้และมว้นหลงั 

0.47 0.51 0.63 0.50 

17 การฝึกท่าสะพานโคง้ก่อนการปฏิบัติทกัษะการมว้นหนา้
และมว้นหลงั เป็นการเสริมสรา้งสมรรถภาพดา้นใด 

0.53 0.51 0.37 0.50 

18 ในการมว้นหลงั อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็น
ส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและปลอดภยัมากที่สุด 

0.05 0.23 0.21 0.42 

19 ในการมว้นหลงัจะตอ้งมีการออกแรงดนัแขนทัง้สองขา้ง
ในช่วงระยะเวลาใด 

0.37 0.50 0.16 0.37 

20 การนั่งย่อตวัเพ่ือมว้นหลงั น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใดของ
เทา้ 

0.32 0.48 0.47 0.51 

 รวม 10.47 1.93 13.11 2.73 

 

ตาราง 11 แสดงว่า กลุ่มทดลองท่ี 1 มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้น
ความรูก้่อนการทดลองเท่ากบั 10.47 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.93 ค่าเฉล่ียจ าแนก
เป็นรายข้อเท่ากับ  0.21, 0.53, 0.79, 0.74, 0.53, 0.63, 0.58, 0.84, 0.58, 0.37, 0.95, 0.32, 
0.37, 0.68, 0.63, 0.47, 0.53, 0.05, 0.37และ 0.32 คะแนน ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42, 0.51, 0.42, 0.45, 0.51, 0.50, 0.51, 0.37, 0.51, 0.50, 0.23, 0.48, 0.50, 0.48, 
0.50, 0.51, 0.51, 0.23, 0.50 และ 0.48 ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 
13.11 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73  ค่าเฉล่ียจ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ  0.68 , 
0.79, 0.95, 0.79, 0.84, 0.79, 0.84, 0.74, 0.63, 0.58, 0.95, 0.84, 0.74, 0.63, 0.47, 0.63, 
0.37, 0.21, 0.16 และ 0.47 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48, 0.42, 0.23, 
0.42, 0.37, 0.42, 0.37, 0.45, 0.50, 0.51, 0.23, 0.37, 0.45, 0.50, 0.51, 0.50, 0.50, 0.42, 0.37 
และ 0.51  ตามล าดบั  
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ตาราง 12 ค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองท่ี 2  จ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

1 เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ ทกุครัง้ 2.32 0.75 2.47 0.61 
2 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูภ้ายในชัน้เรียน 1.95 0.23 2.00 0.58 
3 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียน 1.84 0.60 2.05 0.52 
4 ตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายในชัน้เรียน 1.79 0.63 1.89 0.46 
5 ตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายนอกชัน้เรียน 2.00 0.67 2.21 0.42 
6 ซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยั 1.11 0.57 1.58 0.69 
7 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือนหรือครูในชัน้เรียน 1.32 0.82 1.74 0.56 
8 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือนหรือครูนอกชัน้เรียน 0.89 0.46 1.63 0.50 
9 บนัทึกขอ้มลู สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูภ้ายในชัน้

เรียน 
1.37 0.68 1.89 0.66 

10 บนัทึกขอ้มลู สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูภ้ายนอกชัน้
เรียน 

1.05 0.62 1.68 0.58 

11 ฝึกฝน ทกัษะทางการกีฬาภายในชัน้เรียนดว้ยตนเอง 1.16 0.83 2.11 0.46 
12 ฝึกฝน ทกัษะทางการกีฬาภายนอกชัน้เรียนดว้ยตนเอง 1.37 0.60 2.00 0.82 
13 ปรบัปรุงและพฒันาตนเองอยู่อย่างสม ่าเสมอ 1.32 0.67 2.00 0.58 
14 แสวงหาความรูใ้หม่ๆอยู่ตลอดเวลา 1.05 0.52 2.26 0.45 
15 อดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคในการท างานหรือการฝึกฝน

ตนเอง 
1.68 0.75 2.37 0.60 

 รวม 22.21 4.91 29.89 3.02 

 

ตาราง 12 แสดงว่า กลุ่มทดลองท่ี 2 มีค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรูก้่อนการทดลองเท่ากบั 22.21 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.91 ค่าเฉล่ีย
จ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 2.32, 1.95, 1.84, 1.79, 2.00, 1.11, 1.32, 0.89, 1.37, 1.05, 1.16, 
1.37, 1.32, 1.05 และ 1.68 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75, 0.23, 0.60, 
0.63, 0.67, 0.57, 0.82, 0.46, 0.68, 0.62, 0.83, 0.60, 0.67, 0.52 และ 0.75 ตามล าดับ  
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ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 29.89  คะแนน ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 3.02
ค่าเฉล่ียจ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 2.47, 2.00, 2.05, 1.89, 2.21, 1.58, 1.74, 1.63, 1.89, 1.68, 
2.11, 2.00, 2.00, 2.26 และ 2.37 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61, 0.58, 
0.52, 0.46, 0.42, 0.69, 0.56, 0.50, 0.66, 0.58, 0.46, 0.82, 0.58, 0.45 และ 0.60 ตามล าดบั 
 

ตาราง 13 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองท่ี 2จ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

1 ในการมว้นหนา้ อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็น
ส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและปลอดภยัมากที่สุด 

0.16 0.37 0.74 0.45 

2 การนั่งย่อตวัเพ่ือมว้นหนา้ น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใด
ของเทา้ เพราะเหตุใด 

0.58 0.51 0.79 0.42 

3 ขอ้ใดคือเหตผุลหลกัในการเหยียดแขนทัง้สองขา้งไป
ดา้นหนา้ ในขณะที่ก าลงัจะยืนเม่ือสิน้สุดการมว้นหนา้ 

0.79 0.42 0.95 0.23 

4 ในขณะที่ก าลงัท าการมว้นหนา้ มือทัง้สองจะตอ้งสมัผสั
พืน้หรือไม่เพราะเหตุใด 

0.79 0.42 0.95 0.23 

5 นกัเรียนคิดว่าทกัษะการมว้นหนา้เกี่ยวขอ้งและน าไปสู่
การพฒันาทกัษะกีฬาใดต่อไปนีม้ากที่สดุ 

0.58 0.51 0.63 0.50 

6 ขอ้ใดคือประโยชนห์ลกัของการมว้นหนา้ 0.47 0.51 0.42 0.51 
7 หลกัของการมว้นหนา้จะตอ้งท าอย่างไรจึงจะปลอดภยั

มากที่สดุ 
0.53 0.51 0.95 0.23 

8 ก่อนการฝึกทกัษะมว้นหนา้และมว้นหลงั นกัเรียนควร
อบอุ่นรา่งกายอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สดุ 

0.89 0.32 0.79 0.42 

9 การออกก าลงักายของบุคคลใดต่อไปนี ้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ในการพฒันาทกัษะการมว้นหนา้ และมว้นหลงัมากที่สุด 

0.47 0.51 0.53 0.51 

10 สมรรถภาพทางกายในขอ้ใด ที่มีความเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะ
การมว้นหนา้และมว้นหลงัมากที่สดุ 

0.47 0.51 0.53 0.51 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

11 ขอ้ใดคือสาเหตทุี่ส  าคญัที่สดุของการเก็บคางและงอเข่า
ระหว่างมีการปฏิบตัิทกัษะมว้นหนา้ และมว้นหลงั 

0.95 0.23 0.89 0.32 

12 การมว้นหลงัจะตอ้งออกแรงที่กลา้มเนือ้ส่วนใดมากที่สุด 0.53 0.51 0.68 0.48 
13 ขอ้ใดอธิบายต าแหน่งของมือทัง้สองขา้งในขณะที่ปฏิบัติ

ทกัษะการมว้นหลงัไดด้ีท่ีสดุ 
0.32 0.48 0.68 0.48 

14 ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการฝึกปฏิบตัิทกัษะการมว้น
หลงั 

0.58 0.51 0.68 0.48 

15 การวิดพืน้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการมว้น
หนา้และทกัษะการมว้นหลงัหรือไม่ 

0.63 0.50 0.74 0.45 

16 ขอ้ใดเป็นจุดประสงคห์ลกัของการฝึกการกลิง้ตัว ก่อน
ปฏิบตัิทกัษะการมว้นหนา้และมว้นหลงั 

0.53 0.51 0.63 0.50 

17 การฝึกท่าสะพานโคง้ก่อนการปฏิบัติทกัษะการมว้นหนา้
และมว้นหลงั เป็นการเสริมสรา้งสมรรถภาพดา้นใด 

0.84 0.37 0.68 0.48 

18 ในการมว้นหลงั อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็น
ส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและปลอดภยัมากที่สุด 

0.05 0.23 0.21 0.42 

19 ในการมว้นหลงัจะตอ้งมีการออกแรงดนัแขนทัง้สองขา้ง
ในช่วงระยะเวลาใด 

0.37 0.50 0.37 0.50 

20 การนั่งย่อตวัเพ่ือมว้นหลงั น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใด
ของเทา้ 

0.32 0.48 0.42 0.51 

 รวม 10.84 2.46 13.26 1.79 

 

ตาราง 13 แสดงว่า กลุ่มทดลองท่ี 2 มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้น
ความรูก้่อนการทดลองเท่ากบั 10.84 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.46 ค่าเฉล่ียจ าแนก
เป็นรายข้อเท่ากับ  0.16, 0.58, 0.79, 0.79, 0.58, 0.47, 0.53, 0.89, 0.47, 0.47, 0.95, 0.53, 
0.32, 0.58, 0.63, 0.53, 0.84, 0.05, 0.37 และ 0.32 คะแนน ตามล าดบั  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.37, 0.51, 0.42, 0.42, 0.51, 0.51, 0.51, 0.32, 0.51, 0.51, 0.23, 0.51, 0.48, 0.51, 
0.50, 0.51, 0.37, 0.23, 0.50 และ 0.48 ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 
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13.26 คะแนน ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 1.79 ค่าเฉล่ียจ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 0.74 , 0.79, 
0.95, 0.95, 0.63, 0.42, 0.95, 0.79, 0.53, 0.53, 0.89, 0.68, 0.68, 0.68, 0.74, 0.63, 0.68, 
0.21, 0.37 และ 0.42 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45, 0.42, 0.23, 0.23, 
0.50, 0.51, 0.23, 0.42, 0.51, 0.51, 0.32, 0.48, 0.48, 0.48, 0.45, 0.50, 0.48, 0.42, 0.50 และ 
0.51 ตามล าดบั  
 

ตาราง 14 ค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มควบคมุจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

1 เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ ทกุครัง้ 2.39 0.61 2.39 0.85 
2 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูภ้ายในชัน้เรียน 2.00 0.34 2.00 0.00 
3 มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียน 2.22 0.65 2.17 0.62 
4 ตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายในชัน้เรียน 2.28 0.57 2.11 0.68 
5 ตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายนอกชัน้เรียน 2.22 0.55 1.94 0.64 
6 ซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยั 1.06 0.54 1.22 0.81 
7 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือนหรือครูในชัน้เรียน 1.39 0.78 1.17 0.79 
8 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือนหรือครูนอกชัน้เรียน 1.00 0.59 1.00 0.84 
9 บนัทึกขอ้มลู สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูภ้ายในชัน้เรียน 1.33 0.69 1.39 0.78 
10 บนัทึกขอ้มลู สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูภ้ายนอกชัน้

เรียน 
1.11 0.68 1.17 0.71 

11 ฝึกฝน ทกัษะทางการกีฬาภายในชัน้เรียนดว้ยตนเอง 0.94 0.64 1.44 0.62 
12 ฝึกฝน ทกัษะทางการกีฬาภายนอกชัน้เรียนดว้ยตนเอง 0.78 0.65 1.33 0.69 
13 ปรบัปรุงและพฒันาตนเองอยู่อย่างสม ่าเสมอ 1.61 0.70 1.89 0.58 
14 แสวงหาความรูใ้หม่ๆอยู่ตลอดเวลา 1.56 0.62 1.56 0.78 
15 อดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคในการท างานหรือการฝึกฝน

ตนเอง 
1.94 0.80 2.17 0.51 

 รวม 23.83 2.79 24.94 5.05 
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ตาราง 14 แสดงว่า กลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดา้นใฝ่เรียนรูก้่อนการทดลองเท่ากบั 23.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.79  ค่าเฉล่ีย
จ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 2.39, 2.00, 2.22, 2.28, 2.22, 1.06, 1.39, 1.00, 1.33, 1.11, 0.94, 
0.78, 1.61, 1.56 และ 1.94 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61, 0.34, 0.65, 
0.57, 0.55, 0.54, 0.78, 0.59, 0.69, 0.68, 0.64, 0.65, 0.70, 0.62 และ 0.80  ตามล าดับ 
ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 24.94 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.05 
ค่าเฉล่ียจ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 2.39, 2.00, 2.17, 2.11, 1.94, 1.22, 1.17, 1.00, 1.39, 1.17, 
1.44, 1.33, 1.89, 1.56 และ 2.17 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85, 0.00, 
0.62, 0.68, 0.64, 0.81, 0.79, 0.84, 0.78, 0.71, 0.62, 0.69, 0.58, 0.78 และ 0.51 ตามล าดบั 
 

ตาราง 15 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มควบคมุจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

1 ในการมว้นหนา้ อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็น
ส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและปลอดภยัมากที่สุด 

0.11 0.32 0.94 0.24 

2 การนั่งย่อตวัเพ่ือมว้นหนา้ น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใดของ
เทา้ เพราะเหตใุด 

0.72 0.46 1.00 0.00 

3 ขอ้ใดคือเหตผุลหลกัในการเหยียดแขนทัง้สองขา้งไป
ดา้นหนา้ ในขณะที่ก าลงัจะยืนเม่ือสิน้สุดการมว้นหนา้ 

1.00 0.00 0.94 0.24 

4 ในขณะที่ก าลงัท าการมว้นหนา้ มือทัง้สองจะตอ้งสมัผสัพืน้
หรือไม่เพราะเหตใุด 

0.83 0.38 0.94 0.24 

5 นกัเรียนคิดว่าทกัษะการมว้นหนา้เกี่ยวขอ้งและน าไปสู่การ
พฒันาทกัษะกีฬาใดต่อไปนีม้ากที่สดุ 

0.67 0.49 0.72 0.46 

6 ขอ้ใดคือประโยชนห์ลกัของการมว้นหนา้ 0.89 0.32 0.89 0.32 
7 หลกัของการมว้นหนา้จะตอ้งท าอย่างไรจึงจะปลอดภยั

มากที่สดุ 
0.39 0.50 1.00 0.00 

8 ก่อนการฝึกทกัษะมว้นหนา้และมว้นหลงั นกัเรียนควร
อบอุ่นรา่งกายอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สดุ 

0.89 0.32 0.89 0.32 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  

x̄ SD x̄ SD 

9 การออกก าลงักายของบุคคลใดต่อไปนี ้มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
การพฒันาทกัษะการมว้นหนา้ และมว้นหลงัมากที่สุด 

0.28 0.46 0.28 0.46 

10 สมรรถภาพทางกายในขอ้ใด ที่มีความเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะ
การมว้นหนา้และมว้นหลงัมากที่สดุ 

0.83 0.38 0.89 0.32 

11 ขอ้ใดคือสาเหตทุี่ส  าคญัที่สดุของการเก็บคางและงอเข่า
ระหว่างมีการปฏิบตัิทกัษะมว้นหนา้ และมว้นหลงั 

1.00 0.00 1.00 0.00 

12 การมว้นหลงัจะตอ้งออกแรงที่กลา้มเนือ้ส่วนใดมากที่สุด 0.39 0.50 0.50 0.51 
13 ขอ้ใดอธิบายต าแหน่งของมือทัง้สองขา้งในขณะที่ปฏิบัติ

ทกัษะการมว้นหลงัไดด้ีท่ีสดุ 
0.22 0.43 0.89 0.32 

14 ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการฝึกปฏิบตัิทกัษะการมว้นหลงั 0.56 0.51 0.94 0.24 
15 การวิดพืน้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการมว้นหนา้

และทกัษะการมว้นหลงัหรือไม่ 
0.89 0.32 0.78 0.43 

16 ขอ้ใดเป็นจุดประสงคห์ลกัของการฝึกการกลิง้ตัว ก่อน
ปฏิบตัิทกัษะการมว้นหนา้และมว้นหลงั 

0.72 0.46 0.72 0.46 

17 การฝึกท่าสะพานโคง้ก่อนการปฏิบัติทกัษะการมว้นหนา้
และมว้นหลงั เป็นการเสริมสรา้งสมรรถภาพดา้นใด 

0.78 0.43 0.83 0.38 

18 ในการมว้นหลงั อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็น
ส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและปลอดภยัมากที่สุด 

0.17 0.38 0.22 0.43 

19 ในการมว้นหลงัจะตอ้งมีการออกแรงดนัแขนทัง้สองขา้ง
ในช่วงระยะเวลาใด 

0.61 0.50 0.44 0.51 

20 การนั่งย่อตวัเพ่ือมว้นหลงั น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใดของ
เทา้ 

0.22 0.43 0.61 0.50 

 รวม 12.17 1.42 15.44 1.50 

 

ตาราง 15 แสดงว่า กลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความรูก้่อนการทดลองเท่ากบั 12.17 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.42 ค่าเฉล่ียจ าแนก
เป็นรายขอ้เท่ากับ 0.11, 0.72, 1.00, 0.83, 0.67, 0.89, 0.39, 0.89, 0.28, 0.83, 1.00, 0.39, 
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0.22, 0.56, 0.89, 0.72, 0.78, 0.17, 0.61 และ 0.22 คะแนน ตามล าดบั  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.32, 0.46, 0.00, 0.38, 0.49, 0.32, 0.50, 0.32, 0.46, 0.38, 0.00, 0.50, 0.43, 0.51, 
0.32, 0.46, 0.43, 0.38, 0.50 และ 0.43 ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 
15.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 1.50 ค่าเฉล่ียจ าแนกเป็นรายขอ้เท่ากับ 0.94 , 1.00, 
0.94, 0.94, 0.72, 0.89, 1.00, 0.89, 0.28, 0.89, 1.00, 0.50, 0.89, 0.94, 0.78, 0.72, 0.83, 
0.22, 0.44 และ 0.61 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24, 0.00, 0.24, 0.24, 
0.46, 0.32, 0.00, 0.32, 0.46, 0.32, 0.00, 0.51, 0.32, 0.24, 0.43, 0.46, 0.38, 0.43, 0.51 และ 
0.50 ตามล าดบั 
 

ตาราง 16 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ ก่อนและหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และ กลุ่มควบคมุ จ าแนกเป็นทกัษะ  
 

  กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มควบคมุ 
 
ท่ี ทกัษะ 

ก่อนทดลอง  หลงัทดลอง  ก่อนทดลอง  หลงัทดลอง  ก่อนทดลอง  หลงัทดลอง  

x̄ SD x̄ SD x̄ SD x̄ SD x̄ SD x̄ SD 
1 มว้นหนา้ 4.13 3.72 8.84 1.00 2.45 3.41 9.00 0.94 1.75 2.24 8.17 2.20 
2 มว้นหลงั 0.00 0.00 9.74 0.56 0.00 0.00 9.53 0.51 0.89 1.41 6.28 3.41 
 รวม 4.13 3.72 18.58 1.20 2.45 3.41 18.53 1.22 2.64 3.35 14.44 4.73 

 

ตาราง 16  แสดงว่า ค่าเฉ ล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ  
ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และ กลุ่มควบคุม จ าแนกเป็นทักษะ คือ 
ทกัษะมว้นหนา้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13, 2.45 และ 1.75 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.72 3.41 และ 2.24 ตามล าดับ ทักษะม้วนหลังค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.00, 0.00 และ 0.89 
คะแนน ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00, 0.00 และ 1.41ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ีย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะ หลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลอง 
ท่ี 2 และ กลุ่มควบคมุ จ าแนกเป็นทกัษะ คือ ทกัษะมว้นหนา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.84, 9.00 และ 8.17 
คะแนน ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 , 0.94 และ 2.20 ตามล าดับ ทักษะ 
มว้นหลงัค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.74, 9.53 และ 6.28 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.56, 0.51 และ 3.41 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ก่อนการทดลองและ 
หลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคมุ 
 
 

ช่วงเวลาการทดสอบ กลุ่มตวัอย่าง n x̄ SD 
คะแนน
คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 19 23.47 2.70 

กลุ่มทดลองท่ี 2 19 22.21 4.91 
กลุ่มควบคมุ 18 23.83 2.79 

หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 19 30.05 2.72 

กลุ่มทดลองท่ี 2 19 29.89 3.02 

กลุ่มควบคมุ 18 24.94 5.05 

คะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้น
ความรู ้

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 19 10.47 1.93 
กลุ่มทดลองท่ี 2 19 10.84 2.46 

กลุ่มควบคมุ 18 12.17 1.42 
หลงัการทดลอง 
 

กลุ่มทดลองท่ี 1 19 13.11 2.73 

กลุ่มทดลองท่ี 2 19 13.26 1.79 
กลุ่มควบคมุ 18 15.44 1.50 

คะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้น
ทกัษะ 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 19 4.13 3.72 

กลุ่มทดลองท่ี 2 19 2.45 3.41 

กลุ่มควบคมุ 18 2.64 3.35 

หลงัการทดลอง 
 

กลุ่มทดลองท่ี 1 19 18.58 1.20 

กลุ่มทดลองท่ี 2 19 18.53 1.22 

กลุ่มควบคมุ 18 14.44 4.73 
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ตาราง 17 แสดงว่า กลุ่มทดลองท่ี 1 มีคะแนนคณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูม้ี
ค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง เท่ากับ  23.47 และ  30.05 คะแนน ตามล าดับ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70 และ 2.72  ตามล าดับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความรู้มี ค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง เท่ากับ  10.47 และ 13.11 คะแนน 
ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.93 และ 2.73 ตามล าดับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดา้นทักษะมีค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง เท่ากับ 4.13 และ 18.58 คะแนน
ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.72 และ 3.25 ตามล าดบั  

กลุ่มทดลองท่ี  2  มีคะแนนคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้มี ค่าเฉ ล่ีย  
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง เท่ากับ 22.21 และ 29.89 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.91 และ 3.02 ตามล าดบั คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูม้ีค่าเฉล่ีย
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง เท่ากับ 10.84 และ 13.26 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.46 และ 1.79 ตามล าดับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะมีค่าเฉล่ีย
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง เท่ากับ 2.45 และ 18.53 คะแนน ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.41 และ 1.22 ตามล าดบั  

กลุ่มควบคมุ มีคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูม้ีค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง 
และหลงัการทดลอง เท่ากบั 23.83 และ 24.94 คะแนน ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.79 และ 5.05  ตามล าดบั คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูม้ีค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง 
และหลงัการทดลอง เท่ากับ 12.17 และ 15.44 คะแนน ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.42 และ 1.50 ตามล าดับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะมีค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง 
และหลังการทดลอง เท่ากับ 2.64 และ 14.44 คะแนน ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.35 และ 4.73 ตามล าดบั 
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ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทักษะ ก่อนการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยใชว้ิธีแบบ ครสัคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) 

 
ตาราง 18 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้
คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง 
ท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคมุ โดยใชว้ิธีแบบ ครสัคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) 
 

ตวัแปร n   x̄  SD Mean Rank  2 p value 

ก่อนการทดลอง       

1. คณุลกัษณะ     .323 .851 

1.1 กลุ่มทดลองท่ี 1 19 23.47 2.70 28.97   

1.2 กลุ่มทดลองท่ี 2 19 22.21 4.91 26.84   

1.3 กลุ่มควบคมุ  18 23.83 2.79 29.75   

2. ความรู ้     6.704 .035* 
       2.1 กลุ่มทดลองท่ี 1 19 10.47 1.93 23.47   
       2.2 กลุ่มทดลองท่ี 2 19 10.84 2.46 26.03   
       2.3 กลุ่มควบคมุ  18 12.17 1.42 36.42   
3. ทกัษะ      2.603 .272 
      3.1 กลุ่มทดลองท่ี 1 19 4.13 3.72 33.13   
      3.2 กลุ่มทดลองท่ี 2 19 2.45 3.41 25.58   
      3.3 กลุ่มทดลองท่ี 3 18 2.64 3.35 26.69   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 18 แสดงว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะ ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และ
กลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน แต่ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ก่อนการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ดังนั้นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลหลังการทดลอง ผู้วิจัยจึงใช้สถิติวิเคราะห ์
ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรูก้่อนการทดลองมีความแตกต่างกัน ประกอบกับเกณฑ์การคัดเขา้ของ
กลุ่มตวัอย่างไม่สามารถควบคมุระดับคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ซึ่งอาจมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านทักษะได้ จึงได้น าตัวแปรด้านความรูม้าเป็นปัจจัยร่วมหรือตัวแปรควบคุม 
Covariance) เพื่อทดสอบว่าทัง้ 3 กลุ่ม หลังการทดลองมีคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะแตกต่างกนัหรือไม่  

 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 

ท่ี  1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม ของค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ดา้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ เมื่อถกูควบคมุดว้ยคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรู ้โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบ ANCOVA และทดสอบความแตกต่างหลัง
การทดลองเป็นรายคู่โดยวิธีการบอนเฟอโรนี 
 

ตาราง 19 เปรียบเทียบค่าความแตกต่างหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 
และกลุ่มควบคมุ ของค่าเฉล่ียคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะ เมื่อถกูควบคมุดว้ยคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ ANCOVA 
 

ตวัแปร กลุ่มทดลองที่ 1 

x̄ (SD) 

กลุ่มทดลองที่ 2 

x̄ (SD) 

กลุ่มควบคมุ 

x̄ (SD) 

SS df MS f p 

value 

หลงัการทดลอง        

คณุลกัษณะ  30.05 (2.72) 29.89 (3.02) 24.94 (5.05) 65.590 2 32.795 2.511 .038* 

ทกัษะ 18.58 (1.20) 18.53 (1.22) 14.44 (4.73) 89.997 2 44.998 6.309 .004* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่า f ท่ีไดม้าจากการค านวณดว้ยสถิติ ANCOVA  

โดยมีตวัแปรควบคมุคือผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
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จากตาราง 19 ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (Analysis 
of Covariance: ANCOVA) เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ก่อน 
การทดลองมีความแตกต่างกัน ประกอบกบัเกณฑก์ารคดัเขา้ของกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถควบคุม
ระดบัคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของคะแนน
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะได ้จึงไดน้ า
ตัวแปรดา้นความรูม้าเป็นปัจจัยร่วมหรือตัวแปรควบคุม Covariance) เพื่อทดสอบว่าทัง้ 3 กลุ่ม 
หลังการทดลองมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะ
แตกต่างกนัหรือไม่  

ส าหรบัการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลของการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม หลังการ
ทดลอง  ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 19 คน กลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 19 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังท่ีแสดงในตารางพบว่า หลังการทดลองระหว่าง  
กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน 
ใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (F= 2.511, p = .038* : F= 6.309, p = .004*) ตามล าดบั เมื่อควบคมุดว้ยตวัแปรดา้น
ความรู ้
 

ตาราง 20 การวิเคราะห ์Post Hoc เปรียบเทียบ ความแตกต่างของคะแนนคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูห้ลงัการทดลองดว้ยวิธีทดสอบแบบ Bonferroni   
 

กลุ่มเปรียบเทียบ Mean 

Difference 

Std. Error p value 

กลุ่มทดลองท่ี 1-กลุ่มทดลองท่ี 2 .302 1.238 1.000 

กลุ่มทดลองท่ี 1-กลุ่มควบคมุ  7.321 1.508 .000* 

กลุ่มทดลองท่ี 2-กลุ่มควบคมุ  7.019 1.519 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 20 ผลการวิเคราะวิธีทดสอบแบบ Bonferroni  เป็นรายคู่ของคะแนน
คณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูห้ลังการทดลองระหว่าง กลุ่มทดลองท่ี 1 กับกลุ่มทดลอง 
ท่ี 2 กลุ่มทดลองท่ี 1 กับกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองท่ี 2 กับกลุ่มควบคุม พบว่าค่าเฉล่ียของ
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูร้ายคู่แตกต่างกันดังนี ้กลุ่มทดลองท่ี 1 กับกลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .05 (Mean  Difference = 7.321  
Std. Error = 1.508, p = .000*) กลุ่มทดลองท่ี 2 กับกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (Mean Difference = 7.019 Std. Error = 1.519, p = .000*) กลุ่มทดลอง 
ท่ี 1 กบักลุ่มทดลองท่ี 2 ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 (Mean Difference = 
.302 Std. Error = 1.238, p = 1.000) 
 

ตาราง 21 การวิเคราะห ์Post Hoc เปรียบเทียบ ความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ดา้นทกัษะหลงัการทดลองวิธีทดสอบแบบ Bonferroni   
 

กลุ่มเปรียบเทียบ Mean 

Difference 

Std. Error p value 

กลุ่มทดลองท่ี 1-กลุ่มทดลองท่ี 2 - .006 .915 1.000 

กลุ่มทดลองท่ี 1-กลุ่มควบคมุ  6.289 1.115 .000* 

กลุ่มทดลองท่ี 2-กลุ่มควบคมุ  6.294 1.122 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะผลการวิเคราะวิธีทดสอบแบบ Bonferroni  เป็นราย
คู่ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะหลังการทดลอง พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะรายคู่แตกต่างกันดังนี้ กลุ่มทดลองท่ี 1 กับกลุ่มควบคุม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Mean  Difference = 6.289 Std. Error = 
1.115, p = .000*) กลุ่มทดลองท่ี 2 กับกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 (Mean Difference = 6.294 Std. Error = 1.122, p = .000*) กลุ่มทดลองท่ี 1 กับ 
กลุ่มทดลองท่ี 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Mean Difference = -.006 
Std. Error = .915, p =1.000) 
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ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะโดยใชส้ถิติวิลคอคสนัไซน์
แรงค์เทส (Wilcoxon Signed Ranks Test) ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 
 

ตาราง 22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะระหว่างก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองท่ี 1  
 

 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง z p 
value n x̄ SD n x̄ SD 

คะแนนคณุลกัษณะดา้นใฝ่เรียนรู ้ 19 23.47 2.70 19 30.05 2.72 -3.826 .000* 
คะแนนดา้นความรู ้ 19 10.47 1.93 19 13.10 2.73 -3.014 .003* 
คะแนนดา้นทกัษะ 19 4.13 3.72 19 18.58 1.20 -3.828 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 22 พบว่า กลุ่มทดลองท่ี 1 มีค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนการทดลองเท่ากับ 23.47 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70 และ
หลังการทดลอง เท่ากับ 30.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72  จากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิลคอคสนัไซนแ์รงคเ์ทส (Wilcoxon Signed Ranks Test) ไดค่้า Z 
เท่ากับ -3.826 ค่า p เท่ากับ .000  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้ 
ก่อนการทดลองเท่ากับ 10.47 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.93 และหลังการทดลอง 
เท่ากับ 13.10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 จากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียไดค่้า Z เท่ากับ  -3.014 ค่า p เท่ากับ .003 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านทักษะ ก่อนการทดลองเท่ากับ 4.13 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.72 และ 
หลงัการทดลอง เท่ากบั 18.58 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 จากการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียได้ค่า Z เท่ากับ -3.828 ค่า p เท่ากับ .000 แสดงว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน
คณุลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะของกลุ่มทดลองท่ี 1 หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตาราง 23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะระหว่างก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองท่ี 2  
 

 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง z p 

value n x̄ SD n x̄ SD 
คะแนนคณุลกัษณะดา้นใฝ่เรียนรู ้ 19 22.21 4.91 19 29.89 3.02 - 3.828 .000* 
คะแนนดา้นความรู ้ 19 10.84 2.46 19 13.26 1.79 -3.436 .001* 
คะแนนดา้นทกัษะ 19 2.45 3.41 19 18.53 1.22 -3.836 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 23 พบว่า กลุ่มทดลองท่ี 2 มีค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ดา้นใฝ่เรียนรู ้ก่อนการทดลองเท่ากับ 22.21 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.91 และ
หลังการทดลอง เท่ากับ 29.89 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.02  จากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิลคอคสันไซน์แรงค์เทส (Wilcoxon Signed Ranks Test)  
ได้ค่า Z เท่ากับ -3.828 ค่า  p เท่ากับ .000  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความรู ้ก่อนการทดลองเท่ากับ 10.84 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.46 และหลังการ
ทดลอง เท่ากับ 13.26 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 จากการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียไดค่้า Z เท่ากับ  -3.436 ค่า p เท่ากับ .001 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นทกัษะ ก่อนการทดลองเท่ากบั 2.45 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.41 
และหลงัการทดลอง เท่ากบั 18.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 จากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียได้ค่า Z เท่ากับ -3.836 ค่า p เท่ากับ .000 แสดงว่า  ค่าเฉล่ียของ
คะแนนคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้และ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะของกลุ่มทดลองท่ี 2 หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้คะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะระหว่างก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ของกลุ่มควบคมุ 
 

 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง z p 

value n x̄ SD n x̄ SD 
คะแนนคณุลกัษณะดา้นใฝ่เรียนรู ้ 18 23.83 2.79 18 24.94 5.05 -.881 .378 
คะแนนดา้นความรู ้ 18 12.17 1.42 18 15.44 1.50 -3.436 .001* 
คะแนนดา้นทกัษะ 18 2.64 3.35 18 14.44 4.73 -3.727 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 24 พบว่า กลุ่มควบคมุ มีค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
ใฝ่เรียนรู้ ก่อนการทดลองเท่ากับ 22.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.79 และ 
หลงัการทดลอง เท่ากบั 24.94 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.05 จากการทดสอบความ
แตก ต่ า งขอ ง ค่ า เฉ ล่ี ย ด้ ว ย วิ ล ค อคสั น ไซ น์ แ รงค์ เท ส  (Wilcoxon Signed Ranks Test)  
ไดค่้า Z เท่ากับ -.881 ค่า p เท่ากับ .378 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
ก่อนการทดลองเท่ากับ 12.17 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42 และหลังการทดลอง 
เท่ากับ 15.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 จากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียไดค่้า Z เท่ากับ -3.436 ค่า p เท่ากับ .001 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านทักษะ ก่อนการทดลองเท่ากับ 2.64 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.35 และ 
หลงัการทดลอง เท่ากบั 14.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.73 จากการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียได้ค่า Z เท่ากับ -3.727 ค่า p เท่ากับ .000 แสดงว่าคะแนนคุณลักษณะ 
ดา้นใฝ่เรียนรูข้องกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง และก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะของกลุ่ม
ควบคมุ หลงัการทดลอง สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตอนที่ 5 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับดา้นของกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้นแบบ
ก่อนเขา้ชัน้เรียนและแบบหลงัชัน้เรียน 
  

ตาราง 25 ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบั
ดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและแบบหลงัชัน้เรียน 
 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉล่ีย 

( n = 38 ) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. มีความสมดุลกนัระหว่างการเรียนรูจ้ากการสอนของครูในชัน้เรียน

และการเรียนแบบออนไลน ์

4.05 มาก 

2. การเรียนการสอนแบบใชส่ื้อออนไลนป์ระกอบนีท้  าใหมี้ปฏิสัมพันธ์

และมีส่วนรว่มต่อกนัมากขึน้ระหว่างตวัผูเ้รียนเอง 

4.09 มาก 

3. นักเรียนไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หามากกว่าการเรียนแบบไม่ใช้

ส่ือออนไลนป์ระกอบการสอน 

3.52 มาก 

4. การเรียนแบบใชส่ื้อออนไลน์นี ้ท  าใหน้ักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่รูแ้ละ

พฒันาทกัษะการเรียนในรายวิชายืดหยุ่นมากขึน้  

3.72 มาก 

5. การเรียนแบบใช้ส่ือออนไลน์ประกอบ กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึก

กระบวนการคิดมากกว่าการเรียนแบบไม่ใชส่ื้อออนไลน ์  

3.77 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ส่ือออนไลน์ประกอบนี้ท  าให้มีความ

กระตือรือรน้ในการเรียนมากยิ่งขึน้ 

3.92 มาก 

7. วิธีการสอนที่ครูน ามาใช ้สามารถแกไ้ขปัญหา เวลาเรียนไม่พอ การ

หยุดเรียนหรือการจดักิจกรรมในโรงเรียนที่กระทบต่อการจดัการเรียน

การสอน  

3.80 มาก 

8. การเรียนการสอนแบบใหม่นี้กระตุ้นให้เกิดความมั่ นใจในการ

ปฏิบตัิทกัษะในชัน้เรียนวิชาพลศึกษา 

4.02 มาก 

9. แบบฝึกที่ไดร้บัจากครูไปปฏิบตัิมีความปลอดภยั  4.32 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉล่ีย 

( n = 38 ) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

10. นักเรียนคิดว่าควรใช้กระบวนการเรียนแบบใหม่นี้กับวิชาพล

ศึกษาในกีฬาอื่นๆ  

4.16 มาก 

11.ระหว่างเนือ้หาหรือบทความที่อยู่ในเว็บไซดก์ารสอนกับเนือ้หาใน

ชัน้เรียนมีความสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกนั 

3.93 มาก 

12. ภาษาที่ใชใ้นเว็บไซดก์ารสอนสามารถเขา้ใจไดง้่าย 4.07 มาก 

13. การใชสี้ในเว็บไซดก์ารสอนสามารถดึงดดูความสนใจไดด้ี 3.80 มาก 

14. การสาธิตปฏิบัติทักษะของครูในวิดีโอการสอนสามารถปฏิบัติ

ตามไดง้่าย  

4.11 มาก 

15. การใชภ้าษาของครูในวิดีโอการสอนสามารถเขา้ใจไดง้่าย 4.27 มาก 

16. สีและภาพที่ใชใ้นวิดีโอมีความสวยงาม  3.91 มาก 

17. การด าเนินเรื่องของวิดีโอการสอนมีความน่าสนใจ  3.92 มาก 

18. การตดัต่อวิดีโอการสอนมีคณุภาพ 4.11 มาก 

19. แบบฝึกในส่ือการสอนออนไลน์มีความเหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของนกัเรียน 

4.23 มาก 

20. ส่ือการสอนออนไลนส์ามารถเขา้ถึงไดง้่าย 4.41 มาก 

รวม 4.01 มาก 

 

จากตาราง 25 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับด้านของกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตาม
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียนและแบบหลงัชั้นเรียนเท่ากับ 4.01 คะแนน มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ใสระดับ มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05, 4.09, 3.52, 
3.72, 3.77, 3.92, 3.80, 4.02, 4.32, 4.16, 3.93, 4.07, 3.80, 4.11, 4.27, 3.91, 3.92, 4.11, 4.23 
และ 4.41 คะแนน ตามล าดบั โดยมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก ทกุขอ้  
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ตอนที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทักษะ ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม  

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู้  
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม  

 

 

 

   

 

 

 

ภาพประกอบ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้  
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 
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ภาพประกอบ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะ  

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีต่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ 
ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูร้ะหว่าง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชา  
พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัด  
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้หลงัการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น
แบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับ
ดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นความรูร้ะหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
แบบปกติ 

5. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะระหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
แบบปกติ 
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6. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้น
เรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลัง
เขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 

7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา 
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและหลงัเขา้ชัน้เรียน 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ระหว่างก่อนการทดลองและ  
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
แบบปกติ แตกต่างกนั  

2. คะแนนคุณลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูห้ลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชั้น
เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ 
กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้า  
ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิ ชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
แบบหลงัเขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ 
กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้า 
ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
แบบหลงัเขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 

5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัด 
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน และกลุ่ม
ควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ แตกต่างกนั 
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6 . ความพึ งพ อ ใจขอ งกลุ่ ม ทดลอง ท่ีมี ต่ อ ก ารจัด การ เรียน รู้วิ ช าพล ศึกษ า 
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและหลงัเขา้ชัน้เรียน อยู่ในระดบัมาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ านวน 68,719 
คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดย

มีเกณฑ์การคัดเข้าดังนี้ 1) เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาในรายวิชา  
พ 21103 พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 2) สมัครใจ 3) มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ก่อน 
การทดลองไม่เกินรอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะก่อน
การทดลองไม่เกินรอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยพิจารณาเฉพาะผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑด์งักล่าวเขา้รว่ม
การทดลอง 4) ท าการคดัเลือกหอ้งเรียนท่ีมีจ  านวนของผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑใ์นขอ้ท่ี 3 มากท่ีสดุเขา้รว่ม
การทดลอง โดยเมื่อพิจารณาจากการทดสอบแลว้มีทัง้หมด 3 หอ้งเรียน จากจ านวน 10 หอ้งเรียน 
รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 56 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่มตามหอ้งเรียน ดงันี ้ 

1) กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียน จ านวน 19 คน 

2) กลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน จ านวน 19 คน  

3) กลุ่ ม ค วบคุม  ได้ รับ การจัดการเรียน รู้วิ ช าพล ศึ กษาแบบปก ติ  
จ านวน 18 คน  

เมื่อไดก้ลุ่มตัวอย่างแลว้ผูว้ิจัยไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู ้คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละ 
ดา้นทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยใชว้ิธีแบบครสัคาล-วอลลิส เพื่อทดสอบว่าทัง้ 3 กลุ่ม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละด้านทักษะ 
ไม่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดอคติหรือความล าเอียง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
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ทั้ง 3 กลุ่ม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม 
เปรียบเทียบผลหลังการทดลอง เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูก้่อน 
การทดลองมีความแตกต่างกัน ประกอบกบัเกณฑก์ารคดัเข้าของกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถควบคุม
ระดบัคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของคะแนน
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะได ้จึงไดน้ า
ตวัแปรดา้นความรูม้าเป็นปัจจยัรว่มหรือตวัแปรควบคมุ เพื่อทดสอบว่าทัง้ 3 กลุ่ม หลังการทดลอง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะแตกต่างกัน
หรือไม่  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านวิชายืดหยุ่น  

เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ ทกัษะมว้นหลงั 
2. แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูเ้ร่ืองทกัษะมว้นหนา้ และทกัษะมว้นหลงั 
3. แบบประเมินตนตนเองเร่ืองคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้
4. แบบประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะเร่ืองทกัษะมว้นหนา้ และทกัษะมว้นหลงั 
5. ส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลน์ส าหรับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิด

หอ้งเรียนกลบัดา้น 
6. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิด

หอ้งเรียนกลบัดา้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด 10 สัปดาห์ โดยแบ่งการด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี ้1) ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอ้ม 1 สปัดาห ์เป็นช่วงท่ี
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้อ ม ท า ค ว า ม เข้ า ใจ ให้ กั บ ก ลุ่ ม ท ด ล อ งทั้ ง  2 ก ลุ่ ม ท่ี ใ ช้ เว็ บ ไ ซ ต ์
https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr 2) ระยะ ท่ี  2 การจัดการเรียน รู้ ใช้ เวลาทั้ งหมด  
8 สัปดาห ์โดยผูว้ิจัยจัดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ดังนี้
กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มควบคุม ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 3) ระยะท่ี 3 การประเมินผล 1 สปัดาห ์รวมเวลาใน
การด าเนินการวิจยัทัง้หมด 10 สปัดาห ์
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2. ท าการทดสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดา้นความรูแ้ละด้านทักษะในรายวิชายืดหยุ่นเรื่อง ทักษะม้วนหน้า และทักษะม้วนหลังในกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ในสปัดาหท่ี์ 1 ก่อนการจดัการเรียนรู ้ 

3. กลุ่มทดลอง ผูว้ิจัยเป็นผูด้  าเนินการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านวิชายืดหยุ่น ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ส าหรบักลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยแบ่ง
ออกเป็นการจัดการเรียนรูส้ าหรบักลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองท่ีได้รับ  
การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน โดยจัด  
การเรียนรูส้ปัดาหล์ะ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์ 

4. กลุ่มควบคุม ด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบ
ปกติโดยผูว้ิจยั สปัดาหล์ะ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์ 

5. โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม จะด าเนินการจัดการเรียนรูแ้ละเก็บขอ้มูลทัง้ชัน้เรียน
ยกตัวอย่างเช่น ในหอ้งเรียนของกลุ่มทดลองท่ี 1 มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน แต่ทั้งชั้นเรียนมี
ทั้งหมด 45 คน ผู้วิจัยจะด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลทั้งชั้นเรียน แต่จะน าเสนอผล  
การวิเคราะหข์อ้มลู เฉพาะผูท่ี้ไดร้บัเลือกเขา้เป็นกลุ่มตวัอย่างเท่านัน้ 

6. ท าการทดสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านความรูแ้ละด้านทักษะในรายวิชายืดหยุ่นเรื่องทักษะม้วนหน้าและทักษะม้วนหลัง ในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม หลังการจัดการเรียนรูใ้นสัปดาห์ท่ี  10 ของการทดลอง ทดสอบโดยใช้แบบ
ประเมินตนเองเร่ืองคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้แบบทดสอบและแบบประเมินทกัษะ
ในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละดา้นทักษะวิชายืดหยุ่น เรื่องทักษะม้วนหนา้และ
ทกัษะมว้นหลงัฉบบัเดียวกนักบัแบบวดัก่อนเรียน 

7. ท าการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นในกลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
คณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2.1 ค านวณหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนคุณลักษณะ 

อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดา้นใฝ่เรียนรู ้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ก่อนการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยใชว้ิธีแบบ ครสัคาล-วอลลิส  

2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้
และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง  
3 กลุ่ม เมื่อถกูควบคมุดว้ยคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ 
ANCOVA และทดสอบความแตกต่างหลงัการทดลองเป็นรายคู่โดยวิธีการบอนเฟอโรนี 

2.4 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู ้
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูแ้ละด้านทักษะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
ระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชว้ิธีแบบวิลคอคสนัไซนแ์รงคเ์ทส จัดกระท าโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรู้หลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ี
ไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน และกลุ่ม
ทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชัน้เรียน 
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 ส่วนคะแนนคุณลักษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูข้องกลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติระหว่าง
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไม่แตกต่างกนั  

2. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียนและ 
กลุ่ มทดลองท่ี ได้ รับ การจัดการเรียน รู้วิช าพลศึกษาตามแนวคิดห้อ งเรียนกลับ ด้าน  
แบบหลงัเขา้ชัน้เรียน มีคะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3 . คะแนนผลสัม ฤท ธิ์ ด้ านความ รู้หลั งการทดลองขอ งกลุ่ มทดลองท่ี ได้ รับ 
การจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน  และ 
กลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05   

4. คะแนนผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้
วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด 
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ี
ไดร้ับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05   

5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด 
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียนและกลุ่มทดลองท่ี
ไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน มีคะแนน
สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 

6. คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา 
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและหลงัเขา้ชัน้เรียน อยู่ในระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผลของการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ี
มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่า การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบหอ้งเรียนกลับดา้นส่งผลใหห้ลังการ
ทดลองกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน มีพัฒนาการในคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้และดา้นทกัษะสงูขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .05 และยังพบอีกว่ากลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม หลังการทดลอง  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะสูงกว่า 
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กลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยผูว้ิจยัมีประเด็นในการอภิปรายแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นดงัต่อไปนี ้

1. คุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้โดยพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงคุณลักษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูน้ัน้ หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามใน
การเรียน แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีพฤติกรรมท่ีเป็น
ตวัชีว้ดัไดแ้ก่ 1) ตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้2) แสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรูต่้างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 
บนัทึกความรู ้วิเคราะห ์สรุปเป็นองคค์วามรู ้และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชต้ัวแปรในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู้
เป็นตัวแปรควบคุมพบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดา้นใฝ่เรียนรู ้ไม่แตกต่างกัน โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนอยู่ในระดับต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนน
เต็มทั้ง 3 กลุ่ม แต่เมื่อพิจารณาคะแนนหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รบั ได้รบัการจัด 
การเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน และกลุ่มทดลองท่ี
ไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน มีคะแนน
สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบปกติพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้ระหว่าง
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นยังมีคุณลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้หลงัการทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกด้วย โดยสามารถอนุมานได้ว่า การจัด 
การเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นไม่ว่าจะเป็นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียนและหลงัเขา้ชัน้เรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรูสู้งขึน้ เช่นมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ 
มีความตัง้ใจในการปฏิบัติทัง้ภายในและภายนอกชั้นเรียน มีการแลกเปล่ียนความรูก้ับเพื่อนและ
ครู มีการสรุปองคค์วามรู ้และฝึกฝนทักษะทางกายดว้ยตนเองทัง้ภายในและภายนอกชัน้เรียนไดดี้
ขึน้ เน่ืองจากกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัมอบหมายใหก้ลุ่มทดลองไดไ้ปปฏิบติันั้น ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มทดลองศึกษา
วิดีทัศนบ์นส่ือออนไลน์ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ และฝึกฝนทักษะโดยให้เรียนรูด้้วยตนเอง โดยเมื่อฝึกฝน
ทักษะเสร็จแล้วจะให้บันทึกวิดีโอการฝึกของตนเองลงส่ือโซเชี่ยลมีเดีย ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 5 แบบฝึก โดยเมื่อมีการอัพโหลดวิดีโอลงส่ือโซเชียลมีเดียเรียบรอ้ยแลว้
ในแต่ละวนั ผูว้ิจยัจะมีการตอบกลบัไปยงัช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อแกไ้ขทกัษะของผูเ้รียนในทนัที 
ท าให้ผูเ้รียนมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งจากการสังเกตของผู้วิจัย
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พบว่า ผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธต่์อผู้เรียนดว้ยกันเองมากขึน้ มีการจับกลุ่มกันฝึกปฏิบัติทักษะทางกาย
ภายนอกชั้นเรียน มีการจับกลุ่มกันวิเคราะหว์ิดีทัศนท่ี์ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อศึกษาและฝึกฝนทักษะ
ของตนเองภายนอกชั้นเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มจะรวมตัวกันเพื่อซักซอ้มและฝึกปฏิบัติ
ทักษะท่ีได้มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนก่อนกลับบ้าน  ซึ่งเป็นไปตาม 
ค ากล่าวของ ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ (2561 , มกราคม-มิถุนายน, น. 85-86) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
การจั ด ก า ร เรี ย น รู้แ บ บ ห้ อ ง เรี ย น กลั บ ด้ านผู้ เรี ย นจ ะ เป็ นศู น ย์ ก ล า งใน ก า ร เรี ย น รู ้  
นกัเรียนเป็นผูร้บัผิดชอบในการดูวิดีทัศน ์ตัง้ประเด็นค าถาม และรว่มกนัท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
ครูเพียงแค่คอยแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั วิธีการแบบนีจ้ึงนบัว่าเป็นการเรียนรู้
แบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางอย่างแทจ้ริง จึงท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูดี้
ขึน้ เพราะผูเ้รียนจะตอ้งมีความพยายาม ตัง้ใจในการฝึกฝนหรือแกไ้ขทกัษะภายนอกชั้นเรียนดว้ย
ตนเอง อีกทั้งจากการท่ีพบว่าผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึน้ยังตรงกับค ากล่าวของ กิตติชัย  
สิธาสิโนบล (2558, น. 121) ท่ีกล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้าน ช่วยเพิ่ม
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัเอง จากกิจกรรมทางการเรียนท่ีครูจดัขึน้ นกัเรียนสามารถ
ท่ีจะช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกนัไดดี้ มีการปรบัเปล่ียนกระบวนทศันข์องนักเรียนท่ีเคยเรียนตาม
ค าสั่งครู เป็นการเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อผูอ้ื่น ส่งผลใหผู้เ้รียนเอาใจใส่ในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsiu-Ting Hung (2015)  
ท่ีท าการศึกษา เรื่องหอ้งเรียนกลับดา้นส าหรบัผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อความคงทนในการเรียนรู้ 
เชิงรุก ท่ีพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งผลต่อเวลาการศึกษาด้วยตนเอง  
นอกชั้นเรียนของผู้เรียน และงานวิจัยของ ชนากานต์ โสจะยะพันธ์ (2558) ท่ีท าการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบออนไลน์เพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีพบว่า 
ค่าเฉล่ียความสามารถในการเรียนรูเ้ป็นทีมหลังการจัดการเรียนรูสู้งกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูเ้ร่ืองทักษะม้วนหน้าและทักษะม้วนหลัง หลังการทดลอง  
กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบก่อน
เข้าชั้นเรียน กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
แบบหลังเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ มีคะแนนสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดา้นความรูห้ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาดว้ยวิธีแบบปกติหรือดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้น ลว้นแลว้แต่มีส่วนช่วยในการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูข้องผูเ้รียนทัง้สิน้ 
เพราะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง  
โดยครูผู้สอนจะมีการอธิบายและสาธิตให้ผู้ เรียนปฏิบั ติตามในชั้นเรียนปกติ ซึ่ งผู้ เรียน  
จะได้ท าการปฏิบัติ เรียนรู้ ท าความเข้าใจถึงทักษะและทบทวนความรูท่ี้ได้รับ ผ่านกระบวน  
การจัดการเรียนรูท้างพลศึกษาในชั้นเรียนปกติ จึงท าใหผู้้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความรูดี้ขึน้  
ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ ไพวัลย ์ตณัลาพุฒ (2530, น. 37) ท่ีกล่าวไวว้่า พลศึกษา คือศาสตรแ์ขนง
หน่ึงซึ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษาท่ีได้เลือกเป็นอย่างดีแล้ว เป็นส่ือท่ีท าให้เกิดการเรียนรู ้อีกทั้ง  
การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นยังมีส่วนช่วยเหลือใหผู้เ้รียนสามารถขวนขวายหาความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง ทบทวนและศึกษาเนือ้หาความรูจ้ากในชั้นเรียนไดทุ้กท่ีทกุเวลา ซึ่งตรงกับค ากล่าว
ของ กิตติชัย สิธาสิโนบล (2558, น. 121) ท่ีกล่าวไวว้่าการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น
ช่วยให้ผู้เรียนหยุดหรือย้อนกลับความรูข้องตนเองได้ ท าให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียนตามท่ีตนพอใจ  
เบื่อก็หยดุพักได ้สามารถแบ่งเวลาดเูป็นช่วงได ้อีกทัง้การใช้ส่ือสารสนเทศในการจดัการเรียนรูเ้ป็น
การน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของผู้เรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตอลนั้น ท าให้ผู้เรียนศึกษาและ
ทบทวนความรูไ้ด้ตลอดเวลา เป็นเหตุผลท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้หลังการ
ทดลองของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ัวแปรใน
เร่ืองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูเ้ป็นตวัแปรควบคมุ พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มตวัอย่างทัง้ 
3 กลุ่ม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะเร่ืองทักษะม้วนหน้าและทักษะม้วนหลัง  
ไม่แตกต่างกัน โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนอยู่ในระดับต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จากคะแนนเต็มทัง้ 3 กลุ่ม 
แต่เมื่อพิจารณาคะแนนหลังการทดลอง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านทักษะสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษา
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน และกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรู ้
วิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นแบบหลังเขา้ชั้นเรียน มีคะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ซึ่งสามารถอนุมานไดว้่าการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่งผลต่อ
ทักษะของผู้เรียนมากกว่าการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ  เพราะการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลับดา้น ผูเ้รียนจะตอ้งไปศึกษาดว้ยตนเองหรือฝึกฝนทักษะดว้ยตนเอง ท าการศึกษา
ผ่านส่ือวีดิทศันท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้บนส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนก์่อนเขา้ชัน้เรียนปกติ โดยผูเ้รียนท่ี
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นก่อนเขา้ชั้นเรียนหรือกลุ่มทดลองท่ี 1 จะตอ้งฝึกฝน
แบบฝึกท่ีจะตอ้งเรียน ในคาบเรียนนั้นๆ ก่อนเขา้ชั้นเรียนในคาบเรียนปกติ รวมไปถึงกลุ่มทดลอง  
ท่ี 2 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน  
ก็จะตอ้งเขา้ไปรบัชมวีดิทศันก์ารสอนของผูว้ิจยัหลงัเขา้ชัน้เรียนปกติ และจะตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะ
ดว้ยตนเองตามแบบฝึกท่ีไดเ้รียนไปในคาบเรียนนัน้ๆอีกดว้ย จึงตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะเพื่อทบทวน
และพัฒนาทักษะในส่ิงท่ีเรียนมา จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้กลุ่มทดลองทั้ง  2 กลุ่มหลังการทดลอง  
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะดีกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนีเ้มื่อเปรียบเทียบทักษะของ
กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มหลังการทดลอง คือกลุ่มทดลองไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน และกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชา 
พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียนแล้วนั้น ไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะว่าทัง้ 2 กลุ่มตัวอย่าง ไดท้ าการฝึกฝนทักษะในปริมาณท่ีเท่ากัน แต่ไม่เหมือนกันท่ีว่ากลุ่ม
หน่ึงจะตอ้งเรียนรูใ้นแบบฝึกท่ีมีความใหม่ หรือบางคนไม่ไดร้บัการฝึกฝนมาก่อน กับอีกกลุ่มหน่ึงท่ี
จะได้ฝึกฝนตามแบบฝึกท่ีได้รบัการสอนและปรบัปรุงแก้ไขทักษะมาแล้ว โดยผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม
ทดลองท่ี 1 คือกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบก่อนเข้าชั้นเรียน ผู้วิจัยใช้เวลาใน  
การสาธิตทกัษะตามแบบฝึกในคาบเรียนนัน้ๆ นอ้ยลง เพราะกลุ่มทดลองท่ี 1 ไดร้บัการเรียนรูแ้ละ
ฝึกฝนทักษะมาก่อนเขา้ชัน้เรียนแลว้ ท าใหก้ลุ่มทดลองท่ี 1 มีเวลาในการฝึกปฏิบติัทักษะมากกว่า
กลุ่มทดลองท่ี 2 ท่ีจะตอ้งเรียนก่อนถึงจะรบัแบบฝึกไปฝึกฝนหลงักระบวนการจดัการเรียนรูเ้สร็จสิน้
แลว้ รวมไปถึงการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบก่อนเขา้ชั้นเรียนของกลุ่มทดลองท่ี 1 มีขอ้ดีคือเมื่อ
โรงเรียนมีกิจกรรมหรือประกาศเป็นวนัหยุดท่ีท าใหก้ระทบไปถึงการจัดการเรียนรูใ้นคาบเรียนนั้นๆ 
ผู้วิจัยสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกตามแบบฝึกท่ีจะต้องเรียนในคาบเรียนท่ีไม่มีการเรียน  
การสอนได ้ท าใหไ้ม่กระทบต่อเวลาเรียนของกลุ่มทดลองท่ี 1 ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มทดลองท่ี 2 
ซึ่งหากไม่มีการเรียนการสอนก็ไม่สามารถท่ีจะมอบหมายแบบฝึกให้ไปฝึกปฏิบัติหรือเรียนรูไ้ด้
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีจะต้องเรียนรูใ้นชั้นเรียนและฝึกฝนในชั้นเรียน ก่อนท่ีจะไปมีการทบทวน  
แบบฝึกท่ีไดเ้รียนมา หลงักระบวนการจัดการเรียนรูใ้นคาบเรียนนั้นเสร็จสิน้ลง เป็นไปตามค ากล่าว
ของ กิตติชัย สิธาสิโนบล (2558, น. 121) ท่ีกล่าวไวว้่าการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น
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ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนไวล่้วงหนา้หรือเรียนตามชั้นเรียนไดง้่ายขึน้ รวมทัง้เป็นการฝึกนักเรียนใหรู้จ้ัก  
การจดัเวลาของตนเอง แต่ถึงกระนั้นทั้ง 2 กลุ่มไดร้บัการตอบกลับหรือแกไ้ขทักษะจากผูว้ิจัยผ่าน
กล่องแสดงความคิดเห็นของวีดิโอบนส่ือโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงมีการแกไ้ขทักษะของนักเรียนใน
ชั้นเรียนปกติโดยผูว้ิจัย ซึ่งได้ท าการแกไ้ขทักษะของผูเ้รียนผ่านแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เหมือนๆกัน ดว้ยเหตผุลนีเ้อง จึงท าใหค้ะแนนผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะหลังการทดลอง 
ไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดการเรียนพลศึกษาแบบปกติ ซึ่งตรงตามค า
กล่าวของ ณัฐวรรธน ์สถิราวิวัฒน ์(2561, มกราคม-มิถนุายน, น. 85-86) ท่ีกล่าวไวว้่า การจดัการ
เรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้สามารถน ามาปรบัใชใ้นวิชาพลศึกษาได ้
เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงในชัน้เรียนมากกว่าการรบัฟัง
บรรยายของครู ซึ่งการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบหอ้งเรียนกลับดา้นยังช่วยใหน้ักเรียนสามารถ
เรียนรูไ้ดเ้ขา้ใจมากขึน้ จากการท่ีไดเ้ห็นภาพเคล่ือนไหวในการปฏิบติัท่ีชดัเจน และสามารถดูซ า้ได้
หลายๆครัง้ นอกจากนั้นการท่ีผูเ้รียนไดม้ีโอกาสดวูีดิทัศนม์าก่อนการเรียนในหอ้งเรียนนั้น เป็นการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และผูเ้รียนยังสามารถท าการฝึกหัดทักษะท่ีไดดู้
จากวิดีทัศน์ได้ก่อนจากนอกห้องเรียน ท าให้เมื่อมาเรียนในชั้นเรียนปกติ จะช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรูแ้ละปฏิบัติทักษะไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็วมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556) ท่ีท าการศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาโดยใชแ้นวคิด
แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมี ต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความรบัผิดชอบและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ
งานวิจัยของ ลดาวัลย ์กันธมาลา (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม) ท่ีท าการศึกษาเรื่อง ผลการใช้
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท่ีส่งเสริมความรูแ้ละทักษะการแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นความรู้
และทกัษะการแกปั้ญหาสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลับดา้น ซึ่งจากการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า  ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ในเรื่อง การเขา้ถึงส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์สามารถเขา้ถึงไดง้่าย แบบฝึกท่ีไดร้บัจากครูไป
ปฏิบัติมีความปลอดภัย การใชภ้าษาของครูในวิดีโอการสอนท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย แบบฝึกในส่ือ
การจัดการเรียนรูอ้อนไลนม์ีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน และ ผูเ้รียนยัง
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คิดอีกว่าควรใชก้ระบวนการเรียนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านนีก้ับวิชาพลศึกษาในกีฬาอื่นๆ 
โดยมีความพึงพอใจในหวัขอ้ท่ีกล่าวมาอยู่ในระดับมาก และสูงท่ีสุดเมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็น
รายข้อ และยังพบอีกว่าความพึงพอใจของผู้เรียนในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือการจัดการเรียนรู้
ออนไลน ์อยู่ในระดับมากทัง้สิน้ อาจเป็นเพราะว่าผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดของแบบจ าลอง ADDIE มา
พัฒนาส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลน์ (วัชรพล วิบูลยศริน, 2557, กรกฎาคม-ธันวาคม, น. 196-
198)  โดยมีขั้นตอนของการด าเนินการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห ์ 
2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การน าไปใช้ และ 5) การประเมินผล โดยการพัฒนาส่ือการ
จดัการเรียนรูอ้อนไลนโ์ดยใชแ้บบจ าลอง ADDIE นั้น ท าใหผู้ว้ิจัยมีการวิเคราะหไ์ปถึงจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน ลักษณะของผู้เรียน และรวมไปถึงความเหมาะสมในการใช้ส่ือการจัด  
การเรียนรูอ้อนไลนใ์หเ้หมาะสมกับวยัและความตอ้งการของผูเ้รียน ซึ่งผูเ้รียนไม่ไดม้ีความพึงพอใจ
ในด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว แต่ยังรวมไปถึงมีความ 
พึงพอใจในหัวขอ้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดแบบหอ้งเรียนกลับดา้นอยู่ในระดับ
มากอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา กู ้พงษ์ศักด์ิ (2560, มกราคม -เมษายน)  
ท่ีท าการศึกษาเร่ืองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสรา้งสรรคแ์ละความพึงพอใจต่อ
วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น ท่ีพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้นอยู่ในระดบัมาก  

5. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีพบในการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน โดยจากการท าการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองประสบปัญหาในเรื่องอุปกรณ์และ  
การเขา้ถึงส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ซึ่งเกิดจากการท่ีผูเ้รียนบางคนไม่มีอปุกรณ์
หรือเครื่องมือส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงส่ือการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ได้ หรือในบางครั้งอาจเป็น
เพราะว่าไม่สามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างสะดวก จึงท าใหเ้กิดอปุสรรคในการ
คน้ควา้ เรียนรู ้หรือฝึกฝนปฏิบัติทักษะดว้ยตนเองนอกชั้นเรียนได้ โดยผูว้ิจัยไดแ้กปั้ญหาโดยการ
ใหผู้เ้รียนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงส่ือการจัดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างสะดวก ท าการจับคู่กับเพื่อนท่ีมีอุปกรณ์
ส่ือสารหรือผูท่ี้สามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตได ้โดยผูว้ิจัยยังแนะน าใหผู้เ้รียนมาฝึก
ปฏิบัติทักษะโดยสามารถยืมอุปกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งสามารถใชเ้วลาหลังเลิกเรียนจบักลุ่มกันฝึก
ปฏิบัติทักษะตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้ผู้ท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือผู้ท่ีไม่มีในเรื่อง 
การบันทึกวิดีโอหรือช่วยกันฝึกฝนทักษะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน โดยมีผู้วิจัยคอยช่วยเหลือ  
และดูแลอีกทางหน่ึง ประกอบกับยังพบปัญหาในเรื่องของความไม่ต่อเน่ืองของการฝึกปฏิบัติ 
เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อาจท่ีจะตอ้งไดร้บัการติดตามหรือ
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ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาโดยมีการใช้แบบบันทึกแบบ Check List  
มีการบันทึกผลและแจง้ผลการติดตามผ่านส่ือโซเชียลมีเดียใหก้ลุ่มทดลองรบัทราบอยู่ตลอดเวลา  
เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนปฏิบัติและฝึกฝนทักษะ หรือคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนตามท่ีได้รบั
มอบหมายไว ้

จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้อภิปรายไปในเบื ้องต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรูว้ิชา  
พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดา้นใฝ่เรียนรู ้ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู ้และผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะของผู้เรียน โดยปลูกฝังใหผู้้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านส่ือการจัดการเรียนออนไลน์ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ ผู้เรียนมีการตั้งค าถามและ
อภิปรายร่วมกันถึงแบบฝึกท่ีจะตอ้งฝึกในแต่ละคาบเรียน สรา้งปฏิสมัพันธร์่วมกันมากขึน้ระหว่าง
ผูเ้รียนด้วยกันเองและครูผู้สอน อีกทั้งยังสรา้งทักษะการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศใหแ้ก่ผูเ้รียน  
ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปวีดิโอ การใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการเรียนรู ้รวมไปถึงผูเ้รียนสามารถ
เขา้ถึงความรูไ้ดทุ้กท่ีและทกุเวลา เพียงปลายนิว้สัมผสัก็สามารถท่ีจะเรียกดคูวามรู ้ทบทวนความรู้
ท่ีไดร้บัจากภายในชั้นเรียน มีส่วนช่วยในการสรา้งความเขา้ใจในเนือ้หาใหแ้ก่ผูเ้รียนไดม้ากขึน้ รวม
ไปถึงยังแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนได ้โดยเฉพาะกลุ่มทดลองท่ี 1 ท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมหรือประกาศเป็น
วนัหยุด ท าใหก้ระทบไปถึงการจัดการเรียนรูใ้นคาบเรียนนั้นๆ ผูว้ิจัยสามารถมอบหมายใหผู้เ้รียน
ฝึกตามแบบฝึกท่ีจะตอ้งเรียนในคาบเรียนท่ีไม่มีการเรียนการสอนได ้ท าใหไ้ม่กระทบต่อเวลาเรียน 
ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบห้องเรียนกลับด้านแล้วพบว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 และการก าหนดแนวทางการจดัการศึกษา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553 ตามค ากล่าวของ ปานทิพย ์ผ่องอกัษร (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม, น. 47-
49) ท่ีกล่าวไวว้่า การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21จะตอ้งมีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
ตอ้งเนน้การเรียนรูม้ิใช่การสอน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ใฝ่รู ้มีทักษะในการเรียนรู ้
และสนุกกับการเรียนรู ้รกัการเรียนรู ้อยากเรียนรูต้ลอดชีวิต ให้ผูเ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง เกิดการ
เรียนรูจ้ริง ซึ่งการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เนน้กระบวนการเรียนรูม้ากกว่าความรู ้เป็นการเรียนรู้
รว่มกนัมากกว่าต่างคนต่างเรียนรู ้
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี ้

1. การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดแบบหอ้งเรียนกลับดา้นมีขอ้จ ากัดในเร่ือง
ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือส่ือสารท่ีผูเ้รียนใช ้ซึ่งการน าไปใชค้รูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงความพรอ้ม
ของอุปกรณ์และอินเตอรเ์น็ตเป็นหลัก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่ามีความพรอ้ม
พอท่ีจะจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหรือไม่ เพราะจ าเป็นท่ีจะต้องเขา้ถึงส่ือการ
จัดการเรียนรูอ้อนไลน์ ท าแบบฝึกหัดบนเว็บไซต์หรือจะต้องอัพโหลดชิน้งานตามแต่ท่ีครูผู้สอน
ก าหนด   

2. ในการมอบหมายใหผู้เ้รียนไปฝึกตามแบบฝึกในแต่ละสปัดาหน์ั้น ครูผูส้อนจะตอ้ง
มีความใส่ใจเป็นอย่างมาก ตอ้งมีการเขา้ไปตอบกลับหรือแกไ้ขทักษะในกล่องแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนทุกคน และจะต้องมีการตรวจเช็ค ติดตาม ตามแบบบันทึกแบบฝึก มี การแจ้งผล 
การติดตามแบบวนัต่อวัน เพราะผูเ้รียนเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจะตอ้งไดร้บั
การดูแลและติดตามเป็นพิเศษ มิเช่นนัน้อาจท าใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ืองของการฝึกปฏิบติั และอาจ
ท าใหผ้ลการจดัการเรียนรูท่ี้คาดหวงั ท่ีครูผูส้อนตัง้ไว ้มีความคลาดเคล่ือนได ้ 

3. การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดแบบหอ้งเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้น
เรียนสามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของ กิจกรรมภายนอกชัน้เรียนท่ีเขา้มาส่งผลกระทบต่อเวลาเรียน
ในคาบเรียนปกติ หรือคาบเรียนไม่เพียงพอ ไดดี้กว่าการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้น เรียน เพราะ ครูผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้ เรียน  
ท าแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกท่ีจะตอ้งเรียนในคาบเรียนท่ีไม่มีการเรียนการสอนได ้ท าใหไ้ม่กระทบต่อ
เวลาเรียน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. ควรจะมีการท าวิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน โดยเลือกเนื้อหาพลศึกษาอื่นๆ เช่น เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล ตะกร้อ 
วอลเลยบ์อล เป็นตน้ 

2. ควรจะมีการวิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดแบบ
หอ้งเรียนกลับดา้นโดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น คุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นความมุ่งมั่นในการ
ท างาน ความมีวินยั ความซื่อสตัย ์เป็นตน้ 

3. ควรจะมีการวิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น โดยพิจารณาเกณฑก์ารคดัเขา้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยพิจารณาจากนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ในรายวิชาพลศึกษาท่ีไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑ ์
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) รหสัวิชา พ 21103  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562     เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

อธิบาย เพิ่มพนู ประโยชนข์องทักษะการเคล่ือนไหว ความสามารถของตน ตามหลกัการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพืน้ฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา / อธิบาย
องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย/ อธิบาย/วิเคราะห ์ความสำคัญของการออกกำลังกายและการ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี/ สร้างเสริม ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ / 
อธิบายประวัติและความปลอดภัยของกีฬายิมนาสติก 

โดยใช้กระบวนการทางกาย กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห ์
กระบวนการกลุ่มใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ ในทักษะยิมนาสติกเบือ้งตน้ เปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างระหว่างวิธีการออกก าลังกายของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง  โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติทักษะและเขา้ใจถึงวิธีการปฏิบัติทักษะดว้ย
กิจกรรมนนัทนาการและการฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง 

เพื่อใหต้ระหนักถึงคณุค่าของวิชาพลศึกษา เขา้ร่วมหรือจัดกิจกรรมทางการกีฬาและการ
ออกก าลงักายอย่างสนุกสนาน มีคณุธรรม รกัชาติ ศาสตร ์กษัตริย ์ซื่อสัตย ์สจุริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีน า้ใจ เสียสละ ช่วยเหลือ
ผูอ้ื่น สงัคม และประเทศชาติ 
รหัสตัวชีว้ัด 

พ 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
พ 3.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6 
พ 4.1  ม.1/4 

รวมทั้งหมด 9 ตวัชีว้ัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา พ 21103 รายวิชา พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

เวลารวม 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
หน่วย
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก 
คะแนน 

1 

 

การเคล่ือนไหว

รา่งกายเบือ้งตน้ 

พ3.1 ม.1/1 

พ3.1 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/1 

พ3.2 ม.1/2 

พ3.2 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/5 

พ3.2 ม.1/6 

การเคล่ือนไหวร่างกาย

แบบอยู่กบัที่ 

การเคล่ือนไหวร่างกาย

แบบเคล่ือนที่ 

การเคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบอปุกรณ ์

3 

 

10 

 

2 

 

 

สมรรถภาพดีสขีุ

ถว้นหนา้ 

พ3.1 ม.1/1 

พ4.1 ม.1/4  

องคป์ระกอบของ

สมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพ 

2 

 

 

10 

 

 

3 

 

ทกัษะมว้นหนา้ พ3.1 ม.1/1 

พ3.1 ม.1/2 

พ3.1 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/1 

พ3.2 ม.1/2 

พ3.2 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/5 

พ3.2 ม.1/6 

การสรา้งความคุน้เคย

กบัการมว้นหนา้ 

แบบฝึกเกี่ยวกบัการมว้น

หนา้ 

การมว้นหนา้ 

 

4 20 
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โครงสร้างรายวิชา (ต่อ) 

 

 

หน่วย
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก 
คะแนน 

4 

 

ทกัษะมว้นหลงั พ3.1 ม.1/1 

พ3.1 ม.1/2 

พ3.1 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/1 

พ3.2 ม.1/2 

พ3.2 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/5 

พ3.2 ม.1/6 

การสรา้งความคุน้เคย

กบัการมว้นหลงั 

แบบฝึกเกี่ยวกบัการ

มว้นหลงั 

การมว้นหลงั 

 

4 20 

5 

 

 

การทรงตวัดว้ย

แขน 

พ3.1 ม.1/1 

พ3.1 ม.1/2 

พ3.1 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/1 

พ3.2 ม.1/3 

พ3.2 ม.1/5 

ทกัษะการทรงตวัดว้ย

แขน 

ทกัษะหกกบ 

ทกัษะหกสามเสา้ 

 

4 10 

6 

 

ก าเนิด

ยิมนาสติก 

พ3.1 ม.1/1 

พ3.2 ม.1/1 

พ3.2 ม.1/3 

ประวตัิ ประโยชน ์และ

ความปลอดภยัของ

กีฬายิมนาสติก  

ความหมาย วิธีการเล่น 

และประโยชนข์องกีฬา

ยิมนาสติก 

3 10 

รวมระหว่างภาค 20 80 

ปลายภาค  20 

รวม  100 
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การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน 
ส าหรับกลุ่มทดลองที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า  
ในสัปดาหท์ี ่6-9 ของ โครงสร้างรายวิชาพลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) 

 

ใช้การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน  
มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้งันี ้ 

1) การก าหนดจุดประสงค์และวิธีในการเรียน โดยผูว้ิจัยไดม้ีการเตรียมความพรอ้ม
และชีแ้จงในเรื่องของวัตถุประสงค์ให้กลุ่มทดลองทราบ และเตรียมความพรอ้มในการ เข้าถึง 
ส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ รวมไปถึงวิธีการในการฝึกปฏิบติัทักษะ จ านวนท่าท่ี
ใชใ้นการฝึกในแต่ละวนัและความถี่ของจ านวนครัง้ท่ีฝึกในแต่ละสปัดาห ์ 

2) การจดัการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 
2.1) การสืบคน้แหล่งขอ้มูลหรือวิดีโอการเรียนรู ้ผูว้ิจัยมอบหมายใหก้ลุ่มทดลอง

ไปเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีผูว้ิจัยใหไ้ปศึกษา บนส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ก่อนเขา้รบัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนปกติ วนัละ 5 แบบฝึก แบบฝึกละ 10 ครัง้ต่อวัน ฝึก 3 วัน 
ต่อ สปัดาห ์โดยใหถ้่ายคลิปวิดีโอการฝึกลงบนกลุ่มเฟซบุ๊คท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

2.2) การสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองกลุ่มทดลองฝึกฝนแบบฝึกตามแบบฝึกท่ี
มอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ท าการบันทึกวิดีโอและศึกษาดว้ยตนเอง หรือร่วมกับ
เพื่อนในชัน้เรียน และก าหนดใหม้ีการบนัทึกสภาพปัญหาของการฝึกลงในกล่องแสดงความคิดเห็น  

3) การจัดการเรียนรูภ้ายในชั้นเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อการประยุกต์ใช ้ 
จดักิจกรรมในชัน้เรียนตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 5 ขั้นตอน โดยก าหนดให้แบบ
ฝึกในชั้นเรียนนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกับแบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ และฝึกปฏิบัติ
ภายนอกชั้นเรียน โดยใหม้ีการจับกลุ่มท ากิจกรรมสนัทนาการร่วมกนัโดยประยุกตจ์ากท่าทางของ
แบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองไดไ้ปศึกษาและฝึกปฏิบติัมาภายนอกชัน้เรียน  

4) การวัดและประเมินผล ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะ
ภายนอกชัน้เรียน แบบทดสอบทกัษะ แบบประเมินตนเอง และแบบทดสอบวดัความรู ้
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชัน้เรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า จ านวน 4 คาบเรียน 

รายวิชา พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) รหัสวชิา พ 21103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรู ้
พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอย่าง

สม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  และชื่นชม
ในสนุทรียภาพของการกีฬา 

ตวัชีว้ดั  
พ 3.1 ม.1/1 เพิ่มพนูความสามารถของตน ตามหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะกลไก

และทกัษะพืน้ฐานทีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 
ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและโดยใชท้ักษะพืน้ฐานตาม

ชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
ม.1/3 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าหลักความรูท่ี้ได้ไป

เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัวิชาอื่น 
พ 3.2 ม.1/1 อธิบายความส าคญัของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาจนเป็นวิถี

ชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 
ม.1/2 ออกก าลงักายและเลือกเขา้รว่มเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม

ความสามารถ พรอ้มทัง้มีการประเมินการเล่นของตนและผูอ้ื่น 
ม.1/3 ปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
ม.1/5 รว่มมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมอย่างสนกุสนาน 
ม. 1/6 วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และยอมรบัความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ

ตนเองกับผูอ้ื่น 
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2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 นกัเรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนและประโยชนข์องทกัษะมว้นหนา้ได ้(K) 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลกัในการสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาทกัษะ

มว้นหนา้ได ้(K) 
2.3 นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะมว้นหนา้ได ้(P) 
2.4 นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดได ้(A) 

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยท่ามือเปล่าหรือทักษะของกิจกรรมยืดหยุ่นถือว่าเป็น

ปัจจัยพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีส าคัญของกีฬายิมนาสติก ทักษะพืน้ฐานเบือ้งต้นเหล่านีป้ระกอบด้วย 
ทักษะการม้วนหน้าและทักษะการม้วนหลัง ซึ่งหากนักเรียนได้ฝึกทักษะเบื ้องต้นเหล่านีอ้ย่าง
ถูกต้องจนเกิดความช านาญแล้ว นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลด
อบุติัเหตอุย่างรุนแรงในขณะเคล่ือนไหวไดแ้ลว้ ยงัน าไปสู่การฝึกหดัทกัษะกีฬายิมนาสติกในระดับ
ท่ีสงูขึน้หรือเขา้รว่มในกิจกรรมการแข่งขนักีฬายิมนาสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ีกต่อไป 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการคิด 
4.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
5.1 ความรู ้(K) 

1. ความหมายและขัน้ตอนของการมว้นหนา้ 
2. ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหนา้ในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. ขอ้ควรค านึงและความปลอดภยัในการปฏิบติัการมว้นหนา้ 

5.2 ทกัษะท่ีส าคญั (P) 
1. การปฏิบติัและการทดสอบทกัษะการมว้นหนา้ 
2. การฝึกทกัษะท่ีน าไปสู่ทกัษะการมว้นหนา้ 

5.3 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A)  
ซื่อสตัยส์จุริต 
มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งมั่นในการท างาน 
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6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (ใชเ้ฉพาะแกนหลกั 4Cs) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration, Teamwork 

and Leadership) 
ทักษะด้านการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ท่าทันส่ือ  (Communications, Information, and 

Media Literacy) 
ทักษะด้านชีวิตและอาชพี 

 ความยืดหยุ่นและการปรบัตวั  
 การริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละการเป็นตวัของตวัเอง 
ทกัษะสงัคม และสงัคมขา้มวฒันธรรม 
การเป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลิต และความรบัผิดชอบเชื่อถือได ้
ภาวะผูน้  าและความรบัผิดชอบ 

คุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 21 
  คณุลกัษณะดา้นการท างาน ไดแ้ก่ การปรบัตวั ความเป็นผูน้  า 
  คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ได้แก่ การชีน้  าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้อง

ตนเอง 
  คณุลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ เคารพผูอ้ื่น ความซื่อสตัย ์ส านึกพลเมือง 

7. ชิน้งาน ภาระงาน 
7.1  การประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูแ้ละทกัษะ เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ 
7.2  การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกท่ีครูมอบหมายและการถ่ายวิดีโอการฝึกของตนเอง 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบท่ี 1  

1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 
1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  

 

                       
                       
                       
                       
                       

      แทน     ครูผูส้อน 
                        แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในเรื่อง

ทกัษะมว้นหนา้ในเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนไป
ศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคัญในการเรียนทกัษะการมว้นหนา้ โดยยกตัวอย่างถึง

ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหนา้ 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกดงัต่อไปนี ้

2.2.1 แบบฝึกท่ี 1 จากท่านอนหงาย งอเข่าเล็กน้อยแขนอยู่แนบล าตัว  
แลว้ลกุขึน้มาตามภาพประกอบ   
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2.2.2 แบบฝึกท่ี 2 จากท่านอนหงาย ขาขา้งหน่ึงเหยียดตรง ส่วนขาอีกขาหน่ึง
งอ แลว้กลิง้ตวัขึน้มานั่ง ขาทัง้สองขา้งเหยียดตรง ดงัภาพประกอบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 แบบฝึกท่ี 3 จากท่านอนหงาย ยกขาทัง้สองขา้งเหยียดตรง แขนแนบ
ล าตวักลิง้ตวัขึน้มานั่ง โดยขาทัง้สองขา้งเหยียดตรง ดงัภาพประกอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 แบบฝึกท่ี 4 จากท่านั่งงอเข่า มือทัง้สองขา้งกอดอก กลิง้ตวัไปดา้นหลัง 
ใหห้ลงัสมัผสัพืน้ แลว้ลกุขึน้มานั่ง เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ 
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2.2.5 แบบฝึกท่ี 5 จากท่านั่ งงอเข่า มือทั้งสองข้างกอดอก ยกเท้าทั้งสอง
ขา้งขึน้เหนือศีรษะ พรอ้มกลิง้ตวัไปดา้นหลงั เหยียดล าตวัและขาทัง้สองขา้งขึน้ขา้งบน และกลิง้ตัว
ไปนั่งดา้นหนา้ เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 

8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ และใหน้กัเรียนต่อ
แถวผลัดเปล่ียนกันไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ให้นักเรียนไปต่อทา้ยแถว โดยฝึกแบบฝึกละ  
10 ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

   = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู    

   = เบาะ 
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4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมนนัทนาการ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะแบบฝึกใดก็ไดท่ี้ไดฝึ้กไป 10 ครัง้ โดยใหน้กัเรียน

ต่อแถวปฏิบติัตามเบาะ 8 เบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้ห ้และใหน้ักเรียนต่อแถวผลดัเปลี่ยนกนัไปปฏิบัติ
ท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

โดยมีรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

 

  = นกัเรียน    = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

 = เบาะ 

 

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 5,6,7,9,10 ในหวัขอ้เร่ืองทักษะ
ม้วนหน้าบนเว็บไซต์ท่ีครูสรา้งขึน้ โดยให้ไปศึกษาแบบฝึกท่ี 8 มาเพิ่มเติมแต่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติ 
เพราะเป็นแบบฝึกท่ีมีความอนัตราย ตอ้งไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ิด 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิ ดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
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ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวนั และใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบติัในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป 

คาบท่ี 2  
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
 

                        
                        
                        
                        
                             แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงขอ้สงสยัในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 5,6,7,9,10 ใน

เรื่องทักษะม้วนหน้าบนเว็บไซต์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคญัของแต่ละแบบฝึก โดยยกตัวอย่างถึงประโยชนข์อง

แต่ละแบบฝึก 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกท่ี 6-10 ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 จากท่านอนหงาย มือทั้งสองข้างรองรบัท่ีสะโพกยกล าตัวขึน้ข้างบน
แลว้เตะขากลิง้ตวัไปขา้งหนา้ ลกุขึน้ยืนดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง หรือเทา้ขา้งเดียวตามภาพประกอบ 
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2.2.2 แบบฝึกท่ี 7 จากท่านอนหงาย มือทัง้สองขา้งรองรบัท่ีสะโพกยกล าตัว
ขึน้ขา้งบนแลว้เตะขากลิง้ตัวไปขา้งหนา้แลว้กระโดดขึน้ตบเทา้ 1 ครัง้ หรือตบทัง้มือทัง้เทา้ หรือตบ
ทัง้มือและเทา้ 2 ครัง้ ตามภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 แบบฝึกท่ี 8 จากท่านอนหงาย มือทัง้สองขา้งรองรบัท่ีสะโพกยกล าตัว
ขึน้ข้างบนแล้วเตะขากลิง้ตัวไปข้างหน้า แล้วกระโดดหมุนตัว 90 องศา หรือ 180 องศา ตาม
ภาพประกอบ 
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2.2.4 แบบฝึกท่ี 9 ทักษะการผลักมือ ใหผู้ฝึ้กนอนคว ่าในท่าลักษณะดันพืน้ 
แล้วผลักมือออกจากพืน้ แลว้กลับสู่พืน้ โดยหากนักเรียนไม่มีกล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงมากเพียงพอให้
นกัเรียนเร่ิมฝึกจากท่าคกุเข่าดงัภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 แบบฝึกท่ี 10 แบบฝึกการกม้ศีรษะ โดยเทา้ทัง้สองขา้งอยู่บนพืน้แล้ว
ถีบเทา้ออกจากพืน้ ยกสะโพกใหส้งู พรอ้มกบักม้ศีรษะแลว้กลบัมาสู่ท่าเดิมดงัภาพประกอบ 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกท่ี 6-10 แบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยให้นักเรียน

แบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ 
และใหน้กัเรียนต่อแถวผลดัเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว โดย
ฝึกแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
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   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

 

  = นกัเรียน    = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู    

 = เบาะ 

 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมนนัทนาการ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม 
4.2 ครูใหน้กัเรียนปฏิบติัตามแบบฝึกท่ีไดฝึ้กไปแบบฝึกละ 1 ครัง้ จนครบ 5 แบบ

ฝึกต่อ 1 คน โดยใหน้กัเรียนต่อแถวตามเบาะ 8 เบาะ และปฏิบติัตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้ห ้และ
ใหน้ักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกนัไปปฏิบติัท่ีเบาะ เมื่อครบทัง้ 5 แบบฝึกแลว้ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ย
แถว กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

โดยมีรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการดงันี ้
 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

 

  = นกัเรียน    = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

 = เบาะ 
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5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูใหน้ักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 9-13 ในหัวขอ้เรื่องทักษะม้วน
หน้าท่ีครูสรา้งขึน้โดยให้ศึกษาเพิ่มเติมในแบบฝึกท่ี 14 และ 15 มาดว้ย แต่ยังไม่ต้องฝึกปฏิบัติ
เพราะเป็นแบบฝึกท่ีมีความอนัตรายตอ้งไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ิด  

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดี โอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบท่ี 3 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 9 -13 ในเร่ือง

ทักษะมว้นหนา้บนเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายใหน้ักเรียน
ไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  
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2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคญัของแต่ละแบบฝึก โดยยกตัวอย่างถึงประโยชนข์อง

แต่ละแบบฝึก 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกท่ี 11-15 ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 แบบฝึกท่ี 11 การกลิง้ตัวดา้นขา้ง (กลิง้ซุง) วิธีการท าเริ่มจากการนอน
หงายหรือนอนคว ่า ชแูขนขึน้ คางชิดอก แลว้กลิง้ตวัไปดา้นขา้งจากซา้ยไปขวาหรือจากขวาไปซา้ย
ก็ได ้โดยขณะกลิง้นัน้จะใหม้ือหรือเทา้สมัผสัพืน้หรือลอยจากพืน้ก็ได ้ตามภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

2.2.2 แบบฝึกท่ี 12 การกลิง้ตัวไปด้านข้างจากท่านอนตะแคง ให้ผู้ฝึกเริ่ม
จากการนอนตะแคงพับขาทั้งสองขา้งเขา้หาอก แลว้กลิง้ตัวไปด้านขา้ง ขณะท่ีกลิง้ให้คางชิดอก
และงอล าตวัเล็กนอ้ยตามภาพประกอบ  

 
  

 

 

 

 
2.2.3 แบบฝึกท่ี 13 การกลิง้ตัวไปด้านข้างจากท่านั่งคุกเข่าก้มตัว แขนทั้ง

สองขา้งวางท่ีพืน้งอศอกเล็กนอ้ย จากนัน้ใหน้กัเรียนกลิง้ไปทางซา้ยหรือขวาก็ได ้
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2.2.4 แบบฝึกท่ี 14 ม้วนหน้าลงจากเบาะหรือกล่องสูง  ให้นักเรียนยืนบน
กล่องหรือเบาะท่ีมีความสงูในระดบั 10-20 เซนติเมตร นักเรียนยืนแยกเทา้ขา้งวางบนเบาะขา้งล่าง 
กม้ศีรษะลงต ่าพรอ้มทัง้งอแขนทัง้สองขา้งลง แลว้ปล่อยตัวใหก้ลิง้ไปขา้งหนา้ดงัภาพประกอบ โดย
ท่ีมีครูคอยดแูล และควบคมุตลอดการฝึก 

 
 

 

   

 

 

 

  

 

 

2.2.5 แบบฝึกท่ี 15 ม้วนหน้า ผู้ฝึกเริ่มจากการย่อเข่า วางมือทัง้สองขา้งลง
บนเบาะ ยกสะโพก โลต้ัวไปขา้งหนา้ กม้ศีรษะใหท้า้ยทอยลงสมัผัสพืน้ เหยียดขาทัง้สองขา้งแลว้
กลิง้ตัวไปขา้งหนา้ แลว้ขึน้มานั่ง แขนทัง้สองขา้งเหยียดตรงไปดา้นหนา้ แลว้ชแูขนขึน้พรอ้มลกุขึน้
ยืน ดงัภาพประกอบ 
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3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกท่ี 11-15 โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 

กลุ่ม เท่าๆกันตั้งแถวหลังเบาะ และให้นักเรียนฝึกทักษะทั้ง 5 แบบฝึก ไปในทิศทางเดียว  เมื่อ
ปฏิบัติทักษะเสร็จในแต่ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบัติแบบฝึกละ 10 
เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
 

 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน            = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมนนัทนาการ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 11-13 แบบฝึกละ 1 เท่ียว โดยครู

ใหน้ักเรียนตั้งแถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะแบบไปกลับตามเบาะท่ีวางเอาไว ้เมื่อ
ครบ 1 แบบฝึกใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ท าแบบนีจ้นครบทัง้ 3 แบบฝึก กลุ่มใดท าได้
ครบก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี  4,5,9,10,15 ในหัวข้อเรื่อง
ทกัษะมว้นหนา้ท่ีครูสรา้งขึน้บนเว็บไซต ์ 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 
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5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย  

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบท่ี 4  
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซกัถามนกัเรียนถึงขอ้สงสยัในการฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกท่ี 4,5,9,10,15 ใน

เรื่องทักษะม้วนหน้าบนเว็บไซต์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคญัของแต่ละแบบฝึก โดยยกตัวอย่างถึงประโยชนข์อง

แต่ละแบบฝึกและอธิบายถึงวิธีการทบทวนทกัษะมว้นหนา้ในคาบนี ้
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกท่ี 14 และ 15 ดงัต่อไปนี ้ 

2.2.1 แบบฝึกท่ี 14 ม้วนหน้าลงจากเบาะหรือกล่องสูง  ให้นักเรียนยืนบน
กล่องหรือเบาะท่ีมีความสงูในระดบั 10-20 เซนติเมตร นักเรียนยืนแยกเทา้ขา้งวางบนเบาะขา้งล่าง



  158 

กม้ศีรษะลงต ่าพรอ้มทัง้งอแขนทัง้สองขา้งลง แลว้ปล่อยตัวใหก้ลิง้ไปขา้งหนา้ดงัภาพประกอบ โดย
ท่ีมีครูคอยดแูล และควบคมุตลอดการฝึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 แบบฝึกท่ี 15 มว้นหนา้ ผู้ฝึกเร่ิมจากการย่อเข่า วางมือทัง้สองข้างลงบน
เบาะ ยกสะโพก โลต้ัวไปขา้งหนา้ กม้ศีรษะใหท้า้ยทอยลงสมัผัสพืน้ เหยียดขาทัง้สองขา้งแลว้กลิง้
ตวัไปขา้งหนา้ แลว้ขึน้มานั่ง แขนทัง้สองขา้งเหยียดตรงไปดา้นหนา้ แลว้ชูแขนขึน้พรอ้มลุกขึน้ยืน 
ดงัภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกท่ี 14 และ 15 โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 4 กลุ่ม เท่าๆกันตั้งแถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนฝึกทักษะทั้ง 2 แบบฝึก ไปในทิศทาง
เดียว เมื่อปฏิบัติทกัษะเสร็จในแต่ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบติัแบบ
ฝึกละ 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
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   * หมายเหตุ* เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกัน  

 = นักเรียน            = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบัติทักษะเสร็จ         =  ครุ                 

 = เบาะ 

3.2 ครูคอยใหแ้นะน าและเขา้ไปปรบัปรุงทกัษะส าหรบันักเรียนท่ียงัปฏิบติัทกัษะ
ไดไ้ม่ดีนกั 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมนนัทนาการ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
4.2 ครูใหน้กัเรียนมว้นหนา้คนละ 1 เท่ียว โดยครูใหน้กัเรียนตัง้แถวหลงัเบาะ และ

ใหน้กัเรียนปฏิบติัทักษะมว้นหนา้ไปในทิศทางเดียว เมื่อปฏิบัติทกัษะไปแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนอีกฝ่ังนึง 
ทีมใดท าไดค้รบก่อน ทีมนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที)  
5.1 ครูสรุปถึงขัน้ตอนในการมว้นหนา้และรว่มกนัอภิปรายถึงประโยชนข์องทกัษะ

มว้นหนา้ 
5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในหัวข้อเรื่องทักษะม้วน

หลงัท่ีครูสรา้งขึน้บนเว็บไซต ์ 
5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี

ความแข็งมาก 
5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ

ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 
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5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  
 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
เว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 1 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4  แบบฝึกที่ 5 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 2 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6 แบบฝึกที่ 7 แบบฝึกที่ 9  แบบฝึกที่ 10 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
คำช้ีแจง  ให้ครูทำเครื่องหมาย ในช่องวันท่ีหากนักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะในวันท่ีระบุไว้ 

 

รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 9 แบบฝึกที่ 10 แบบฝึกที่ 11 แบบฝึกที่ 12 แบบฝึกที่ 13 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 9 แบบฝึกที่ 10 แบบฝึกที่ 15 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน 
ส าหรับกลุ่มทดลองที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง  
ในสัปดาหท์ี ่10-13 ของ โครงสร้างรายวิชาพลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) 

 

ใช้การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้นแบบก่อนเขา้ชั้นเรียน  
มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้งันี ้ 

1) การก าหนดจุดประสงค์และวิธีในการเรียน โดยผูว้ิจัยไดม้ีการเตรียมความพรอ้ม
และชีแ้จงในเรื่องของวัตถุประสงค์ให้กลุ่มทดลองทราบ และเตรียมความพรอ้มในการเข้าถึง  
ส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ รวมไปถึงวิธีการในการฝึกปฏิบติัทักษะ จ านวนท่าท่ี
ใชใ้นการฝึกในแต่ละวนัและความถี่ของจ านวนครัง้ท่ีฝึกในแต่ละสปัดาห ์ 

2) การจดัการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 
2.1) การสืบคน้แหล่งขอ้มูลหรือวิดีโอการเรียนรู ้ผูว้ิจัยมอบหมายใหก้ลุ่มทดลอง

ไปเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีผูว้ิจัยใหไ้ปศึกษา บนส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ก่อนเขา้รบัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนปกติ วนัละ 5 แบบฝึก แบบฝึกละ 10 ครัง้ต่อวัน ฝึก 3 วัน 
ต่อ สปัดาห ์โดยใหถ้่ายคลิปวิดีโอการฝึกลงบนกลุ่มเฟซบุ๊คท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

2.2) การสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองกลุ่มทดลองฝึกฝนแบบฝึกตามแบบฝึกท่ี
มอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ท าการบันทึกวิดีโอและศึกษาดว้ยตนเอง หรือร่วมกับ
เพื่อนในชัน้เรียน และก าหนดใหม้ีการบนัทึกสภาพปัญหาของการฝึกลงในกล่องแสดงความคิดเห็น  

3) การจัดการเรียนรูภ้ายในชั้นเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อการประยุกต์ใช ้ 
จดักิจกรรมในชัน้เรียนตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 5 ขั้นตอน โดยก าหนดให้แบบ
ฝึกในชั้นเรียนนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกับแบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ และฝึกปฏิบัติ
ภายนอกชั้นเรียน โดยใหม้ีการจับกลุ่มท ากิจกรรมสนัทนาการร่วมกนัโดยประยุกตจ์ากท่าทางของ
แบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองไดไ้ปศึกษาและฝึกปฏิบติัมาภายนอกชัน้เรียน  

4) การวัดและประเมินผล ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะ
ภายนอกชัน้เรียน แบบทดสอบทกัษะ แบบประเมินตนเอง และแบบทดสอบวดัความรู ้

 
 
 
 
 



  166 

แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชัน้เรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง จ านวน 4 คาบเรียน 

รายวิชา พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) รหัสวชิา พ 21103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรียนรู ้

พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอย่าง

สม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  และชื่นชม
ในสนุทรียภาพของการกีฬา 

ตวัชีว้ดั  
พ 3.1  ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะ

กลไกและทกัษะพืน้ฐานทีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 
ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและโดยใชท้ักษะพืน้ฐานตาม

ชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
ม.1/3 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าหลักความรูท่ี้ได้ไป

เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัวิชาอื่น 
พ 3.2   ม.1/1 อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาจน

เป็นวิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 
ม.1/2 ออกก าลงักายและเลือกเขา้รว่มเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม

ความสามารถ พรอ้มทัง้มีการประเมินการเล่นของตนและผูอ้ื่น 
ม.1/3 ปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
ม.1/5 รว่มมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมอย่างสนกุสนาน 
ม. 1/6 วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และยอมรบัความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ

ตนเองกบัผูอ้ื่น 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.1 นกัเรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนและประโยชนข์องทกัษะมว้นหลงัได ้(K) 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลกัในการสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาทกัษะ

มว้นหลงัได ้(K) 
2.3 นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะมว้นหลงัได ้(P) 
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2.4 นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดได ้(A) 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยท่ามือเปล่าหรือทักษะของกิจกรรมยืดหยุ่นถือว่าเป็น
ปัจจัยพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีส าคัญของกีฬายิมนาสติก ทักษะพืน้ฐานเบือ้งต้นเหล่านีป้ระกอบด้วย 
ทักษะการม้วนหน้าและทักษะการม้วนหลัง ซึ่งหากนักเรียนได้ฝึกทักษะเบื ้องต้นเหล่านีอ้ย่าง
ถูกต้องจนเกิดความช านาญแล้ว นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลด
อบุติัเหตอุย่างรุนแรงในขณะเคล่ือนไหวไดแ้ลว้ ยงัน าไปสู่การฝึกหดัทกัษะกีฬายิมนาสติกในระดับ
ท่ีสงูขึน้หรือเขา้รว่มในกิจกรรมการแข่งขนักีฬายิมนาสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ีกต่อไป 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการคิด 
4.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
5.1 ความรู ้(K) 

1. ความหมายและขัน้ตอนของการมว้นหลงั 
2. ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหลงัในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. ขอ้ควรค านึงและความปลอดภยัในการปฏิบติัการมว้นหลงั 

5.2 ทกัษะท่ีส าคญั (P) 
1. การปฏิบติัและการทดสอบทกัษะการมว้นหลงั 
2. การฝึกทกัษะท่ีน าไปสู่ทกัษะการมว้นหลงั 

5.3 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A)  
ซื่อสตัยส์จุริต 
มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งมั่นในการท างาน 

6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (ใชเ้ฉพาะแกนหลกั 4Cs) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
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ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) 

ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัส่ือ (Communications, Information, and 
Media Literacy) 
ทักษะด้านชีวิตและอาชพี 

 ความยืดหยุ่นและการปรบัตวั  
 การริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละการเป็นตวัของตวัเอง 
ทกัษะสงัคม และสงัคมขา้มวฒันธรรม 
การเป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลิต และความรบัผิดชอบเชื่อถือได ้
ภาวะผูน้  าและความรบัผิดชอบ 

คุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 21 
  คณุลกัษณะดา้นการท างาน ไดแ้ก่ การปรบัตวั ความเป็นผูน้  า 
  คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ได้แก่ การชีน้  าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้อง

ตนเอง 
  คณุลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ เคารพผูอ้ื่น ความซื่อสตัย ์ส านึกพลเมือง 

7. ชิน้งาน ภาระงาน 
7.1  การประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูแ้ละทกัษะ เร่ือง ทกัษะมว้นหลงั 
7.2  การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกท่ีครูมอบหมายและการถ่ายวิดีโอการฝึกของตนเอง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบท่ี 1 

1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 
1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  

    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
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1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในเรื่อง
ทกัษะมว้นหลงัในเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนไป
ศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตตามแบบฝึกท่ีครูมอบหมายใหน้ักเรียนไดไ้ปศึกษาและ

ฝึกฝน ก่อนการจดัการเรียนรูใ้นคาบเรียนนี ้โดยมีรายละเอียดการฝึกแต่ละแบบฝึกดงัต่อไปนี ้
2.1.1 แบบฝึกท่ี 1 ทักษะการผลักมือ ใหผู้ฝึ้กนอนคว ่าในท่าลักษณะดันพืน้ 

แล้วผลักมือออกจากพืน้ แลว้กลับสู่พืน้ โดยหากนักเรียนไม่มีกล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงมากเพียงพอให้
นกัเรียนเร่ิมฝึกจากท่าคกุเข่าดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  แบบฝึกท่ี 2 แบบฝึกการกม้ศีรษะ โดยเทา้ทัง้สองขา้งอยู่บนพืน้แลว้ถีบ
เทา้ออกจากพืน้ ยกสะโพกใหส้งู พรอ้มกบักม้ศีรษะแลว้กลบัมาสู่ท่าเดิมดงัภาพประกอบ 
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2.1.3 แบบฝึกท่ี 3 จากท่านั่งงอเข่า มือทัง้สองขา้งกอดอก กลิง้ตวัไปดา้นหลัง 
ใหห้ลงัสมัผสัพืน้ แลว้ลกุขึน้มานั่ง เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ  

 
 

  

 

 

2.1.4 แบบฝึกท่ี 4 จากท่านั่ งงอเข่า มือทั้งสองข้างกอดอก ยกเท้าทั้งสอง
ขา้งขึน้เหนือศีรษะ พรอ้มกลิง้ตวัไปดา้นหลงั เหยียดล าตวัและขาทัง้สองขา้งขึน้ขา้งบน และกลิง้ตัว
ไปนั่งดา้นหนา้ เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 แบบฝึกท่ี 5 แบบฝึกการสัมผัสพืน้ดว้ยไหล่และหลัง โดยนักเรียนนอน
หงายยกขาทั้งสองข้างข่ามศีรษะ มือจับท่ีสะโพก ให้ผู้ฝึกฝึกการเหยียดตัวและพับตัวขึน้ลง ดัง
ภาพประกอบ 
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3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 

8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ และใหน้กัเรียนต่อ
แถวผลดัเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว โดยฝึกแบบฝึกละ 10 
ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

   
4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 

4.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมนนัทนาการ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม 
4.2 ครูใหน้กัเรียนปฏิบติัทกัษะตามแบบฝึกท่ี 1,2 และ 4  ทกัษะละ 1 ครัง้ โดยให้

นกัเรียนต่อแถวและปฏิบติัตามเบาะ 8 เบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้ห ้และใหน้กัเรียนต่อแถวผลดัเปลี่ยน
กนัไปปฏิบัติท่ีเบาะ เมื่อปฏิบัติครบทุกทักษะ ใหน้ักเรียนไปต่อทา้ยแถว กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน 
กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

โดยมีรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการดงันี ้
 

 

 

 

 
 

*หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 
  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

 = เบาะ 
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5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูใหน้ักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ในหัวขอ้เรื่องทักษะ
ม้วนหลังบนเว็บไซต์ท่ีครูสรา้งขึน้ โดยให้ไปศึกษาแบบฝึกท่ี 8 เพิ่มเติมมาด้วย แต่ยังไม่ต้องฝึก
ปฏิบติัเพราะเป็นแบบฝึกท่ีมีความอนัตรายตอ้งมีผูค้วบคมุดแูลตลอดการฝึก 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกับการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบท่ี 2 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
 

 
 
 
 

                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงขอ้สงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ใน

เรื่องทักษะม้วนหลังในเว็บไซต์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  
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2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตตามแบบฝึก โดยมีรายละเอียดการฝึกแต่ละแบบฝึก

ดงัต่อไปนี ้
2.1.1 แบบฝึกท่ี 6 แบบฝึกการทิง้สะโพกส าหรบัการท ามว้นหลงั จากการนั่ง

ยองๆ ทิง้สะโพกห่างจากสน้เทา้ประมาณ 30-40 เซนติเมตร แลว้กลิง้ตวัไปขา้งหลงั แลว้จึงกลบัมา
ท่านั่งเข่าชิดดงัภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.1.2 แบบฝึกท่ี 7 แบบฝึกการทิง้สะโพกและการเตะขาขา้มศีรษะ ฝึกจากท่า
นั่งยองๆ ทิง้สะโพกลงท่ีพืน้แลว้ยกหรือเตะเทา้ทัง้สองขา้งขา้มศีรษะไปขา้งหลงั ขณะกลิง้ไปนัน้มือ
ทัง้สองขา้งวางขา้งบ่าเพื่อรบัน า้หนกัตวั  แลว้จึงกลบัมาท่านั่งเข่าชิดดงัภาพประกอบ 
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2.1.3 แบบฝึกท่ี 8 การฝึกมว้นหลงัลงบนกระดานลาด เพื่อเพิ่มความเร็วขณะ
กลิง้และสามารถปฏิบัติทักษะไดง้่ายขึน้ โดยหากไม่มีกระดานลาด ครูผูส้อนสามารถน าเบาะมา
ว่างต่อกนัและพาดลง ดงัภาพประกอบ  

 
 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้กัเรียนฝึกทกัษะแบบฝึกท่ี 6 และ 7 แบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยใหน้กัเรียน

แบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ 
และใหน้กัเรียนต่อแถวผลดัเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว โดย
ฝึกแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกแบบฝึกท่ี 6 และ 7 ตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้  
 

 

 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

  =เบาะ 
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ส่วนแบบฝึกท่ี 8 ครูใหน้ักเรียนตัง้แถวหลงัเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หจ้  านวน 2 แถว 
และใหน้กัเรียนฝึกทกัษะ ไปในในทิศทางเดียว 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
 

 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 2 แถว แถวละ 4 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที)  
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 8 คนละ 1 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนต่อ

แถวและปฏิบติัตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้ห ้และใหน้กัเรียนต่อแถวผลัดเปลี่ยนกนัไปปฏิบติัท่ีเบาะ 
โดยปฏิบัติทักษะไปในทิศทางเดียว เมื่อปฏิบติัเสร็จแลว้ใหน้ักเรียนไปรออีกฝ่ังหน่ึง กลุ่มใดท าครบ
ทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูใหน้ักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ในหัวขอ้เรื่องทักษะ
มว้นหลังบนเว็บไซตท่ี์ครูสรา้งขึน้ และใหศึ้กษาแบบฝึกท่ี 9 และ 10 เพิ่มเติมมาดว้ยแต่ไม่ตอ้งฝึก
ปฏิบติัทกัษะแบบฝึกท่ี 8 และ 9 เพราะว่าจะตอ้งมีผูค้วบคมุและเป็นแบบฝึกท่ีมีความอนัตราย 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 
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5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบที่ 3  
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        

                        

                        

                        

                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนักเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่ง
กาย 

1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงขอ้สงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 
ในเรื่องทักษะม้วนหลังในเว็บไซต์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตตามแบบฝึก โดยมีรายละเอียดการฝึกแต่ละแบบฝึก

ดงัต่อไปนี ้
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2.1.1 แบบฝึกท่ี 8 การฝึกมว้นหลังลงบนกระดานลาด เพื่อเพิ่มความเร็ว
ขณะกลิง้และสามารถปฏิบัติทกัษะไดง้่ายขึน้ โดยหากไม่มีกระดานลาด ครูผูส้อนสามารถน าเบาะ
มาว่างต่อกนัและพาดลง ดงัภาพประกอบ  

 
 

 

 

 

2.1.2 แบบฝึกท่ี 9 แบบฝึกการมว้นหลังและลงสู่พืน้ดว้ยการคุกเข่า จาก
ท่านั่งกับพืน้ กลิง้ตัวไปข้างหลัง เตะเท้าทั้งสองขา้งข้ามศีรษะ แล้วลงนั่งด้วยเข่าทั้งสองข้าง ดัง
ภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

2.1.3 แบบฝึกท่ี 10 แบบฝึกการท ามว้นหลงัสู่ท่านั่งยองๆ ดว้ยเทา้ทัง้สอง
ขา้ง ใหผู้ฝึ้กนั่งยองๆ ลงกบัพืน้ มือทัง้สองอยู่ขา้งศีรษะ หงายมือขึน้หักคอมือปลายนิว้ชีไ้ปดา้นหลัง 
หลงัจากนั้นทิง้สะโพกลงสู่พืน้และกลิง้ตัวไปขา้งหลัง เตะเทา้ทั้งสองขา้งขา้มศีรษะใหเ้ป็นวงกวา้ง
หรือใหญ่ เพื่อเสริมแรงในการหมุนขณะกลิง้ตัว แล้วมานั่งยองๆดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง และยืนตรง
แขนแนบล าตวั ดงัภาพประกอบ  
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3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกละ 10 เท่ียว โดยครูใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 4 กลุ่ม เท่าๆกันตั้งแถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนฝึกทักษะทั้ง 3 แบบฝึก ไปในทิศทาง
เดียว เมื่อปฏิบัติทกัษะเสร็จในแต่ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบติัแบบ
ฝึกละ 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
 

 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 9 คนละ 1 ครัง้ โดยใหน้ักเรียน

ต่อแถวและปฏิบัติตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้ห ้และใหน้กัเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ 
เมื่อปฏิบติัเสร็จแลว้ใหน้กัเรียนไปรออีกฝ่ังหน่ึง กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบ

ฝึก 

5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1,2,6,7,10 ในหัวขอ้เรื่อง
ทกัษะมว้นหลงับนเว็บไซตท่ี์ครูสรา้งขึน้  

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทุกท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ี
ไม่มีความแข็งมาก 
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5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูได้มอบหมายไว ้
และก าชับใหน้ักเรียนอพัโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยใหจ้บัคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม โดยนักเรียนสามารถยืม
อปุกรณห์รือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับให้นักเรียนช าระล้าง
รา่งกายใหส้ะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบท่ี 4 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงขอ้สงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1,2,6,7,10 ใน

เรื่องทักษะม้วนหลังในเว็บไซต์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตตามแบบฝึก  โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมในคาบเรียนนี ้โดยใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติทบทวนทกัษะการมว้นหลัง โดยมีรายละเอียดการ
ฝึกแต่ละแบบฝึกดงัต่อไปนี ้

2.1.1 แบบฝึกท่ี 10 แบบฝึกการท ามว้นหลงัสู่ท่านั่งยองๆ ดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง 
ให้ผูฝึ้กนั่งยองๆ ลงกับพืน้ มือทั้งสองอยู่ข้างศีรษะ หงายมือขึน้หักคอมือปลายนิว้ชีไ้ปดา้นหลัง 
หลงัจากนั้นทิง้สะโพกลงสู่พืน้และกลิง้ตัวไปขา้งหลัง เตะเทา้ทั้งสองขา้งขา้มศีรษะใหเ้ป็นวงกวา้ง
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หรือใหญ่ เพื่อเสริมแรงในการหมุนขณะกลิง้ตัว แล้วมานั่งยองๆดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง และยืนตรง
แขนแนบล าตวั ดงัภาพประกอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทกัษะ 10 เท่ียว โดยครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

เท่าๆกันตัง้แถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนฝึกทักษะไปในทิศทางเดียว เมื่อปฏิบัติทักษะเสร็จในแต่
ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบติั 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
  

 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

3.2 ครูคอยใหค้ าแนะน าใหก้ับนักเรียนท่ีปฏิบัติทักษะไม่ได ้และใหคู้่ของนักเรียน
ท่ีบนัทึกวิดีโอใหน้กัเรียนในทกุๆคาบก่อนเขา้ชัน้เรียน มาช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าผูเ้รียน 
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4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะมว้นหนา้และมว้นหลัง คนละ 1 ครัง้ โดยเริ่มจาก

การท่ีนักเรียนม้วนหน้าไป และขากลับให้นักเรียนม้วนหลังกลับมา โดยให้นักเรียนต่อแถวและ
ปฏิบติัตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้ห ้และใหน้ักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อปฏิบัติ
เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนไปรออีกฝ่ังหน่ึง กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปแลสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงขั้นตอนการม้วนหน้าและม้วนหลังท่ีนักเรียนได้เรียนมาตลอด 8 

สปัดาห ์
5.2 ครูและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายถึงประโยชนข์องทกัษะมว้นหนา้และมว้นหลงั 
5.3 ครูนัดหมายวันและเวลาในการแบบประเมินตนเองเรื่องคุณลักษณะอันพึง

ประสงคด์้านใฝ่เรียนรูแ้ละแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดา้นความรูห้ลังการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นและนัดหมายวันและเวลาในการทดสอบทักษะการม้วนหนา้และ
มว้นหลงัของผูเ้รียน 

5.4 ครูปล่อยให้นักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปพรอ้มทั้งก าชับใหน้ักเรียนลา้งมือให้
สะอาด 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

เว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 1 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4  แบบฝึกที่ 5 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 2 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6  แบบฝึกที่ 7 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



  184 

แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6  แบบฝึกที่ 7 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 6 แบบฝึกที่ 7 แบบฝึกที่ 10 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน 
ส าหรับกลุ่มทดลองที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า  
ในสัปดาหท์ี ่6-9 ของ โครงสร้างรายวิชาพลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) 

 
ใชก้ารจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเขา้ชั้นเรียน  

มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้งันี ้ 
1) การก าหนดจุดประสงค์และวิธีในการเรียน โดยผูว้ิจัยไดม้ีการเตรียมความพรอ้ม

และชีแ้จงในเรื่องของวัตถุประสงค์ให้กลุ่มทดลองทราบ และเตรียมความพรอ้มในการเขา้ถึงส่ือ  
การจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ รวมไปถึงวิธีการในการฝึกปฏิบัติทกัษะ จ านวนท่าท่ีใช้
ในการฝึกในแต่ละวนัและความถี่ของจ านวนครัง้ท่ีฝึกในแต่ละสปัดาห ์ 

2) การจัดการเรียนรูภ้ายในชั้นเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อการประยุกต์ใช ้ 
จดักิจกรรมในชัน้เรียนตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 5 ขั้นตอน โดยก าหนดให้แบบ
ฝึกในชั้นเรียนนั้นๆ มีความสอดคล้องกับแบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองจะต้องไปศึกษาค้นคว้า และ 
ฝึกปฏิบัติภายนอกชั้นเรียน โดยใหม้ีการจับกลุ่มท ากิจกรรมสันทนาการร่วมกันโดยประยุกตจ์าก
ท่าทางของแบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองจะตอ้งไปฝึกฝนดว้ยตนเองหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ  

3) การจดัการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 
3.1) การสืบคน้แหล่งขอ้มูลหรือวิดีโอการเรียนรู ้ผูว้ิจัยมอบหมายใหก้ลุ่มทดลอง

ไปเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีผูว้ิจัยใหไ้ปศึกษา บนส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้หลังเขา้รบัการเรียนรูใ้นชั้นเรียนปกติ วันละ 5 แบบฝึก แบบฝึกละ 10 ครัง้ต่อวนั ฝึก 3 วัน 
ต่อ สปัดาห ์โดยใหถ้่ายคลิปวิดีโอการฝึกลงบนกลุ่มเฟซบุ๊คท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

3.2) การสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองกลุ่มทดลองฝึกฝนแบบฝึกตามแบบฝึกท่ี
มอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ท าการบันทึกวิดีโอและศึกษาดว้ยตนเอง หรือร่วมกับ
เพื่อนในชัน้เรียน และก าหนดใหม้ีการบนัทึกสภาพปัญหาของการฝึกลงในกล่องแสดงความคิดเห็น  

4) การวัดและประเมินผล ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะ
ภายนอกชัน้เรียน แบบทดสอบทกัษะ แบบประเมินตนเอง และแบบทดสอบวดัความรู  ้
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลงัเข้าชั้นเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า จ านวน 4 คาบเรียน 

รายวิชา พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) รหัสวชิา พ 21103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรู ้
พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอย่าง

สม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  และชื่นชม
ในสนุทรียภาพของการกีฬา 

ตวัชีว้ดั  
พ 3.1  ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะ

กลไกและทกัษะพืน้ฐานทีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 
ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและโดยใชท้ักษะพืน้ฐานตาม

ชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
ม.1/3 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าหลักความรูท่ี้ได้ไป

เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัวิชาอื่น 
พ 3.2  ม.1/1 อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาจนเป็นวิถี

ชีวิตท่ีมีสขุภาพดี  
ม.1/2 ออกก าลงักายและเลือกเขา้รว่มเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม

ความสามารถ พรอ้มทัง้มีการประเมินการเล่นของตนและผูอ้ื่น 
ม.1/3 ปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
ม.1/5 รว่มมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมอย่างสนกุสนาน 
ม. 1/6 วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และยอมรบัความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ

ตนเองกบัผูอ้ื่น 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.1 นกัเรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนและประโยชนข์องทกัษะมว้นหนา้ได ้(K) 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักในการสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาทกัษะ

มว้นหนา้ได ้(K) 
2.3 นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะมว้นหนา้ได ้(P) 
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2.4 นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดได ้(A) 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยท่ามือเปล่าหรือทักษะของกิจกรรมยืดหยุ่นถือว่ าเป็น
ปัจจัยพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีส าคัญของกีฬายิมนาสติก ทักษะพืน้ฐานเบือ้งต้นเหล่านีป้ระกอบด้วย 
ทักษะการม้วนหน้าและทักษะการม้วนหลัง ซึ่งหากนักเรียนได้ฝึกทักษะเบื ้องต้นเหล่านีอ้ย่าง
ถูกต้องจนเกิดความช านาญแล้ว นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลด
อบุติัเหตอุย่างรุนแรงในขณะเคล่ือนไหวไดแ้ลว้ ยงัน าไปสู่การฝึกหดัทกัษะกีฬายิมนาสติกในระดับ
ท่ีสงูขึน้หรือเขา้รว่มในกิจกรรมการแข่งขนักีฬายิมนาสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ีกต่อไป 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการคิด 
4.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
5.1 ความรู ้(K) 

1. ความหมายและขัน้ตอนของการมว้นหนา้ 
2. ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหนา้ในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. ขอ้ควรค านึงและความปลอดภยัในการปฏิบติัการมว้นหนา้ 

5.2 ทกัษะท่ีส าคญั (P) 
1. การปฏิบติัและการทดสอบทกัษะการมว้นหนา้2. การฝึกทกัษะท่ีน าไปสู่ทกัษะการ

มว้นหนา้ 
5.3 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A)  

ซื่อสตัยส์จุริต 
มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งมั่นในการท างาน 

6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (ใชเ้ฉพาะแกนหลกั 4Cs) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
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ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) 

ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัส่ือ (Communications, Information, and 
Media Literacy) 
ทักษะด้านชีวิตและอาชพี 

 ความยืดหยุ่นและการปรบัตวั  
 การริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละการเป็นตวัของตวัเอง 
ทกัษะสงัคม และสงัคมขา้มวฒันธรรม 
การเป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลิต และความรบัผิดชอบเชื่อถือได ้
ภาวะผูน้  าและความรบัผิดชอบ 

คุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 21 
  คณุลกัษณะดา้นการท างาน ไดแ้ก่ การปรบัตวั ความเป็นผูน้  า 
  คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ได้แก่ การชีน้  าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้อง

ตนเอง 
  คณุลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ เคารพผูอ้ื่น ความซื่อสตัย ์ส านึกพลเมือง 

7. ชิน้งาน ภาระงาน 
7.1  การประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูแ้ละทกัษะ เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ 
7.2  การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกท่ีครูมอบหมายและการถ่ายวิดีโอการฝึกของตนเอง 

8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบท่ี 1  

1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 
1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  

    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
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2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคัญในการเรียนทกัษะการมว้นหนา้ โดยยกตัวอย่างถึง

ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหนา้ 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกดงัต่อไปนี ้

2.2.1 แบบฝึกท่ี 1 จากท่านอนหงาย งอเข่าเล็กน้อยแขนอยู่แนบล าตัว แล้ว
ลกุขึน้มาตามภาพประกอบ   
 

  

  

 

 

 

2.2.2 แบบฝึกท่ี 2 จากท่านอนหงาย ขาขา้งหน่ึงเหยียดตรง ส่วนขาอีกขาหน่ึงงอ 
แลว้กลิง้ตวัขึน้มานั่ง ขาทัง้สองขา้งเหยียดตรง ดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

2.2.3 แบบฝึกท่ี 3 จากท่านอนหงาย ยกขาทัง้สองขา้งเหยียดตรง แขนแนบล าตัว
กลิง้ตวัขึน้มานั่ง โดยขาทัง้สองขา้งเหยียดตรง ดงัภาพประกอบ 
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2.2.4 แบบฝึกท่ี 4 จากท่านั่งงอเข่า มือทัง้สองขา้งกอดอก กลิง้ตวัไปดา้นหลัง ให้
หลงัสมัผสัพืน้ แลว้ลกุขึน้มานั่ง เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ 

 
 

 

  

 

2.2.5 แบบฝึกท่ี 5 จากท่านั่งงอเข่า มือทัง้สองขา้งกอดอก ยกเทา้ทัง้สองขา้งขึน้
เหนือศีรษะ พรอ้มกลิง้ตัวไปดา้นหลัง เหยียดล าตัวและขาทัง้สองขา้งขึน้ขา้งบน และกลิง้ตัวไปนั่ง
ดา้นหนา้ เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 

8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ และใหน้กัเรียนต่อ
แถวผลดัเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว โดยฝึกแบบฝึกละ 10 
ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
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   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

  = เบาะ 

 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะแบบฝึกใดก็ไดท่ี้ไดฝึ้กไป 10 ครัง้ โดยใหน้กัเรียน

ต่อแถวปฏิบติัตามเบาะ 8 เบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้ห ้และใหน้ักเรียนต่อแถวผลดัเปลี่ยนกนัไปปฏิบัติ
ท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

โดยมีรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการดงันี ้
 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู  

  = เบาะ 
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5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในหัวข้อเรื่องทักษะม้วน
หนา้บนเว็บไซตท่ี์ครูสรา้งขึน้ โดยเป็นแบบฝึกแบบเดียวกนักบัท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัไปในคาบเรียนนี ้

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวนั และใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบติัในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบท่ี 2 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงขอ้สงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในเรื่อง

ทักษะมว้นหนา้บนเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายใหน้ักเรียน
ไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  
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2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคัญของแต่ละแบบฝึกท่ีจะเรียนในคาบเรียนนี้ โดย

ยกตวัอย่างถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกดงัต่อไปนี ้

2.2.1 แบบฝึกท่ี 6 จากท่านอนหงาย มือทัง้สองขา้งรองรบัท่ีสะโพกยกล าตัว
ขึน้ข้างบนแล้วเตะขากลิง้ตัวไปข้างหน้า ลุกขึน้ยืนด้วยเท้าทั้งสองข้าง หรือเท้าข้างเดียวตาม
ภาพประกอบ 
 

 

  

 

 

2.2.2 แบบฝึกท่ี 7 จากท่านอนหงาย มือทัง้สองขา้งรองรบัท่ีสะโพกยกล าตัว
ขึน้ขา้งบนแลว้เตะขากลิง้ตัวไปขา้งหนา้แลว้กระโดดขึน้ตบเทา้ 1 ครัง้ หรือตบทัง้มือทัง้เทา้ หรือตบ
ทัง้มือและเทา้ 2 ครัง้ ตามภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
2.2.3 แบบฝึกท่ี 8 จากท่านอนหงาย มือทัง้สองขา้งรองรบัท่ีสะโพกยกล าตัว

ขึน้ข้างบนแล้วเตะขากลิง้ตัวไปข้างหน้า แล้วกระโดดหมุนตัว 90 องศา หรือ 180 องศา ตาม
ภาพประกอบ 
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2.2.4 แบบฝึกท่ี 9 ทักษะการผลักมือ ใหผู้ฝึ้กนอนคว ่าในท่าลักษณะดันพืน้ 
แล้วผลักมือออกจากพืน้ แลว้กลับสู่พืน้ โดยหากนักเรียนไม่มีกล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงมากเพียงพอให้
นกัเรียนเร่ิมฝึกจากท่าคกุเข่าดงัภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 แบบฝึกท่ี 10 แบบฝึกการกม้ศีรษะ โดยเทา้ทัง้สองขา้งอยู่บนพืน้แล้ว
ถีบเทา้ออกจากพืน้ ยกสะโพกใหส้งู พรอ้มกบักม้ศีรษะแลว้กลบัมาสู่ท่าเดิมดงัภาพประกอบ 
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3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกท่ี 6-10 แบบฝึกละ 10 ครั้ง โดยให้

นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มเท่าๆกนัโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 
เบาะ และให้นักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกันไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ให้นักเรียนไปต่อทา้ย
แถว โดยฝึกแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทุกคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบ
ทกุแบบฝึก 

โดยมีรูปแบบการฝึกตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

  = เบาะ 

 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้กัเรียนปฏิบติัตามแบบฝึกท่ีไดฝึ้กไปแบบฝึกละ 1 ครัง้ จนครบ 5 แบบ

ฝึกต่อ 1 คน โดยใหน้กัเรียนต่อแถวตามเบาะ 8 เบาะ และปฏิบติัตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้ห ้และ
ใหน้ักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกนัไปปฏิบติัท่ีเบาะ เมื่อครบทัง้ 5 แบบฝึกแลว้ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ย
แถว กลุ่มใดท าครบทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

โดยมีรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการดงันี ้
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   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู  

  = เบาะ 

 

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 5,6,7,9,10 ในหวัขอ้เร่ืองทักษะ
มว้นหนา้ท่ีครูสรา้งขึน้บนเว็บไซต ์โดยเป็นแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบัติไปในคาบเรียนนีแ้ละคาบ
เรียนท่ีแลว้ โดยไม่ตอ้งฝึกในแบบฝึกท่ี 8 เพราะว่าเป็นแบบฝึกท่ีมีความอนัตรายตอ้งไดร้บัการดแูล
อย่างใกลช้ิด 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  
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คาบท่ี 3 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
 

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 6 -10 ในเร่ือง

ทักษะมว้นหนา้บนเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายใหน้ักเรียน
ไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคัญของแต่ละแบบฝึกท่ีจะฝึกในคาบเรียนนี้ โดย

ยกตวัอย่างถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกท่ี 11-15 ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 แบบฝึกท่ี 11 การกลิง้ตัวดา้นขา้ง (กลิง้ซุง) วิธีการท าเริ่มจากการนอน
หงายหรือนอนคว ่า ชแูขนขึน้ คางชิดอก แล้วกลิง้ตวัไปดา้นขา้งจากซา้ยไปขวาหรือจากขวาไปซา้ย
ก็ได ้โดยขณะกลิง้นัน้จะใหม้ือหรือเทา้สมัผสัพืน้หรือลอยจากพืน้ก็ได ้ตามภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

2.2.2 แบบฝึกท่ี 12 การกลิง้ตัวไปด้านข้างจากท่านอนตะแคง ให้ผู้ฝึกเริ่ม
จากการนอนตะแคงพับขาทั้งสองขา้งเขา้หาอก แลว้กลิง้ตัวไปด้านขา้ง ขณะท่ีกลิง้ให้คางชิดอก
และงอล าตวัเล็กนอ้ยตามภาพประกอบ  
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2.2.3 แบบฝึกท่ี 13 การกลิง้ตัวไปด้านข้างจากท่านั่งคุกเข่าก้มตัว แขนทั้ง
สองขา้งวางท่ีพืน้งอศอกเล็กนอ้ย จากนัน้ใหน้กัเรียนกลิง้ไปทางซา้ยหรือขวาก็ได ้
 

 

 

 

 

 

2.2.4 แบบฝึกท่ี 14 ม้วนหน้าลงจากเบาะหรือกล่องสูง  ให้นักเรียนยืนบน
กล่องหรือเบาะท่ีมีความสงูในระดบั 10-20 เซนติเมตร นักเรียนยืนแยกเทา้ขา้งวางบนเบาะขา้งล่าง 
กม้ศีรษะลงต ่าพรอ้มทัง้งอแขนทัง้สองขา้งลง แลว้ปล่อยตัวใหก้ลิง้ไปขา้งหนา้ดงัภาพประกอบ โดย
ท่ีมีครูคอยดแูล และควบคมุตลอดการฝึก 
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2.2.5 แบบฝึกท่ี 15 ม้วนหน้า ผู้ฝึกเริ่มจากการย่อเข่า วางมือทัง้สองขา้งลง
บนเบาะ ยกสะโพก โลต้ัวไปขา้งหนา้ กม้ศีรษะใหท้า้ยทอยลงสมัผัสพืน้ เหยียดขาทัง้สองขา้งแลว้
กลิง้ตัวไปขา้งหนา้ แลว้ขึน้มานั่ง แขนทัง้สองขา้งเหยียดตรงไปดา้นหนา้ แลว้ชแูขนขึน้พรอ้มลกุขึน้
ยืน ดงัภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 

ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกท่ี 11-15 โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 
กลุ่ม เท่าๆกันตั้งแถวหลังเบาะ และให้นักเรียนฝึกทักษะทั้ง 5 แบบฝึก ไปในทิศทางเดียว  เมื่อ
ปฏิบัติทักษะเสร็จในแต่ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบัติแบบฝึกละ 10 
เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้

 
 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 
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4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 11-13 แบบฝึกละ 1 เท่ียว โดยครู

ใหน้ักเรียนตั้งแถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะแบบไปกลับตามเบาะท่ีวางเอาไว ้เมื่อ
ครบ 1 แบบฝึกใหไ้ปเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ท าแบบนีจ้นครบทัง้ 3 แบบฝึก กลุ่มใดท าไดค้รบ
ก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 9,10,11,12,13 ในหัวขอ้เร่ือง
ทกัษะมว้นหนา้ท่ีครูสรา้งขึน้บนเว็บไซต ์เพื่อใชใ้นการทบทวนทกัษะในคาบเรียนหนา้  

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย  

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  
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คาบท่ี 4  
1. ขัน้เตรียม (5 นาที)  

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซกัถามนักเรียนถึงขอ้สงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 9,10,11,12,13 

ในเรื่องทักษะม้วนหน้าบนเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคญัของแต่ละแบบฝึก โดยยกตัวอย่างถึงประโยชนข์อง

แต่ละแบบฝึกและอธิบายถึงวิธีการทบทวนทกัษะมว้นหนา้ในคาบนี ้
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกท่ี 14 และ 15 ดงัต่อไปนี ้ 

2.2.1 แบบฝึกท่ี 14 ม้วนหน้าลงจากเบาะหรือกล่องสูง  ให้นักเรียนยืนบน
กล่องหรือเบาะท่ีมีความสงูในระดบั 10-20 เซนติเมตร นักเรียนยืนแยกเทา้ขา้งวางบนเบาะขา้งล่าง 
กม้ศีรษะลงต ่าพรอ้มทัง้งอแขนทัง้สองขา้งลง แลว้ปล่อยตัวใหก้ลิง้ไปขา้งหนา้ดงัภาพประกอบ โดย
ท่ีมีครูคอยดแูล และควบคมุตลอดการฝึก 
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2.2.2 แบบฝึกท่ี 15 ม้วนหน้า ผู้ฝึกเริ่มจากการย่อเข่า วางมือทัง้สองขา้งลง
บนเบาะ ยกสะโพก โลต้ัวไปขา้งหนา้ กม้ศีรษะใหท้า้ยทอยลงสมัผัสพืน้ เหยียดขาทัง้สองขา้งแลว้
กลิง้ตัวไปขา้งหนา้ แลว้ขึน้มานั่ง แขนทัง้สองขา้งเหยียดตรงไปดา้นหนา้ แลว้ชแูขนขึน้พรอ้มลกุขึน้
ยืน ดงัภาพประกอบ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกท่ี 14 และ 15 โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 4 กลุ่ม เท่าๆกันตั้งแถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนฝึกทักษะทั้ง 2 แบบฝึก ไปในทิศทาง
เดียว เมื่อปฏิบัติทกัษะเสร็จในแต่ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบติัแบบ
ฝึกละ 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
 

 

 

 

   

  * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 
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3.2 ครูคอยใหแ้นะน าและเขา้ไปปรบัปรุงทกัษะส าหรบันักเรียนท่ียงัปฏิบติัทกัษะ
ไดไ้ม่ดีนกั 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้กัเรียนมว้นหนา้คนละ 1 เท่ียว โดยครูใหน้กัเรียนตัง้แถวหลงัเบาะ และ

ใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะมว้นหนา้ไปในทิศทางเดียว เมื่อปฏิบัติทกัษะไปแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่ม
อีกฝ่ังของเบาะ กลุ่มใดท าไดค้รบก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที)  
5.1 ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังถึงขัน้ตอนท่ีถกูตอ้งและประโยชนข์องทกัษะมว้นหน้า 
5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 4,5,9,10,15 ในหัวข้อเรื่อง

ทกัษะมว้นหนา้ท่ีครูสรา้งขึน้บนเว็บไซต ์เพื่อใชใ้นการทบทวนทกัษะการมว้นหนา้ และแจง้ใหท้ราบ
ถึงเนือ้หาท่ีจะเรียนในหน่วยการเรียนรูถ้ดัไป 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูไดม้อบหมายไว ้และ
ก าชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่ม
เฟสบุ๊คท่ีครูสรา้งขึน้ก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด จ านวน 3 วัน  โดยให้ฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อวันและใหพ้ิมพปั์ญหาท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ท่าลงบนเฟสบุ๊คดว้ย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

เว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 1 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4  แบบฝึกที่ 5 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 2 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6 แบบฝึกที่ 7 แบบฝึกที่ 9  แบบฝึกที่ 10 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 9 แบบฝึกที่ 10 แบบฝึกที่ 11 แบบฝึกที่ 12  แบบฝึกที่ 13 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

. 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหน้า 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 9 แบบฝึกที่ 10  แบบฝึกที่ 15 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน 
ส าหรับกลุ่มทดลองที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง  
ในสัปดาหท์ี ่10-13 ของ โครงสร้างรายวิชาพลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) 

 
ใชก้ารจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเขา้ชั้นเรียน  

มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้งันี ้ 
1) การก าหนดจุดประสงค์และวิธีในการเรียน โดยผูว้ิจัยไดม้ีการเตรียมความพรอ้ม

และชีแ้จงในเรื่องของวัตถุประสงค์ให้กลุ่มทดลองทราบ และเตรียมความพรอ้มในการเขา้ถึงส่ือ  
การจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ รวมไปถึงวิธีการในการฝึกปฏิบัติทกัษะ จ านวนท่าท่ีใช้
ในการฝึกในแต่ละวนัและความถี่ของจ านวนครัง้ท่ีฝึกในแต่ละสปัดาห ์ 

2) การจัดการเรียนรูภ้ายในชั้นเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อการประยุกต์ใช ้ 
จดักิจกรรมในชัน้เรียนตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 5 ขั้นตอน โดยก าหนดให้แบบ
ฝึกในชั้นเรียนนั้นๆ มีความสอดคล้องกับแบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองจะต้องไปศึกษาค้นคว้า และ 
ฝึกปฏิบัติภายนอกชั้นเรียน โดยใหม้ีการจับกลุ่มท ากิจกรรมสันทนาการร่วมกันโดยประยุกตจ์าก
ท่าทางของแบบฝึกท่ีกลุ่มทดลองจะตอ้งไปฝึกฝนดว้ยตนเองหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ  

3) การจดัการเรียนรูภ้ายนอกชัน้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 
3.1) การสืบคน้แหล่งขอ้มูลหรือวิดีโอการเรียนรู ้ผูว้ิจัยมอบหมายใหก้ลุ่มทดลอง

ไปเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีผูว้ิจัยใหไ้ปศึกษา บนส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลนท่ี์ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้หลังเขา้รบัการเรียนรูใ้นชั้นเรียนปกติ วันละ 5 แบบฝึก แบบฝึกละ 10 ครัง้ต่อวนั ฝึก 3 วัน 
ต่อ สปัดาห ์โดยใหถ้่ายคลิปวิดีโอการฝึกลงบนกลุ่มเฟซบุ๊คท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

3.2) การสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองกลุ่มทดลองฝึกฝนแบบฝึกตามแบบฝึกท่ี
มอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ท าการบันทึกวิดีโอและศึกษาดว้ยตนเอง หรือร่วมกับ
เพื่อนในชัน้เรียน และก าหนดใหม้ีการบนัทึกสภาพปัญหาของการฝึกลงในกล่องแสดงความคิดเห็น  

4) การวัดและประเมินผล ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะ
ภายนอกชัน้เรียน แบบทดสอบทกัษะ แบบประเมินตนเอง และแบบทดสอบวดัความรู  ้
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้านแบบหลงัเข้าชั้นเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหลัง จ านวน 4 คาบเรียน 

รายวิชา พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) รหัสวชิา พ 21103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรู ้
พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอย่าง

สม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  และชื่นชม
ในสนุทรียภาพของการกีฬา 

ตวัชีว้ดั  
พ 3.1  ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใชท้ักษะ

กลไกและทกัษะพืน้ฐานทีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 
ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและโดยใชท้ักษะพืน้ฐานตาม

ชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
ม.1/3 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าหลักความรูท่ี้ได้ไป

เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัวิชาอื่น 
พ 3.2   ม.1/1 อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาจน

เป็นวิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 
ม.1/2 ออกก าลงักายและเลือกเขา้รว่มเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม

ความสามารถ พรอ้มทัง้มีการประเมินการเล่นของตนและผูอ้ื่น 
ม.1/3 ปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
ม.1/5 รว่มมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมอย่างสนกุสนาน 
ม.1/6 วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และยอมรบัความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ

ตนเองกับผูอ้ื่น 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.1 นกัเรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนและประโยชนข์องทกัษะมว้นหลงัได ้(K) 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลกัในการสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาทกัษะ

มว้นหลงัได ้(K) 
2.3 นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะมว้นหลงัได ้(P) 
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2.4 นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดได ้(A) 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยท่ามือเปล่าหรือทักษะของกิจกรรมยืดหยุ่นถือว่าเป็น
ปัจจัยพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีส าคัญของกีฬายิมนาสติก ทักษะพืน้ฐานเบือ้งต้นเหล่านีป้ระกอบด้วย 
ทักษะการม้วนหน้าและทักษะการม้วนหลัง ซึ่งหากนักเรียนได้ฝึกทักษะเบื ้องต้นเหล่านีอ้ย่าง
ถูกต้องจนเกิดความช านาญแล้ว นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลด
อบุติัเหตอุย่างรุนแรงในขณะเคล่ือนไหวไดแ้ลว้ ยงัน าไปสู่การฝึกหดัทกัษะกีฬายิมนาสติกในระดับ
ท่ีสงูขึน้หรือเขา้รว่มในกิจกรรมการแข่งขนักีฬายิมนาสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ีกต่อไป 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการคิด 
4.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 

5. สาระการเรียนรู้ 
5.1 ความรู ้(K) 

1. ความหมายและขัน้ตอนของการมว้นหลงั 
2. ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหลงัในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. ขอ้ควรค านึงและความปลอดภยัในการปฏิบติัการมว้นหลงั 

5.2 ทกัษะท่ีส าคญั (P) 
1. การปฏิบติัและการทดสอบทกัษะการมว้นหลงั 
2. การฝึกทกัษะท่ีน าไปสู่ทกัษะการมว้นหลงั 

5.3 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A)  
ซื่อสตัยส์จุริต 
มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งมั่นในการท างาน 

6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (ใชเ้ฉพาะแกนหลกั 4Cs) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
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ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) 

ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัส่ือ (Communications, Information, and 
Media Literacy) 
ทักษะด้านชีวิตและอาชพี 

 ความยืดหยุ่นและการปรบัตวั  
 การริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละการเป็นตวัของตวัเอง 
ทกัษะสงัคม และสงัคมขา้มวฒันธรรม 
การเป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลิต และความรบัผิดชอบเชื่อถือได ้
ภาวะผูน้  าและความรบัผิดชอบ 

คุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 21 
  คณุลกัษณะดา้นการท างาน ไดแ้ก่ การปรบัตวั ความเป็นผูน้  า 
  คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ได้แก่ การชีน้  าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้อง

ตนเอง 
  คณุลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ เคารพผูอ้ื่น ความซื่อสตัย ์ส านึกพลเมือง 

7. ชิน้งาน ภาระงาน 
7.1  การประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูแ้ละทกัษะ เร่ือง ทกัษะมว้นหลงั 
7.2  การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกท่ีครูมอบหมายและการถ่ายวิดีโอการฝึกของตนเอง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที่ 1 

1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 
1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  

    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
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2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายถึงความส าคัญในการเรียนทักษะการมว้นหลัง โดยยกตัวอย่างถึง

ประโยชนข์องทกัษะการมว้นหลงั 
2.2 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกดงัต่อไปนี ้

2.2.1 แบบฝึกท่ี 1 ทักษะการผลักมือ ใหผู้ฝึ้กนอนคว ่าในท่าลักษณะดันพืน้ 
แล้วผลักมือออกจากพืน้ แลว้กลับสู่พืน้ โดยหากนักเรียนไม่มีกล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงมากเพียงพอให้
นกัเรียนเร่ิมฝึกจากท่าคกุเข่าดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2.2.2  แบบฝึกท่ี 2 แบบฝึกการกม้ศีรษะ โดยเทา้ทัง้สองขา้งอยู่บนพืน้แลว้ถีบ

เทา้ออกจากพืน้ ยกสะโพกใหส้งู พรอ้มกบักม้ศีรษะแลว้กลบัมาสู่ท่าเดิมดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.1.3 แบบฝึกท่ี 3 จากท่านั่งงอเข่า มือทัง้สองขา้งกอดอก กลิง้ตวัไปดา้นหลัง 

ใหห้ลงัสมัผสัพืน้ แลว้ลกุขึน้มานั่ง เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ  
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2.1.4 แบบฝึกท่ี 4 จากท่านั่ งงอเข่า มือทั้งสองข้างกอดอก ยกเท้าทั้งสอง
ขา้งขึน้เหนือศีรษะ พรอ้มกลิง้ตวัไปดา้นหลงั เหยียดล าตวัและขาทัง้สองขา้งขึน้ขา้งบน และกลิง้ตัว
ไปนั่งดา้นหนา้ เข่างอเล็กนอ้ย ดงัภาพประกอบ  

 

 
 

 

 

 

 

 
2.1.5 แบบฝึกท่ี 5 แบบฝึกการสัมผัสพืน้ดว้ยไหล่และหลัง โดยนักเรียนนอน

หงายยกขาทั้งสองข้างข่ามศีรษะ มือจับท่ีสะโพก ให้ผู้ฝึกฝึกการเหยียดตัวและพับตัวขึน้ลง ดัง
ภาพประกอบ 
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3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 

8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ และใหน้กัเรียนต่อ
แถวผลดัเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว โดยฝึกแบบฝึกละ 10 
ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูให้นักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 1,2 และ 4  ทักษะละ 1 ครั้ง โดยให้

นักเรียนต่อแถวและปฏิบัติตามเบาะ 8 เบาะท่ีครูได้จัดวางไว้ให้ และให้นักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกัน
ไปปฏิบัติท่ีเบาะ เมื่อปฏิบัติครบทุกทักษะ ให้นักเรียนไปต่อท้ายแถว กลุ่มใดทำครบทุกคนก่อน กลุ่ม
นั้นเป็นฝ่ายชนะ  

โดยมีรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการดงันี ้
 

 

 

 

    

    *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู  

 = เบาะ 
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5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 
5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในหัวข้อเรื่องทักษะม้วนหลังท่ี

ครูสร้างขึ้นบนเว็บไซด์ ซึ่งเป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนได้ฝึกฝนไปในคาบเรียนนี้ 
5.3 ครูแจ้งข้อควรระวังว่าในทุกท่าจะต้องฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพื้นผิวท่ีไม่มี

ความแข็งมาก 
5.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูได้มอบหมายไว้ และ

กำชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่มเฟสบุ๊คท่ี
ครูสร้างขึ้นก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูกำหนด จำนวน 3 วัน  โดยให้ฝึกทักษะด้วย
ตนเองแบบฝึกละ 10 ครั้ง ต่อวันและให้พิมพ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่าลงบนเฟสบุ๊
คด้วย 

5.5 ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม โดยนักเรียนสามารถยืมอุปกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใช้เพื่อการฝึกซ้อมได้ 

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและกำชับให้นักเรียนชำระล้างร่างกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบที่ 2 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1-5 ในเรื่อง

ทกัษะมว้นหลงัในเว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนไป
ศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในคาบท่ีแลว้  
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2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตแบบฝึกท่ี 6-8 ให้นักเรียนดู พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้

นกัเรียนซกัถามถึงขอ้สงสยัในการฝึกแต่ละแบบฝึก โดยครูสาธิตแบบฝึกดงัต่อไปนี ้
2.1.1 แบบฝึกท่ี 6 แบบฝึกการทิง้สะโพกส าหรบัการท ามว้นหลงั จากการนั่ง

ยองๆ ทิง้สะโพกห่างจากสน้เทา้ประมาณ 30-40 เซนติเมตร แลว้กลิง้ตวัไปขา้งหลงั แลว้จึงกลบัมา
ท่านั่งเข่าชิดดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 แบบฝึกท่ี 7 แบบฝึกการทิง้สะโพกและการเตะขาขา้มศีรษะ ฝึกจากท่า
นั่งยองๆ ทิง้สะโพกลงท่ีพืน้แลว้ยกหรือเตะเทา้ทัง้สองขา้งขา้มศีรษะไปขา้งหลงั ขณะกลิง้ไปนัน้มือ
ทัง้สองขา้งวางขา้งบ่าเพื่อรบัน า้หนกัตวั  แลว้จึงกลบัมาท่านั่งเข่าชิดดงัภาพประกอบ 
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2.1.3 แบบฝึกท่ี 8 การฝึกมว้นหลงัลงบนกระดานลาด เพื่อเพิ่มความเร็วขณะ
กลิง้และสามารถปฏิบัติทักษะไดง้่ายขึน้ โดยหากไม่มีกระดานลาด ครูผูส้อนสามารถน าเบาะมา
ว่างต่อกนัและพาดลง ดงัภาพประกอบ  

 
 
 

 

 

2.2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามถึงข้อสงสัยในแบบฝึกท่ีครูได้สาธิตให้
นกัเรียนด ู

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้กัเรียนฝึกทกัษะแบบฝึกท่ี 6 และ 7 แบบฝึกละ 10 ครัง้ โดยใหน้กัเรียน

แบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มเท่าๆกันโดยต่อแถวและฝึกตามเบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้หท้ัง้หมด 8 เบาะ 
และใหน้กัเรียนต่อแถวผลดัเปล่ียนกนัไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อครบ 10 ครัง้ ใหน้กัเรียนไปต่อทา้ยแถว โดย
ฝึกแบบฝึกละ 10 ครัง้ ต่อ 1 แบบฝึก  เวียนจนครบทกุคนท่ีอยู่ในแถวและจนกว่าจะครบทกุแบบฝึก  

โดยมีรูปแบบการฝึกแบบฝึกท่ี 6 และ 7 ตามแผนภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

   *หมายเหต*ุ เบาะมีทัง้หมด 8 เบาะ 

  = นกัเรียน     = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ             = ครู   

 = เบาะ 
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ส่วนแบบฝึกท่ี 8 ครูใหน้ักเรียนตัง้แถวหลงัเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้หจ้  านวน 2 แถว 
และใหน้กัเรียนฝึกทกัษะ ไปในในทิศทางเดียว 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
 

 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 2 แถว แถวละ 4 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที)  
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 8 คนละ 1 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนต่อ

แถวและปฏิบติัตามเบาะท่ีครูไดจ้ดัวางไวใ้ห ้และใหน้กัเรียนต่อแถวผลัดเปลี่ยนกนัไปปฏิบติัท่ีเบาะ 
โดยปฏิบัติทักษะไปในทิศทางเดียว เมื่อปฏิบติัเสร็จแลว้ใหน้ักเรียนไปรออีกฝ่ังหน่ึง กลุ่มใดท าครบ
ทกุคนก่อน กลุ่มนัน้เป็นฝ่ายชนะ 

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 

5.2 ครูใหน้ักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ในหัวขอ้เรื่องทักษะ
มว้นหลังท่ีครูสรา้งขึน้ ซึ่งเป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนเคยไดฝึ้กปฏิบัติมาแลว้ในชัน้เรียน และไม่ตอ้งฝึก
แบบฝึกท่ี 8 ดว้ยตนเองเพราะตอ้งใชอ้ปุกรณแ์ละตอ้งมีผูค้วบคมุดแูล 

5.3 ครูแจง้ขอ้ควรระวังว่าในทกุท่าจะตอ้งฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพืน้ผิวท่ีไม่มี
ความแข็งมาก 

5.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูได้มอบหมายไว้ และ
กำชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่มเฟสบุ๊คท่ี
ครูสร้างขึ้นก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูกำหนด จำนวน 3 วัน  โดยให้ฝึกทักษะด้วย
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ตนเองแบบฝึกละ 10 ครั้ง ต่อวันและให้พิมพ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่าลงบนเฟส 
บุ๊คด้วย 

5.5 ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม โดยนกัเรียนสามารถยืมอปุกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใชเ้พื่อการฝึกซอ้มได ้

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและก าชับใหน้กัเรียนช าระลา้งรา่งกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบที่ 3 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที)  

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
    

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ในเรื่อง

ทักษะม้วนหลังในเว็บไซด์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในคาบท่ีแล้ว  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตตามแบบฝึก โดยมีรายละเอียดการฝึกแต่ละแบบฝึก

ดงัต่อไปนี ้
2.1.1 แบบฝึกท่ี 8 การฝึกมว้นหลงัลงบนกระดานลาด เพื่อเพิ่มความเร็วขณะ

กลิง้และสามารถปฏิบัติทักษะไดง้่ายขึน้ โดยหากไม่มีกระดานลาด ครูผูส้อนสามารถน าเบาะมา
ว่างต่อกนัและพาดลง ดงัภาพประกอบ  
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2.1.2 แบบฝึกท่ี 9 แบบฝึกการมว้นหลงัและลงสู่พืน้ดว้ยการคกุเข่า จากท่านั่ ง
กับพื ้น กลิ ้งตัวไปข้างหลัง เตะเท้าทั้งสองข้างข้ามศีรษะ แล้วลงนั่ งด้วยเข่าทั้งสองข้าง ดัง
ภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

2.1.3 แบบฝึกท่ี 10 แบบฝึกการท ามว้นหลงัสู่ท่านั่งยองๆ ดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง 
ให้ผูฝึ้กนั่งยองๆ ลงกับพืน้ มือทั้งสองอยู่ข้างศีรษะ หงายมือขึน้หักคอมือปลายนิ้วชีไ้ปดา้นหลัง 
หลงัจากนั้นทิง้สะโพกลงสู่พืน้และกลิง้ตัวไปขา้งหลัง เตะเทา้ทั้งสองขา้งขา้มศีรษะใหเ้ป็นวงกวา้ง
หรือใหญ่ เพื่อเสริมแรงในการหมุนขณะกลิง้ตัว แล้วมานั่งยองๆดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง และยืนตรง
แขนแนบล าตวั ดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูให้นักเรียนฝึกทักษะแบบฝึกละ 10 เท่ียว โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 4 กลุ่ม เท่าๆกันตั้งแถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนฝึกทักษะทั้ง 3 แบบฝึก ไปในทิศทาง
เดียว เมื่อปฏิบัติทกัษะเสร็จในแต่ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบติัแบบ
ฝึกละ 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
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   * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกท่ี 9 คนละ 1 ครัง้ โดยใหน้ักเรียนต่อ

แถวและปฏิบัติตามเบาะท่ีครูไดจ้ัดวางไวใ้ห้ และใหน้ักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกันไปฝึกท่ีเบาะ 
เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วใหน้ักเรียนไปรออีกฝ่ังหน่ึงของเบาะ กลุ่มใดท าครบทุกคนก่อน กลุ่มนั้นเป็น
ฝ่ายชนะ 

5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั(5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงแบบฝึกท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนและบอกถึงประโยชนข์องแต่ละแบบฝึก 
5.2 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ในหัวข้อเรื่องทักษะม้วน

หลังท่ีครูสร้างขึ้น โดยทุกแบบฝึกเป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนเคยได้ปฏิบัติมาแล้วในช้ันเรียน 
5.3 ครูแจ้งข้อควรระวังว่าในทุกท่าจะต้องฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพื้นผิวท่ีไม่มี

ความแข็งมาก 
5.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูได้มอบหมายไว้ และ

กำชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่มเฟสบุ๊คท่ี
ครูสร้างขึ้นก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูกำหนด จำนวน 3 วัน  โดยให้ฝึกทักษะด้วย
ตนเองแบบฝึกละ 10 ครั้ง ต่อวันและให้พิมพ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่าลงบน 
เฟสบุ๊คด้วย 
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5.5 ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม โดยนักเรียนสามารถยืมอุปกรณ์
หรือเบาะยิมนาสติกของโรงเรียน ในการใช้เพื่อการฝึกซ้อมได้ 

5.6 ครูปล่อยนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปและกำชับให้นักเรียนชำระล้างร่างกายให้
สะอาดก่อนไปเรียนวิชาต่อไป  

คาบที่ 4 
1. ขัน้เตรียม (5 นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนเขา้แถวตอน 5 แถว  
  

                        
                        
                        
                        
                              แทน     ครูผู้สอน 

                         แทน     นักเรียน 

1.2 ส ารวจชื่อนกัเรียนตามเลขท่ี การขาด การลา การป่วย ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
1.3 ครูซักถามนักเรียนถึงข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ี 1,2,5,6,7 ในเรื่อง

ทักษะม้วนหลังในเว็บไซด์ https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr ท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในคาบท่ีแล้ว  

2. ขัน้สอน (10 นาที) 
2.1 ครูอธิบายและสาธิตตามแบบฝึก  โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมในคาบเรียนนี ้โดยใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติทบทวนทกัษะการมว้นหลัง โดยมีรายละเอียดการ
ฝึกแต่ละแบบฝึกดงัต่อไปนี ้

2.1.1 แบบฝึกท่ี 10 แบบฝึกการท ามว้นหลงัสู่ท่านั่งยองๆ ดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง 
ให้ผูฝึ้กนั่งยองๆ ลงกับพืน้ มือทั้งสองอยู่ข้างศีรษะ หงายมือขึน้หักคอมือปลายนิว้ชีไ้ปดา้นหลัง 
หลงัจากนั้นทิง้สะโพกลงสู่พืน้และกลิง้ตัวไปขา้งหลัง เตะเทา้ทั้งสองขา้งขา้มศีรษะใหเ้ป็นวงกวา้ง
หรือใหญ่ เพื่อเสริมแรงในการหมุนขณะกลิง้ตัว แล้วมานั่งยองๆดว้ยเทา้ทัง้สองขา้ง และยืนตรง
แขนแนบล าตวั ดงัภาพประกอบ  
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3. ขัน้ฝึกปฏิบติั (20 นาที) 
3.1 ครูใหน้ักเรียนฝึกทกัษะ 10 เท่ียว โดยครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

เท่าๆกันตัง้แถวหลังเบาะ และใหน้ักเรียนฝึกทักษะไปในทิศทางเดียว เมื่อปฏิบัติทักษะเสร็จในแต่
ละแบบฝึกแลว้ใหไ้ปรอเพื่อนในกลุ่มอีกฝ่ังของเบาะ ปฏิบติั 10 เท่ียว ตามแผนผงัดงันี ้
  

 

 

 

   

   * หมายเหต*ุ เบาะมี 4 แถว แถวละ 2 เบาะต่อกนั  

 = นกัเรียน             = ทิศทางการเคล่ือนท่ีเมื่อปฏิบติัทกัษะเสร็จ      = ครู                     

 = เบาะ 

3.2 ครูคอยใหค้ าแนะน าใหก้ับนักเรียนท่ีปฏิบัติทักษะไม่ได ้และใหคู้่ของนักเรียน
ท่ีบนัทึกวิดีโอใหน้กัเรียนในทกุๆคาบก่อนเขา้ชัน้เรียน มาช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าผูเ้รียน 
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4. ขัน้น าไปใช ้(10 นาที) 
4.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม

เท่าๆกนั 
4.2 ครูให้นักเรียนปฏิบัติทักษะม้วนหน้าและม้วนหลัง คนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มจาก

การท่ีนักเรียนม้วนหน้าไป และขากลับให้นักเรียนม้วนหลังกลับมา โดยให้นักเรียนต่อแถวและปฏิบัติ
ตามเบาะท่ีครูได้จัดวางไว้ให้ และให้นักเรียนต่อแถวผลัดเปล่ียนกันไปฝึกท่ีเบาะ เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ให้นักเรียนไปรออีกฝ่ังหนึ่งของเบาะ กลุ่มใดทำครบทุกคนก่อน กลุ่มนั้นเป็นฝ่ายชนะ  

5. ขัน้สรุปแลสขุปฏิบติั (5 นาที) 
5.1 ครูสรุปถึงขั้นตอนการม้วนหน้าและม้วนหลังท่ีนักเรียนได้เรียนมาตลอด 8 

สปัดาห ์
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของทักษะม้วนหน้าและม้วนหลัง 
5.3 ครูให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกตามแบบฝึกท่ี 1,2,6,7,10 ในหัวข้อเรื่องทักษะ

ม้วนหลังท่ีครูสร้างขึ้น โดยทุกแบบฝึกเป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนเคยได้ปฏิบัติมาแล้วในช้ันเรียน 
5.4 ครูแจ้งข้อควรระวังว่าในทุกท่าจะต้องฝึกปฏิบัติบนเบาะหรือบนพื้นผิวท่ีไม่มี

ความแข็งมาก 
5.5 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกท่ีครูได้มอบหมายไว้ และ

กำชับให้นักเรียนอัพโหลดวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค โดยให้จับคู่กันถ่ายวิดีโอและอัพโหลดลงในกลุ่มเฟสบุ๊คท่ี
ครูสร้างขึ้นก่อนเวลา 20.00 น. ตามวันและเวลาท่ีครูกำหนด จำนวน 3 วัน  โดยให้ฝึกทักษะด้วย
ตนเองแบบฝึกละ 10 ครั้ง ต่อวันและให้พิมพ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่าลงบนเฟสบุ๊
คด้วย 

5.6 ครูนัดหมายวันและเวลาในการแบบประเมินตนเองเรื่องคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้หลังการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านและนัดหมายวันและเวลาในการทดสอบทักษะการม้วนหน้าและม้วนหลัง
ของผู้เรียน 

5.7 ครูปล่อยให้นักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปพร้อมท้ังกำชับให้นักเรียนล้างมือให้
สะอาด 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

เว็บไซต ์https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 1 เร่ือง ทักษะม้วนหลงั 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4  แบบฝึกที่ 5 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 2 เร่ือง ทักษะม้วนหลงั 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6  แบบฝึกที่ 7 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 3 เร่ือง ทักษะม้วนหลงั 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6 แบบฝึกที่ 7 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ในคาบที่ 4 เร่ือง ทักษะม้วนหลงั 
ค าชีแ้จง  ใหค้รูท าเครื่องหมาย ในช่องวนัท่ีหากนกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะในวนัท่ีระบุไว ้

 
รายชื่อนักเรียน แบบฝึกที่ 1  แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 6 แบบฝึกที่ 7  แบบฝึกที่ 10 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

ส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลนส์ าหรบัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 
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การเข้าถึงสื่อการจัดการเรียนรู้ 
1. https://tigerboss2014.wixsite.com/tupr/home/ 
2. QR CODE   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสื่อการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซตบ์นโทรศัพทม์ือถือ 
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ตัวอย่างสื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลนใ์นเวบ็ไซตบ์นคอมพวิเตอร ์
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินตนตนเองเร่ืองคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูใ้นการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา

ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นและการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ 
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คู่มือการใช้แบบประเมินตนเองเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับด้านและการจัดการเรียนรู้ 

พลศึกษาแบบปกต ิ

ค าชีแ้จง 
1. แบบประเมินตนเองนี้ประยุกต์มาจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน 

การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ของ  
สิทธิพงษ์ ปานนาค (2556, น. 90-95) 

2. แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินส าหรับผู้เรียน เพื่อใช้ประเมินผู้เรียนทางด้าน
คณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูข้องกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชั้นเรียน  
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลัง  
เขา้ชัน้เรียน และกลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ 

3. เกณฑก์ารตอบแบบประเมินของผูเ้รียนดงันี ้
3.1 พฤติกรรมของผูเ้รียนรายขอ้ คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นประจ า เท่ากบั 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติเป็นบางครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้อย เท่ากับ 1 คะแนน 
พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบติั หรือพฤติกรรมไม่ชดัเจน เท่ากบั 0 คะแนน 

3.2 สรุปรวมผลการใหค้ะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรูข้องผู้เรียน
รายบุคคล 
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แบบประเมินตนเองเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 

 

ชื่อ...........................นามสกุล............................ชัน้...............เลขที่............... 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้และพิจารณาพฤติกรรมของตนเองตามความจริง  
โดยใส่ตวัเลขลงในช่องดงัต่อไปนี ้

3 หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจ า  
2 หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง  
1 หมายถึง ปฏิบติันอ้ย 
0 หมายถึง ไม่ปฏิบติั หรือพฤติกรรมไม่ชดัเจน  
 

ประเด็นคำถาม ระดับของคะแนน 

0 1 2 3 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทุกครั้ง     
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน     
3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน     
4. ต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายในช้ันเรียน     
5. ต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายนอกชั้นเรียน     
6. ซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัย     
7. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนหรือครูในช้ันเรียน     
8. มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนหรือครูนอกชัน้เรียน     
9. บันทึกข้อมูล สรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน     
10. บันทึกข้อมูล สรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน     
11. ฝึกฝน ทักษะทางการกีฬาภายในช้ันเรียนด้วยตนเอง     
12. ฝึกฝน ทักษะทางการกีฬาภายนอกชั้นเรียนด้วยตนเอง     
13. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ     
14. แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา     
15. อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานหรือการฝึกฝนตนเอง     
รวม  
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูเ้ร่ืองทกัษะมว้นหนา้ และทกัษะมว้นหลงั  
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แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ 
เร่ือง ทักษะม้วนหน้า และทักษะม้วนหลัง  

 

ค าชีแ้จง  
1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ 

ทักษะม้วนหน้าและทักษะม้วนหลัง 

3. ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทลงบนข้อท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องมากท่ีสุด  

 

1. ในการมว้นหนา้ อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็นส่วนแรก จึงจะมีความถูกตอ้งและ
ปลอดภยัมากท่ีสดุ 

ก. ทา้ยทอย  ข. ศีรษะ  ค. หลงั  ง. สะโพก 
2. การนั่งย่อตัวเพื่อม้วนหน้า น้ำหนักตัวควรอยู่บนส่วนใดของเท้า เพราะเหตุใด 

ก. สน้เทา้ เพราะ จะไดม้ีแรงกระโดดท่ีเพียงพอในการมว้นหนา้ 
ข. ปลายเท้า เพราะ จะได้มีแรงในการถีบตัวไปด้านหน้า 

ค. เต็มฝ่าเท้า เพราะ เป็นหลักในการทรงตัวที่ดีก่อนการม้วนหน้า  
ง. ส่วนใดของเท้าก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล 

3. ขอ้ใดคือเหตุผลหลักในการเหยียดแขนทัง้สองขา้งไปดา้นหนา้ ในขณะท่ีก าลงัจะยืนเมื่อสิน้สดุ
การมว้นหนา้  

ก. เพื่อความสวยงามของท่าทาง 
ข. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

ค. เพื่อเพิ่มความนิ่มนวลของท่าทาง 

ง. เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย 
4. ในขณะท่ีกำลังทำการม้วนหน้า มือท้ังสองจะต้องสัมผัสพื้นหรือไม่เพราะเหตุใด 

ก. ไม่ตอ้งสมัผสัพืน้ เพราะ สามารถใชท้า้ยทอยในการรบัน า้หนกัได้ 
ข. ไม่ต้องสัมผัสพื้น เพราะ อาจทำให้แขนได้รับบาดเจ็บได้ 

ค. ต้องสัมผัสพื้น เพราะ ต้องใช้มือท้ังสองข้างประคองศีรษะไม่ให้กระแทกพื้น 

ง. ต้องสัมผัสพื้น เพราะ ท่าทางจะได้มีความสวยงาม 
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5. นกัเรียนคิดว่าทกัษะการมว้นหนา้เกี่ยวขอ้งและน าไปสู่การพฒันาทกัษะกีฬาใดต่อไปนี  ้
มากที่สุด 

ก. การออกตวัในกีฬาว่ายน า้   ข. การปีนหนา้ผา 
ค. การออกตวัในการวิ่ง    ง. การตีลงักากระโดดน า้ 

6. ขอ้ใดคือประโยชนห์ลักของการมว้นหนา้ 
ก. เพื่อฝึกความอ่อนตวั   ข. เพื่อใหร้า่งกายมีทรวดทรงท่ีสวยงาม 
ค. เพื่อฝึกความอดทน   ง. เพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไว 

7. หลกัของการมว้นหนา้จะตอ้งท าอย่างไรจึงจะปลอดภยัมากที่สุด 
ก. เก็บคางชิดอก    ข. เก็บแขนแนบล าตวั   
ค. งอเข่าใหใ้กลต้วั         ง. ใชม้ือประสานทา้ยทอย 

8. ก่อนการฝึกทกัษะมว้นหนา้และมว้นหลงั นกัเรียนควรอบอุ่นรา่งกายอย่างไรจึงจะมีความ
เหมาะสมมากที่สุด 

ก. วิ่งเหยาะ    ข. การดนัพืน้   
ค. การวิ่งเร็ว    ง. การยืดเหยียดกลา้มเนือ้ส่วนต่างๆ 

9. การออกก าลงักายของบุคคลใดต่อไปนี ้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการมว้นหนา้ และ
มว้นหลงัมากที่สุด 

ก. หน่อย วิ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรทกุวนั 
ข. กอลฟ์ ออกก าลงักายดว้ยการเตน้แอโรบิกวนัละ 30 นาที 
ค. ไผ่ ออกก าลงักายดว้ยการวิดพืน้ทกุวนั วนัละ 50 ครัง้  
ง. ธง เล่นบาสเกตบอลเป็นประจ าทกุวนั 

10. สมรรถภาพทางกายในขอ้ใด ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะการมว้นหนา้และมว้นหลงัมากที่สดุ 

ก. ความอดทนของกลา้มเนือ้และความอ่อนตวั 
ข. ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้และความคล่องแคล่วว่องไว 
ค. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ 
ง. ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้และความอ่อนตวั  
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11. ขอ้ใดคือสาเหตท่ีุส าคัญที่สุดของการเก็บคางและงอเข่าระหว่างมีการปฏิบติัทกัษะมว้นหนา้ 
และมว้นหลงั  

ก. เพื่อความสวยงามในการปฏิบติัทกัษะ 
ข. เพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติัทกัษะ 
ค. เพื่อเพิ่มความอดทนใหก้ลา้มเนือ้ระหว่างการปฏิบติัทกัษะ 
ง. เพื่อเสริมสรา้งความแข็งแรงใหก้ลา้มเนือ้คอ 

12. การมว้นหลงัจะตอ้งออกแรงท่ีกลา้มเนือ้ส่วนใดมากที่สุด 
ก. กลา้มเนือ้หลงั  ข. กลา้มเนือ้คอ   
ค. กลา้มเนือ้แขน  ง. กลา้มเนือ้สะโพก 

13. ขอ้ใดอธิบายต าแหน่งของมือทัง้สองขา้งในขณะท่ีปฏิบติัทกัษะการมว้นหลงัไดดี้ท่ีสุด 
ก. มือทัง้สองขา้งอยู่ท่ีบริเวณทา้ยทอย  ข. ยกมือทัง้สองขา้งชขูึน้เหนือศีรษะ 
ค. ยกมือทัง้สองขา้งมาใกลใ้บหู  ง. มือทัง้สองขา้งผสานกนับริเวณหนา้อก 

14. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการฝึกปฏิบติัทกัษะการมว้นหลงั 
ก. ท าใหรู้จ้กัหลกัของการป้องกนัตนเองจากการหกลม้ 
ข. เพิ่มสมรรถภาพทางกายดา้นความอ่อนตวัได ้ 
ค. สามารถน าไปใชต่้อยอดสู่ทกัษะกีฬาอื่นๆได ้
ง. ท าใหว้ิ่งไดเ้ร็วมากขึน้ 

15. การวิดพืน้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการมว้นหนา้และทกัษะการมว้นหลงัหรือไม่ 
ก. ไม่มี เพราะการมว้นหนา้และมว้นหลงัไม่ตอ้งใชค้วามแข็งแรงของกลา้มเนือ้ 
ข. ไม่มี เพราะมีความความอ่อนตวัก็สามารถปฏิบติัทกัษะได ้
ค. มี เพราะตอ้งใชค้วามแข็งแรงของกลา้มเนือ้แขน 
ง. มี เพราะตอ้งใชค้วามอดทนของกลา้มเนือ้แขน 

16. ขอ้ใดเป็นจดุประสงคห์ลกัของการฝึกการกลิง้ตวั ก่อนปฏิบติัทกัษะการมว้นหนา้และมว้นหลงั 
ก. เพื่อสรา้งความแข็งแรงใหก้บักลา้มเนือ้ 
ข. เพื่อสรา้งความอ่อนตวั 
ค. เพื่อสรา้งความอดทนใหก้บักลา้มเนือ้ 
ง. เพื่อสรา้งความคุน้เคยใหร้า่งกายเคยชินกบัการเคล่ือนไหวและอปุกรณ์ 
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17. การฝึกท่าสะพานโคง้ก่อนการปฏิบติัทกัษะการมว้นหนา้และมว้นหลงั เป็นการเสริมสรา้ง
สมรรถภาพดา้นใด 

ก. เพื่อเสริมสรา้งความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 
ข. เพือ่เสริมสรา้งความอ่อนตวั 
ค. เพื่อเสริมสรา้งปฏิกิริยาตอบสนองของรา่งกาย 
ง. เพื่อเสริมสรา้งความคล่องแคล่วว่องไว 

18. ในการมว้นหลงั อวยัวะส่วนใดจะตอ้งสมัผสัพืน้ก่อนเป็นส่วนแรก จึงจะมีความถกูตอ้งและ
ปลอดภยัมากที่สุด 

ก. หลงั       ข. ทา้ยทอย            ค. บัน้ทา้ย   ง. มือทัง้สองขา้ง 
19. ในการมว้นหลงัจะตอ้งมีการออกแรงดนัแขนทัง้สองขา้งในช่วงระยะเวลาใด 

ก. ไม่ตอ้งมีการออกแรงดนัแขนเพราะไม่มีการใชแ้ขนในการปฏิบติัทกัษะ 
ข. เมื่อไหล่ ทา้ยทอย และมือทัง้สองขา้งสมัผสัพืน้ 
ค. เมื่อหลงัและมือทัง้สองขา้งสมัผัสพืน้ 
ง. เมื่อบัน้ทา้ยสมัผสักบัพืน้  

20. การนั่งย่อตวัเพื่อมว้นหลงั น า้หนกัตวัควรอยู่บนส่วนใดของเทา้  
ก. ปลายเทา้                   ข. สน้เทา้                 
ค. เต็มฝ่าเทา้           ง. ส่วนใดของเทา้ก็ได ้
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ภาคผนวก จ 

1. แบบประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะเร่ืองทกัษะมว้นหนา้  
2. เกณฑก์ารประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะเร่ืองทกัษะมว้นหนา้  
3. แบบประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะเร่ืองทกัษะมว้นหลงั  

4. เกณฑก์ารประเมินผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะเร่ืองทกัษะมว้นหลงั 
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คู่มือในการใช้แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะ 
เร่ืองทักษะม้วนหน้า และทักษะม้วนหลัง 

 
ค าชีแ้จง  

1. แบบประเมินนีคื้อแบบประเมินผลผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะจ าแนกการประเมินออกเป็น  
2 ทกัษะ คือ ทกัษะการมว้นหนา้และทกัษะการมว้นหลงั 

2. แบบประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินส าหรบัผูว้ิจยั เพื่อใชป้ระเมินผูเ้รียนในเร่ืองผลสมัฤทธิ์

ดา้นทักษะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูว้ิชา  
พลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อนเขา้ชัน้เรียน กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้
วิชาพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านแบบหลังเข้าชั้นเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ  
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ 

3. เกณฑก์ารตดัสินคะแนนของผูว้ิจยัดงันี ้
3.1 ประเมินผูเ้รียนจากรายละเอียดของทักษะรายขอ้ โดยแบ่งน า้หนักคะแนนตาม

ตารางเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค แบ่งเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติออกเป็น 3 ระดับ คือ ดี  
ปานกลาง และปรบัปรุง โดยใหค้ะแนนตามน า้หนกัคะแนนของแต่ละรายละเอียดของทกัษะ 

3.2 สรุปผลการให้คะแนน โดยแต่ละทักษะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 10 คะแนน  
มีรายละเอียดการประเมินแต่ละทักษะ ทักษะละ 6 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
คะแนนรวมระหว่าง 8-9 คะแนน เท่ากับ ดี คะแนนรวมระหว่าง 6-7 เท่ากบั ปานกลาง คะแนนรวม
ระหว่าง 4-5 เท่ากบั ต ่า คะแนนรวมต ่ากว่า 4 คะแนนลงมา เท่ากบั ตอ้งปรบัปรุง 
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แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ 
เร่ือง ทักษะม้วนหน้า  

รายวิชา...................รหสัวิชา...............ชั้น.................ภาคเรียนที.่.......ปีการศึกษา.............. 
โรงเรียน........................................ครูผู้สอน.................................... 
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เกณฑก์ารประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ 
เร่ือง ทักษะม้วนหน้า  

รายละเอียด
ทักษะ 

น ้าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ปฏิบัต ิ

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1. ยืนตรงฝ่ามือ
แนบขา้งล าตวั 1 

ยืนตวัตรง เทา้ทัง้สอง
ชิดติดกนั มือแนบขา้ง
ล าตวั (1คะแนน) 

ยืนตวัตรง มือแนบขา้ง
ล าตวั 
(0.5 คะแนน) 

ยืนหลงัค่อม มือไม่แนบ
ขา้งล าตัว 
(0 คะแนน) 

2. ย่อขาแลว้นั่ง
ลง มือเทา้พืน้ 
เก็บคอ งอเข่า 2 

เทา้ทัง้สองชิดติดกนัใน
ท่านั่ง สน้เทา้เปิด มือที่
วางขนานกบัไหล่ คาง
ชิดหนา้อก  
(2คะแนน) 

เทา้ทัง้สองชิดติดกนัใน
ท่านั่ง สน้เทา้เปิด คาง
ชิดหนา้อก (1คะแนน) 

เทา้ทัง้สองแยกออกจาก
กนัในท่านั่ง เทา้ทัง้สอง
สมัผสัพืน้เต็มฝ่าเทา้ คาง
ไม่ชิดหนา้อก (0คะแนน) 

3. ทา้ยทอย
สมัผสัพืน้  ถีบ
เทา้ มือทัง้สองรบั
น า้หนกั 

2 

ทา้ยถอยสมัผสัพืน้เป็น
ส่วนแรก ใชเ้ทา้ในการ
ออกแรงถีบส่งตวั มือ
ทัง้สองรบัน า้หนกัขณะ
มว้นหนา้ (2คะแนน) 

ทา้ยถอยไม่ไดส้ัมผสัพืน้
เป็นส่วนแรก ใชเ้ทา้ใน
การออกแรงถีบส่งตวั 
มือทัง้สองรบัน า้หนกั
ขณะมว้นหนา้  
(1คะแนน) 

ทา้ยถอยไม่ไดส้ัมผสัพืน้
เป็นส่วนแรก ไม่ใชเ้ทา้ใน
การออกแรงถีบส่งตวั มือ
ขา้งใดขา้งนึงหลดุออก
จากพืน้ขณะมว้นหนา้  
 (0คะแนน) 

4. การใชแ้ขนใน
การส่งแรง และ
การทรงตวั 2 

มีการใชแ้ขนในการส่ง
แรง เม่ือมว้นหนา้ไป
แลว้สามารถยืนไดโ้ดย
ไม่เสียการทรงตวั
(2คะแนน) 

มีการใชแ้ขนในการส่ง
แรง เม่ือมว้นหนา้ไป
แลว้มีการสญูเสียการ
ทรงตวัเล็กนอ้ยขณะยืน 
(1คะแนน) 

ไม่มีการใชแ้ขนในการส่ง
แรง เม่ือมว้นหนา้ไปแลว้
สญูเสียการทรงตวัไม่
สามารถยืนได ้(0คะแนน) 

5. ยกแขนขึน้
เหยียดตรงไป
ดา้นหนา้ระหว่าง
ยืน แลว้เอามือลง 
ยืนตรง 

1 

เหยียดแขนตรงไป
ดา้นหนา้ขณะลกุขึน้
ยืน และ เม่ือยืนขึน้แลว้
อยู่ในท่าตรง มือแนบ
ขา้งล าตัว (1คะแนน) 

ไม่มีการเหยียดแขนตรง
ไปดา้นหนา้ขณะลกุขึน้
ยืน และเม่ือยืนขึน้แลว้
อยู่ในท่าตรง มือแนบ
ขา้งล าตัว(0.5คะแนน) 

ไม่สามารถยืนขึน้เม่ือ
สิน้สดุการมว้นหนา้ได ้
(0คะแนน) 

6. มว้นหนา้ได้
ตรงทิศทาง 2 

มว้นหนา้ไดต้รงทิศทาง
ที่ก าหนด(2คะแนน) 

มว้นหนา้ไม่ตรงตาม
ทิศทางที่ก าหนด
เล็กนอ้ย (1คะแนน) 

มว้นหนา้ไม่ตรงตาม
ทิศทางที่ก าหนดเลย
(0คะแนน)  

รวม 10  
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แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ 
เร่ือง ทักษะม้วนหลัง 

รายวิชา....................รหัสวชิา..................ชั้น................ภาคเรียนที.่....ปีการศึกษา............... 
โรงเรียน........................................ครูผู้สอน.................................... 
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เกณฑก์ารประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ 
เร่ือง ทักษะม้วนหลัง 

รายละเอียด
ทักษะ 

น ้าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ปฏิบัต ิ

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
1. ยืนตรงฝ่ามือ
แนบขา้งล าตวั 

1 ยนืตวัตรง เทา้ทัง้สองชิด
ติดกนั มือแนบขา้งล าตวั 
(1คะแนน) 

ยืนตวัตรง มือแนบขา้ง
ล าตวั 
(0.5 คะแนน) 

ยืนหลงัค่อม มือไม่แนบ
ขา้งล าตัว 
(0คะแนน) 

2. ย่อขาแลว้นั่ง
ลง มืออยู่ขา้งใบ
ห ูเก็บคอ งอเข่า 

2 เทา้ทัง้สองชิดติดกนัในท่า
นั่ง สน้เทา้เปิด มือทัง้สอง
อยู่ขา้งใบห ูหกัขอ้มือ 
หงายมือขึน้ นิว้ทัง้หา้ชีไ้ป
ดา้นหลงั คางชิดหนา้อก  
(2คะแนน) 

เทา้ทัง้สองชิดติดกนัใน
ท่านั่ง สน้เทา้เปิด มือ
ทัง้สองอยู่ขา้งใบห ูคาง
ชิดหนา้อก  
(1คะแนน) 

เทา้ทัง้สองแยกออกจาก
กนัในท่านั่ง เทา้ทัง้สอง
สมัผสัพืน้เต็มฝ่าเทา้ มือ
ทัง้สองไม่ยกขึน้ คางไม่
ชิดหนา้อก  
(0คะแนน) 

3. สะโพกสมัผสั
พืน้และการเก็บ
คองอเข่าขณะ
กลิง้ตวัมว้นหลงั 

2 ทิง้สะโพกสัมผสัพืน้ลงใน
ระยะที่เหมาะสม มีการ
เก็บคองอเข่าอยู่
ตลอดเวลาในขณะกลิง้
ตวัมว้นหลงั(2คะแนน) 

ทิง้สะโพกไกลหรือใกล้
จุดเริ่มตน้มากเกินไป 
มีการเก็บคองอเข่าอยู่
ตลอดเวลาในขณะกลิง้
ตวัมว้นหลงั 
(1คะแนน) 

ทิง้สะโพกไกลหรือใกล้
จดุเริ่มตน้มากเกินไป 
ไม่มีการเก็บคองอเข่า
อยู่ตลอดเวลาในขณะ
กลิง้ตวัมว้นหลงั 
 (0คะแนน) 

4. การดนัพืน้ดว้ย
มือทัง้สองขา้ง
แลว้ลกุขึน้ยืน 

2 มือทัง้สองสมัผสัพืน้ใน
ขณะที่ทา้ยทอยสมัผสัพืน้ 
และใชมื้อทัง้สองดนัพืน้
แรงๆแลว้ลกุขึน้ยืน 
(2คะแนน) 

มือทัง้สองสมัผสัพืน้ใน
ขณะที่ทา้ยทอยสมัผสั
พืน้ แลว้ลกุขึน้ยืน 
(1คะแนน) 

มือทัง้สองไม่สมัผัสพืน้
ในขณะที่ทา้ยทอย
สมัผสัพืน้ และไม่
สามารถลกุขึน้ยืนได ้
(0คะแนน) 

5. ยกแขนขึน้
เหยียดตรงไป
ดา้นหนา้ระหว่าง
ยืน แลว้เอามือลง 
ยืนตรง 

1 เหยียดแขนตรงไป
ดา้นหนา้ขณะลกุขึน้ยืน 
และ เม่ือยืนขึน้แลว้อยู่ใน
ท่าตรง มือแนบขา้งล าตวั 
(1คะแนน) 

ไม่มีการเหยียดแขนตรง
ไปดา้นหนา้ขณะลกุขึน้
ยืน และเม่ือยืนขึน้แลว้
อยู่ในท่าตรง มือแนบ
ขา้งล าตัว(0.5คะแนน) 

ไม่สามารถยืนขึน้เม่ือ
สิน้สดุการมว้นหลงัได ้
(0คะแนน) 

6. มว้นหลงัได้
ตรงทิศทาง 

2 มว้นหลงัไดต้รงทิศทางที่
ก าหนด(2คะแนน) 

มว้นหลงัไม่ตรงตาม
ทิศทางที่ก าหนด
เล็กนอ้ย (1คะแนน) 

มว้นหลงัไม่ตรงตาม
ทิศทางที่ก าหนดเลย
(0คะแนน)  

รวม 10  
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบ

ก่อนเขา้ชัน้เรียนและแบบหลงัเขา้ชัน้เรียน 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้านแบบก่อนเข้าชัน้เรียนและแบบหลังเข้าชัน้เรียน 

ชื่อ...........................นามสกุล............................ชัน้...............เลขที่............... 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้และใหค้ะแนนตามระดบัความพึงพอใจ โดยท าเครื่องหมาย 

🗹 ลงในช่องดงัต่อไปนี ้
5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงูมาก 
4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงู 
3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่า 
1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่ามาก 

ประเด็นค าถาม ระดับของคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. มีความสมดลุกนัระหว่างการเรียนรูจ้ากการสอนของครู 
ในชัน้เรียนและการเรียนแบบออนไลน ์

     

2. การเรียนการสอนแบบใชส่ื้อออนไลนป์ระกอบนีท้ าใหม้ี
ปฏิสมัพนัธแ์ละมีส่วนรว่มต่อกนัมากขึน้ระหว่างตวัผูเ้รียนเอง 

     

3. นกัเรียนไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หามากกวา่การเรียน
แบบไม่ใชส่ื้อออนไลนป์ระกอบการสอน 

     

4. การเรียนแบบใชส่ื้อออนไลนนี์ท้ าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่รู ้
และพฒันาทกัษะการเรียนในรายวิชายืดหยุ่นมากขึน้  

     

5. การเรียนแบบใชส่ื้อออนไลนป์ระกอบ กระตุน้ใหน้กัเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิดมากกว่าการเรียนแบบไม่ใชส่ื้อออนไลน ์ 

     

6. กิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชส่ื้อออนไลนป์ระกอบนีท้ าใหม้ี
ความกระตือรือรน้ในการเรียนมากยิ่งขึน้ 

     

7. วิธีการสอนท่ีครูน ามาใช ้สามารถแกไ้ขปัญหา เวลาเรียนไม่
พอ การหยดุเรียนหรือการจดักิจกรรมในโรงเรียนท่ีกระทบต่อ
การจดัการเรียนการสอน  

     

8. การเรียนการสอนแบบใหม่นีก้ระตุน้ใหเ้กิดความมั่นใจใน
การปฏิบติัทกัษะในชัน้เรียนวิชาพลศึกษา 
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ประเด็นค าถาม ระดับของคะแนน 

1 2 3 4 5 
9. แบบฝึกท่ีไดร้บัจากครูไปปฏิบติัมีความปลอดภยั       

10. นกัเรียนคิดว่าควรใชก้ระบวนการเรียนแบบใหม่นีก้บัวิชา
พลศึกษาในกีฬาอื่นๆ  

     

11. ระหว่างเนือ้หาหรือบทความท่ีอยู่ในเว็บไซตก์ารสอนกบั
เนือ้หาในชัน้เรียนมีความสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกนั 

     

12. ภาษาท่ีใชใ้นเว็บไซตก์ารสอนสามารถเขา้ใจไดง้่าย      

13. การใชสี้ในเว็บไซตก์ารสอนสามารถดึงดดูความสนใจไดดี้      

14. การสาธิตปฏิบติัทกัษะของครูในวิดีโอการสอนสามารถ
ปฏิบติัตามไดง้่าย  

     

15. การใชภ้าษาของครูในวิดีโอการสอนสามารถเขา้ใจไดง้่าย      

16. สีและภาพท่ีใชใ้นวิดีโอมีความสวยงาม       

17. การด าเนินเร่ืองของวิดีโอการสอนมีความน่าสนใจ       

18. การตดัต่อวิดีโอการสอนมีคณุภาพ      

19. แบบฝึกในส่ือการสอนออนไลนม์ีความเหมาะสมกบัวยั
และความสามารถของนกัเรียน 

     

20. ส่ือการสอนออนไลนส์ามารถเขา้ถึงไดง้่าย      

รวม      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ช 
ผลการประเมินเครื่องมือจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ผลการประเมินเคร่ืองมือจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

เพื่อความเขา้ใจของผูท่ี้จะน าวิจัยเล่มนีไ้ปศึกษาต่อ ผู้วิจัยไดจ้  าแนกวิธีการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือออกเป็น 2 วิธีการดงันี ้

1. แผนการจดัการเรียนรูส้ าหรบัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับ
ดา้น และ ส่ือการจัดการเรียนรูอ้อนไลน ์ผูว้ิจัยไดพ้ิจารณาโดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจ
พิจารณาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity Index: CVI) ให้โดยให้คะแนนความ
สอดคลอ้งตามเกณฑ ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั ดงันี ้

4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity Index: CVI) โดยมีวิธีการหาดงันี ้ 

1.1 การหาค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (Item Content Validity Index , I-
CVI) จากสูตร I-CVI = Nc/N โดย Nc หมายถึง จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญท่ีประเมินความสอดคลอ้งใน
ระดบั 3,4 และ N หมายถึง จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

1.2 การหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื ้อหาทั้งฉบับ (Content Validity for Scale,  
S -CVI) โดยวิธีค านวณหาค่าฉล่ียของดัชนีความตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (S-CVI/Ave) จากสูตร S-
CVI/Ave = S(S-CVI)/p โดย S(S-CVI) หมายถึง ผลรวมของค่า I-CVI และp หมายถึง จ านวนขอ้
ค าถามทั้งหมด โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา Polit et al. (2007) 
เสนอว่า ค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หาท่ีถือไดว้่ามีความตรงเชิงเนือ้หาดีเยี่ยม ควรมีค่าดัชนีความ
ตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (I-CVI) 0.78 ขึน้ไป และมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบับ (S-CVI/Ave) 
0.90 ขึน้ไป 

2. แบบประเมินตนเองดา้นคุณลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้แบบทดสอบวัด
ความรู ้และแบบประเมินทักษะ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์ พฤติกรรมท่ีตอ้งการวัด ลักษณะการใชค้ าถามและความถูกต้องดา้น
ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญและน ามาหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence: 
IOC) คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  
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ส่วนที่ 1 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 
ตาราง 1  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อน
เขา้ชัน้เรียนหน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 เร่ืองทกัษะมว้นหนา้ 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคญั 
1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละเนือ้หา 3 4 4 4 3 1.00  
1.2 บ่งชีถ้ึงความคิดรวบยอดของเนือ้หา 3 4 4 4 3 1.00  
1.3 กะทดัรดั ไดใ้จความ ไม่สับสน 3 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใชไ้ด ้
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 ครอบคลมุจุดประสงคป์ลายทางและ 
น าทาง 

3 4 4 4 4 1.00  

2.2 ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน 3 4 4 4 3 1.00  
2.3 ครอบคลมุพฤติกรรมตามธรรมชาติของ” 
พลศึกษา 

3 4 4 4 4 1.00  

2.4 ระดบัพฤติกรรมสามารถ ที่ก าหนด เหมาะสม
กบัเวลาเนือ้หาผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

2.5 ระดบัพฤติกรรมสามารถวดัและประเมินได ้ 2 3 4 4 3 0.80  
รวม      0.96 น าไปใชไ้ด ้
3. เนือ้หา 
3.1 ครบถว้น ครอบคลมุ ในการสรา้งความรูใ้หม่แก่
ผูเ้รียน 

4 4 4 4 4 1.00  

3.2 ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา และมีความ
ทนัสมยั 

4 4 4 4 4 1.00  

3.3 ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่สับสน 4 4 4 4 3 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 1) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 3 4 4 3 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 2) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 3 4 4 3 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 3) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 4 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 4) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. ส่ือการเรียนรู ้
5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
5.2 มีความเหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียนวยัของผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

รวม      1.00 น าไปใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล 
6.1 ใชก้ารวดัและประเมินผลที่หลากหลาย 2 4 4 4 4 0.80  
6.2 วิธีการวดัและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ระบวนการเรียนรู ้ขัน้ตอนของ
กิจกรรม 

2 3 4 4 4 0.80  

6.3 มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย  

3 3 4 4 4 1.00  

รวม      0.87 น าไปไชไ้ด ้
รวมทัง้ฉบบั      0.97 น าไปใชไ้ด ้

 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารประเมินรายขอ้  

4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

โดยเกณฑ์การประเมินทั้งฉบับ  จะต้องมี ค่าดัช นีความตรงเชิ งเนื ้อหาทั้งฉบับ  
(S-CVI/Ave) เท่ากบั 0.90 ขึน้ไป 
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ตาราง 2 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบก่อน
เขา้ชัน้เรียนหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 เร่ืองทกัษะมว้นหลงั 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคญั 
1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละ
เนือ้หา 

3 4 4 4 4 1.00  

1.2 บ่งชีถ้ึงความคิดรวบยอดของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  
1.3 กะทดัรดั ไดใ้จความ ไม่สับสน 3 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 ครอบคลมุจุดประสงคป์ลายทางและ 
น าทาง 

3 4 4 4 3 1.00  

2.2 ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน 3 4 4 4 4 1.00  
2.3 ครอบคลมุพฤติกรรมตามธรรมชาติของ 
พลศึกษา 

3 4 4 4 4 1.00  

2.4 ระดบัพฤติกรรมสามารถ ที่ก าหนด 
เหมาะสมกบัเวลาเนือ้หาผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

2.5 ระดบัพฤติกรรมสามารถวดัและประเมินได ้ 2 4 4 4 4 0.80  
รวม      0.96 น าไปใชไ้ด ้
3. เนือ้หา 
3.1 ครบถว้น ครอบคลมุ ในการสรา้งความรูใ้หม่
แก่ผูเ้รียน 

4 4 4 4 4 1.00  

3.2 ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา และมีความ
ทนัสมยั 

4 4 4 4 4 1.00  

3.3 ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่สับสน 4 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 1) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 4 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 4 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 2) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 4 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 4 4 4 3 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 3) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 4 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 4 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 4 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 4) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 4 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 4 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. ส่ือการเรียนรู ้
5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
5.2 มีความเหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียนวยัของผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล 
6.1 ใชก้ารวดัและประเมินผลที่หลากหลาย 2 3 4 4 4 0.80  
6.2 วิธีการวดัและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ระบวนการเรียนรู ้ขัน้ตอนของ
กิจกรรม 

2 3 4 4 4 0.80  

6.3 มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย  

3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.87 น าไปใชไ้ด ้
รวมทัง้ฉบบั      0.97 น าไปใขไ้ด ้

 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารประเมินรายขอ้  

4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

โดยเกณฑ์การประเมินทั้งฉบับ  จะต้องมี ค่าดัช นีความตรงเชิ งเนื ้อหาทั้งฉบับ  
(S-CVI/Ave) เท่ากบั 0.90 ขึน้ไป 
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ตาราง 3 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงั
เขา้ชัน้เรียนหน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 เร่ืองทกัษะมว้นหนา้ 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคญั 
1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละ
เนือ้หา 

3 4 4 4 4 1.00  

1.2 บ่งชีถ้ึงความคิดรวบยอดของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  
1.3 กะทดัรดั ไดใ้จความ ไม่สับสน 3 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 ครอบคลมุจุดประสงคป์ลายทางและ 
น าทาง 

3 4 4 4 3 1.00  

2.2 ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน 3 4 4 4 3 1.00  
2.3 ครอบคลมุพฤติกรรมตามธรรมชาติของ 
พลศึกษา 

3 4 4 4 4 1.00  

2.4 ระดบัพฤติกรรมสามารถ ที่ก าหนด เหมาะสม
กบัเวลาเนือ้หาผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

2.5 ระดบัพฤติกรรมสามารถวดัและประเมินได ้ 2 4 4 4 4 0.80  
รวม      0.96 น าไปใขไ้ด ้
3. เนือ้หา 
3.1 ครบถว้น ครอบคลมุ ในการสรา้งความรูใ้หม่
แก่ผูเ้รียน 

4 4 4 4 4 1.00  

3.2 ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา และมีความ
ทนัสมยั 

4 4 4 4 4 1.00  

3.3 ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่สับสน 4 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 1) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 3 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 3 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 3 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 3 1.00  
รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 2) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 3) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 4) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 4 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. ส่ือการเรียนรู ้
5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
5.2 มีความเหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน วยัของผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล 
6.1 ใชก้ารวดัและประเมินผลที่หลากหลาย 2 3 4 4 4 0.80  
6.2 วิธีการวดัและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ระบวนการเรียนรู ้ขัน้ตอนของ
กิจกรรม 

2 3 4 4 4 0.80  

6.3 มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย  

3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.87 น าไปใชไ้ด ้
รวมทัง้ฉบบั      0.97 น าไปใขไ้ด ้

 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารประเมินรายขอ้  

4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

โดยเกณฑ์การประเมินทั้งฉบับ  จะต้องมี ค่าดัช นีความตรงเชิ งเนื ้อหาทั้งฉบับ  
(S-CVI/Ave) เท่ากบั 0.90 ขึน้ไป 
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ตาราง 4 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบหลงั
เขา้ชัน้เรียนหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 เร่ืองทกัษะมว้นหลงั 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคญั 
1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละ
เนือ้หา 

3 4 4 4 4 1.00  

1.2 บ่งชีถ้ึงความคิดรวบยอดของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  
1.3 กะทดัรดั ไดใ้จความ ไม่สับสน 3 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 ครอบคลมุจุดประสงคป์ลายทางและ 
น าทาง 

3 4 4 4 4 1.00  

2.2 ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน 3 4 4 4 4 1.00  
2.3 ครอบคลมุพฤติกรรมตามธรรมชาติของ 
พลศึกษา 

3 4 4 4 4 1.00  

2.4 ระดบัพฤติกรรมสามารถ ที่ก าหนด 
เหมาะสมกบัเวลาเนือ้หาผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

2.5 ระดบัพฤติกรรมสามารถวดัและประเมิน
ได ้

2 4 4 4 4 0.80  

รวม      0.96 น าไปใขไ้ด ้
3. เนือ้หา 
3.1 ครบถว้น ครอบคลมุ ในการสรา้งความรู ้
ใหม่แก่ผูเ้รียน 

4 4 4 4 4 1.00  

3.2 ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา และมี
ความทนัสมยั 

4 4 4 4 4 1.00  

3.3 ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่สับสน 4 4 4 4 4 1.00  
รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้

 
 
 



  265 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบั
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 1) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 3 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 3 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 3 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 3 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 2) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 3 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 3) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 3 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 3 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 3 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้(คาบเรียนที่ 4) 
4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
4.2 สอดคลอ้งกบัวยัและมาตรฐานตวัชีว้ัดของ
ผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

4.3 มีความเหมาะกบัเวลา ส่ือ สภาพแวดลอ้ม 3 4 4 4 4 1.00  
4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3 3 4 4 4 1.00  
4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู ้และเขา้
รว่มกิจกรรม 

3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ 2 4 4 4 4 0.80  
4.7 เสริมสรา้งความรู ้ความคิด เจตคติ ทกัษะ  3 4 4 4 4 1.00  
รวม      0.97 น าไปใขไ้ด ้
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. ส่ือการเรียนรู ้
5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 3 4 4 4 4 1.00  
5.2 มีความเหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน วยัของผูเ้รียน 

3 4 4 4 4 1.00  

รวม      1.00 น าไปใขไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล 
6.1 ใชก้ารวดัและประเมินผลที่หลากหลาย 2 3 4 4 4 0.80  
6.2 วิธีการวดัและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ระบวนการเรียนรู ้ขัน้ตอนของ
กิจกรรม 

2 3 4 4 4 0.80  

6.3 มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย  

3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.87 น าไปใชไ้ด ้
รวมทัง้ฉบบั      0.97 น าไปใขไ้ด ้

 

หมายเหตุ : เกณฑก์ารประเมินรายขอ้  
4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

โดยเกณฑ์การประเมินทั้งฉบับ  จะต้องมี ค่าดัช นีความตรงเชิ งเนื ้อหาทั้งฉบับ  
(S-CVI/Ave) เท่ากบั 0.90 ขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินสื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลนส์ าหรับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 
ตาราง 5  คะแนนการประเมินส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลน ์หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  
เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. รูปภาพ ภาษา และสีที่ใชบ้นเว็บไซตใ์นหน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 เร่ือง ทกัษะมว้นหนา้ 

1.1 ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเนือ้หาของเรื่อง 3 4 4 4 4 1.00  

1.2 ความถกูตอ้งของภาพกราฟฟิกที่ใชป้ระกอบบทเรียน 3 3 4 4 4 1.00  

1.3 ความสอดคลอ้งของรูปภาพกบัค าบรรยายในเนือ้หา 3 3 3 4 4 1.00  

1.4 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

1.5 การน าเสนอชื่อเร่ืองของบทเรียน 3 4 4 4 4 1.00  

1.6 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

1.7 ความชดัเจนในการชีแ้จงและการแนะน าบทเรียน 3 4 4 4 4 1.00  

1.8 การใชสี้ในเนือ้หามีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 3 4 3 4 4 1.00  

รวม       1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 1 การลกุนั่ง (งอเข่า) 

2.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

2.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

2.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

2.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

2.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

2.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

2.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

2.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

3. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 2 การลกุนั่ง (งอเข่าขา้งเดียว) 

3.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

3.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

3.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

3.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

3.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

3.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

3.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

3.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

4. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 3 การลกุนั่ง (เหยียดขา) 

4.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

4.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

4.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

4.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

4.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

4.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

4.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 4 การกลิง้ตัว กอดอก (1) 

5.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

5.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

5.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

5.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

5.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

5.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

5.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

5.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

6. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 5 การกลิง้ตัว กอดอก (2) 

6.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

6.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

6.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

6.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

6.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

6.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

6.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

6.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

7. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 6 การเตะขากลิง้ตัว (1) 

7.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

7.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

7.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

7.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

7.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

7.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

7.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

7.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

8. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 7 การเตะขากลิง้ตัว (2) 

8.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

8.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

8.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

8.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

8.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

8.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

8.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

8.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

9. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 8 การเตะขากลิง้ตัว (3) 

9.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

9.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

9.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

9.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

9.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

9.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

9.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

9.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

10. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 9 การดนัพืน้ผลกัมือ 

10.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

10.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

10.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

10.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

10.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

10.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

10.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

10.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

11. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 10 การกม้ศีรษะถีบเทา้ 

11.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

11.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

11.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

11.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

11.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

11.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

11.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

11.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

12. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 11 การกลิง้ตวัดา้นขา้ง 
(กลิง้ซุง) 
12.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

12.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

12.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

12.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

12.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

12.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

12.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

12.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

13. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 12 การกลิง้ตวัจากท่า
นอนตะแคง 
13.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

13.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

13.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

13.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

13.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

13.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

13.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

13.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

14. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 13 การกลิง้ตวัจากท่า
นั่งคกุเข่า 
14.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

14.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

14.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

14.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

14.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

14.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

14.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

14.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

15. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 14 การมว้นหนา้ลงจาก
เบาะหรือกล่องสงู 
15.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

15.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

15.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

15.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

15.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

15.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

15.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

15.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

16. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหนา้ แบบฝึกที่ 15 การมว้นหนา้ 
16.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

16.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

16.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

16.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

16.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

16.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 3 3 4 0.80  

16.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

16.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้

รวมทัง้ฉบบั       0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 6 คะแนนการประเมินส่ือการจดัการเรียนรูอ้อนไลน ์หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  
เร่ือง ทกัษะมว้นหลงั 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. รูปภาพ ภาษา และสีที่ใชบ้นเว็บไซตใ์นหน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 เร่ือง ทกัษะมว้นหลงั 

1.1 ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเนือ้หาของเรื่อง 3 4 4 4 4 1.00  

1.2 ความถกูตอ้งของภาพกราฟฟิกที่ใชป้ระกอบบทเรียน 3 3 4 4 4 1.00  

1.3 ความสอดคลอ้งของรูปภาพกบัค าบรรยายในเนือ้หา 3 3 3 4 4 1.00  

1.4 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

1.5 การน าเสนอชื่อเร่ืองของบทเรียน 3 4 4 4 4 1.00  

1.6 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

1.7 ความชดัเจนในการชีแ้จงและการแนะน าบทเรียน 3 4 4 4 4 1.00  

1.8 การใชสี้ในเนือ้หามีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 3 4 3 4 4 1.00  

รวม       1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 1 การดนัพืน้ผลกัมือ  

2.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

2.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

2.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

2.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

2.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

2.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

2.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

2.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

3. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 2 การกม้ศีรษะ ถีบเทา้ 

3.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

3.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

3.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

3.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

3.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

3.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

3.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

3.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

4. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 3 การกลิง้ตวั กอดอก (1) 

4.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

4.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

4.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

4.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

4.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

4.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

4.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

4.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 4 การกลิง้ตวั กอดอก (2) 

5.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

5.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

5.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

5.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

5.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

5.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

5.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

5.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

6. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 5 การสมัผสัพืน้ดว้ยไหล่
และหลงั 
6.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

6.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

6.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

6.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

6.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

6.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

6.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

6.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

7. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 6 การทิง้สะโพก 

7.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

7.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

7.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

7.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

7.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

7.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

7.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

7.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

8. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 7 การทิง้สะโพกวางมือ  

8.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

8.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

8.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

8.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

8.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

8.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

8.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

8.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

9. เนือ้หาและการด าเนินเรื่องในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 8 การมว้นหลงัจากเบาะ
สงู 
9.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

9.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

9.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

9.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

9.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

9.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

9.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

9.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

10. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 9 การมว้นหลงัคกุเข่า 

10.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

10.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

10.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

10.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

10.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

10.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

10.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

10.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม      0.97 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผล 
ลพัท ์

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

11. เนือ้หาและการด าเนินเร่ืองในวิดีโอส่ือการจดัการเรียนรูท้กัษะมว้นหลงั แบบฝึกที่ 10 การมว้นหลงั 

11.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 3 4 4 4 4 1.00  

11.2 ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

11.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา 3 4 4 4 4 1.00  

11.4 คณุภาพในการตดัต่อวิดีโอ 3 3 3 4 3 1.00  

11.5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 3 3 4 4 4 1.00  

11.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 2 3 4 4 4 0.80  

11.7 ภาษาที่ใชมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง 3 4 4 4 4 1.00  

11.8 การสาธิตปฏิบตัิทกัษะมีความถกูตอ้งเหมาะสม 3 4 4 4 4 1.00  

รวม       0.97 น าไปใชไ้ด ้

รวมทัง้ฉบบั      0.97 น าไปใขไ้ด ้

 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารประเมินรายขอ้  

4 คะแนน เท่ากบั  มีความสอดคลอ้งมาก 
3 คะแนน เท่ากบั  ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
2 คะแนน เท่ากบั  สอดคลอ้งบางส่วน 
1 คะแนน เท่ากบั  ไม่สอดคลอ้ง 

โดยเกณฑ์การประเมินทั้งฉบับ จะต้องมี ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื ้อหาทั้งฉบับ   
(S-CVI/Ave) เท่ากบั 0.90 ขึน้ไป 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินแบบประเมินตนเองเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู้  
แบบวัดผมสัมฤทธ์ิด้านความรู้ และด้านทักษะ เร่ืองทักษะมว้นหน้าและม้วนหลัง 

 
ตาราง 7 ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างแบบประเมินตนเองเร่ืองคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู ้กบัจุดประสงค ์พฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ลกัษณะการใชค้ าถามและ
ความถกูตอ้งดา้นภาษา 
 

ขอ้ค าถาม ผูเ้ชี่ยวชาญ เฉล่ีย ระดบั
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทุกครั้ง 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

4. ต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายในชั้นเรียน 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

5. ต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมภายนอกชั้นเรียน 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

6. ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนหรือครูในชั้นเรียน 1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

8. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนหรือครูนอกชั้น

เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

9. บันทึกข้อมูล สรุปองคค์วามรู้จากการเรียนรู้ภายใน 

ชั้นเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

10. บันทึกข้อมูล สรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้

ภายนอกชั้นเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

11. ฝึกฝน ทักษะทางการกีฬาภายในชั้นเรียนด้วย

ตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 

12. ฝึกฝน ทักษะทางการกีฬาภายนอกชั้นเรียนด้วย

ตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00 นำไปใช้ได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม ผูเ้ชี่ยวชาญ เฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

13. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

14. แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

15. อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานหรือ

การฝึกฝนตนเอง 
1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

รวม      1.00 น าไปใชไ้ด ้

 
ตาราง 8 ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบปรนยัเรื่องทกัษะมว้นหนา้และมว้นหลงั
กบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ความตรงเชิงเนือ้หา และความถกูตอ้งดา้นภาษา 
 

ขอ้ค าถาม ผูเ้ชี่ยวชาญ เฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. ในการม้วนหน้า อวัยวะส่วนใดจะต้องสัมผัส

พ้ืนก่อนเป็นส่วนแรก จึงจะมีความถูกต้องและ

ปลอดภัยมากท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. การน่ังย่อตัวเพ่ือม้วนหน้า น้ำหนักตัวควรอยู่

บนส่วนใดของเท้า เพราะเหตุใด 
1 1 0 1 1 0.80 น าไปใชไ้ด ้

3. ข้อใดคือเหตุผลหลักในการเหยียดแขนทั้ง

สองข้างไปด้านหน้า ในขณะที่กำลังจะยืนเมื่อ

สิ้นสุดการม้วนหน้า 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. ในขณะที่กำลังทำการม้วนหน้า มือทั้งสอง

จะต้องสัมผัสพ้ืนหรือไม่เพราะเหตุใด 
1 1 0 1 1 0.80 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

ขอ้ค าถาม ผูเ้ชี่ยวชาญ เฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. นักเรียนคิดว่าทักษะการม้วนหน้าเกี่ยวข้อง

และนำไปสู่การพัฒนาทักษะกีฬาใดต่อไปน้ีมาก

ที่สุด 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

6. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการม้วนหน้า 0 1 0 1 1 0.60 น าไปใชไ้ด ้

7. หลักของการม้วนหน้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะ

ปลอดภัยมากท่ีสุด 
1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

8. ก่อนการฝึกทักษะม้วนหน้าและม้วนหลัง 

นักเรียนควรอบอุ่นร่างกายอย่างไรจึงจะมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด 

1 0 1 1 1 0.80 น าไปใชไ้ด ้

9. การออกกำลังกายของบุคคลใดต่อไปน้ี มีส่วน

เก่ียวข้องในการพัฒนาทักษะการม้วนหน้า และ

ม้วนหลังมากท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

10. สมรรถภาพทางกายในข้อใด ที่มีความ

เก่ียวข้องกับทักษะการม้วนหน้าและม้วนหลัง

มากท่ีสุด 

1 1 0 1 1 0.80 น าไปใชไ้ด ้

11. ข้อใดคือสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเก็บ

คางและงอเข่าระหว่างมีการปฏิบัติทักษะม้วน

หน้า และม้วนหลัง  

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

12. การม้วนหลังจะต้องออกแรงที่กล้ามเน้ือ

ส่วนใดมากท่ีสุด 
1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม ผูเ้ชี่ยวชาญ เฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

13. ข้อใดอธิบายตำแหน่งของมือทั้งสองข้างใน

ขณะที่ปฏิบัติทักษะการม้วนหลังได้ดีที่สุด 
1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ

ทักษะการม้วนหลัง 
1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

15. การวิดพ้ืนมีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนา

ทักษะการม้วนหน้าและทักษะการม้วนหลัง

หรือไม่ 

0 1 1 1 1 0.80 น าไปใชไ้ด ้

16. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการฝึกการ

กลิ้งตัว ก่อนปฏิบัติทักษะการม้วนหน้าและม้วน

หลัง 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

17. การฝึกท่าสะพานโค้งก่อนการปฏิบัติทักษะ

การม้วนหน้าและม้วนหลัง เป็นการเสริมสร้าง

สมรรถภาพด้านใด 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

18. ในการม้วนหลัง อวัยวะส่วนใดจะต้องสัมผัส

พ้ืนก่อนเป็นส่วนแรก จึงจะมีความถูกต้องและ

ปลอดภัยมากท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

19. ในการม้วนหลังจะต้องมีการออกแรงดัน

แขนทั้งสองข้างในช่วงระยะเวลาใด 
1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

20. การน่ังย่อตัวเพ่ือม้วนหลัง น้ำหนักตัวควร

อยู่บนส่วนใดของเท้า  
0 1 0 1 1 0.60 น าไปใชไ้ด ้

รวม      0.91 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 9  ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างแบบประเมินดา้นทกัษะเร่ืองทกัษะมว้นหนา้และ
ทกัษะมว้นหลงักบัความตรงเชิงเนือ้หา 
 

รายละเอียดทกัษะ ผูเ้ชี่ยวชาญ เฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 ทกัษะมว้นหนา้ 
1.1 ยืนตรงฝ่ามือแนบขา้งล าตัว  1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

1.2 ยอ่ขาแลว้นั่งลง มือเทา้พืน้ เก็บคอ งอเข่า 1 1 1 1 0 0.80 น าไปใชไ้ด ้

1.3 ทา้ยทอยสมัผสัพืน้ ถีบเทา้ มือทัง้สองรบั

น า้หนกั 

1 1 1 0 1 0.80 น าไปใชไ้ด ้

1.4 การใชแ้ขนในการส่งแรง และการทรงตัว 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

1.5 ยกแขนขึน้เหยียดตรงไปดา้นหนา้ระหว่างยืน 

แลว้เอามือลง ยืนตรง 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

1.6 มว้นหนา้ไดต้รงทิศทาง 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

รวม      0.93 น าไปใชไ้ด ้

ตอนที่ 2 ทกัษะมว้นหลงั 
2.1 ยืนตรงฝ่ามือแนบขา้งล าตัว 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.2 ยอ่ขาแลว้นั่งลง มืออยู่ขา้งใบห ูเก็บคอ งอ
เข่า 

1 1 1 0 0 0.60 น าไปใชไ้ด ้

2.3 สะโพกสมัผสัพืน้และการเก็บคองอเข่าขณะ
กลิง้ตวัมว้นหลงั  

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.4 การดนัพืน้ดว้ยมือทัง้สองขา้งแลว้ลกุขึน้ยืน 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.5 ยกแขนขึน้เหยียดตรงไปดา้นหนา้ระหว่างยืน 
แลว้เอามือลง ยืนตรง 

1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.6 . มว้นหลงัไดต้รงทิศทาง 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

รวม      0.93 น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ซ 
1. รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมอื 

2. หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. หนงัสือยืนยนัจากคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัท่ีท าในมนษุย์ 

4.หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
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1. รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1.1 ผศ. ดร. นทัธีรตัน ์พีระพนัธุ ์  อาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา   
     คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
1.2. อาจารย ์ดร. ธิติพงษ์ สขุดี   อาจารยภ์าควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา   
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
1.3. ผศ. ดร.สมบูรณ ์อินทรถ์มยา  อาจารยพ์ิเศษสาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา  
     คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
1.4. นางสาวกนกรตัน ์ตนัติกรพรรณ ขา้ราชการบ านาญ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
     และกรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
1.5. นายสนัทศัน ์นอ้ยเพ็ง  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ต าแหน่งช านาญการพิเศษ  
     โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รชัดา 
1.6. นายสวุิทวสั หิรญัสินสนุทร  ขา้ราชการครู ต าแหน่งครู  
     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 
     โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รชัดา 
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2. หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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3. หนังสือยืนยันจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยที่ท าในมนุษย ์
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4. หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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ชื่อ-สกุล นายจาตรุนต ์มหากนก 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มกราคม 2537 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559  

การศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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