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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare learning achievements in
the topic of Principles of Thai Language Usage of Mathayom Suksa I students before
and after learning by using the flipped classroom learning activities; and (2) to study
the avidity for learning of Mathayom Suksa I students during and after learning by using
the flipped classroom learning activities.
The research sample consisted of 30 Mathayom Suksa I students at Nikhom
Wittaya School in Rayong province during the second semester of the 2018 academic
year, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were (1) nine
learning management plans in the topic of Principles of Thai Language Usage for the
instruction using the flipped classroom activities management; (2) a learning
achievement test in the topic of Principles of Thai Language Usage, with the total test
reliability coefficient of 0.88; and (3) a scale to assess avidity for learning, which was
consisted of 10 items in the form of 5-scale rating questionnaire. Statistics for data
analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The research results showed that (1) the post-experiment learning
achievement in the topic of Principles of Thai Language Usage of Mathayom Suksa I
students learning by using the flipped classroom learning activities was significantly
higher than their pre-experiment counterpart achievement at the.05 level of statistical
significance; and (2) the avidity for learning of Mathayom Suksa I students learning by
using the flipped classroom learning activities was at the good quality level.

Keywords: Flipped classroom, Learning achievement, Avidity for learning,
Mathayom Suksa
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1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษาถือเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
สร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ ช่ ว ยกระจายความเท่า เที ย มกัน ในสัง คม เป็ นกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุค คลและสังคม โดยใช้วิธี ก ารถ่า ยทอดความรู ้ การฝึ ก การ
อบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรี ยนรู ้ และเป็ นปั จจัยเกื้ อหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต รวมถึงเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ความมุ่งหมายและหลักการของการศึกษา คือ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งในกระบวนการเรี ยนรู้ ตอ้ งมุ่งปลูกฝัง
จิตสํานึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ มี ค วามภาคภูม ิ ใ จในความเป็ นไทย รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิ ลปวัฒนธรรม การกี ฬา ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น ภู มิ ปั ญญาไทย และความรู ้ อนั เป็ นสากล รู ้ จกั รั ก ษา
ผลประโยชน์ส่ ว นรวมและของประเทศชาติ ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึ่งตนเอง มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้และ
เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ที่ว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ และถื อว่า
ผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึ ก ษาต้องส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ส่ ว นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ น้ ันให้ส ถานศึก ษาและหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งดํา เนิ นการจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิให้ทาํ ได้
คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542) แนวการศึกษาดังกล่าวจึงนําไปสู่ การมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2
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สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (2552) ได้นาํ เสนอข้อมูลการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ มุ่ง เน้นให้มี ก ารพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาตามระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการขับ เคลื่ อนการปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561)
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่า มี ก รอบแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา 4 ประการ ประกอบด้ว ย
1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ทํางานเป็ นกลุ่ม
ได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม มีความภูมิใจในความเป็ นไทย
ยึดมัน่ ต่อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ต
สามารถก้า วทัน โลก มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจที่ ส มบู ร ณ์ แข็ง แรง เป็ นกํา ลัง คนที่ มี คุ ณ ภาพ
2) พัฒนาคุ ณ ภาพครู ยุค ใหม่ ใ ห้เป็ นผู เ้ อื้ อ อํา นวยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ สามารถจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดี ยวกันก็สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งพัฒนาให้องค์กรทางวิชาชี พครู มีคุณภาพตามมาตรฐาน 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึ ก ษาและ
แหล่ง เรี ย นรู ้ ย ุค ใหม่ใ ห้ส ามารถเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื ่อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชี วติ และมีคุณภาพ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครอง ชุ มชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่ วน มีการบริ หารจัดการการเงิ นและงบประมาณที่
เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ (demand side) โดยให้ผูเ้ รี ย นเลื อกรั บ บริ การตามความต้องการ ซึ่งกรอบ
แนวทางการปฏิ รูปการศึกษาทั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้ จะนํามาสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ถื อเป็ นช่ วงเวลาที่ทา้ ทายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็ นยุคที่โลก
ต้องเผชิ ญกับความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จาํ กัดอยู่
เพียงรอบตัวอีกต่ อ ไป คอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ ต่ า ง ๆ เริ่ ม เข้า มามี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากกับ การดํา เนิ น
ชี วิ ต ประจํา วัน ของมนุ ษ ย์ แค่ เ พี ย งคลิ ก ที่ ป ลายนิ้ ว ก็ ส ามารถก้า วข้า มพรมแดนไปได้ ท ั่ว ทุ ก
มุ ม โลก ซึ่ งระบบการศึ ก ษาทั่ว โลกต่ า งมุ่ ง เป้ าหมายเพื่ อ ก้า วพ้น รู ป แบบการเรี ย นการสอน
ที ่ ใ ช้ ค รู เ ป็ นศู น ย์ก ลาง มาสู ่ ก ารเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบกระบวนทัศ น์ ใ หม่ เรี ย กได้ว่า เป็ นการจัด
การศึกษายุคฐานแห่ งเทคโนโลยี (Technology Based Paradigm) ในขณะที่ประเทศไทยก็ตระหนัก
ถึงความสําคัญและมุมมองของการเตรี ยมเด็กไทยสู่ โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เช่นกัน (วิจารณ์ พานิช,
2551) รู ปแบบการเรี ยนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ถื อว่า เป็ นการเรี ยนการสอนที่จะต้องเน้น
กระบวนการที่เป็ นรู ป ธรรม เพื่อให้ผูเ้ รี ย นได้เห็ น และปฏิ บ ตั ิจากประสบการณ์จ ริ ง ซึ่ งจะทําให้
ผูเ้ รี ยนมีการจดจําและเกิดทักษะการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าที่เรี ยนแบบนามธรรม (สุ ทธิ พร จิตต์มิตรภาพ, 2553) โดย
กรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะแห่ งอนาคตใหม่ใน

3
ศตวรรษที่ 21 (21 ST Century Skills) ผู ้เ รี ยนจะใช้ ค วามรู ้ ใ นสาระหลั ก ไปบู ร ณาการ สั่ ง สม
ประสบการณ์กบั ทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวติ และอาชีพ ซึ่ งการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะใช้ 5 ระบบ คือ ระบบ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระบบการประเมินผลทักษะการเรี ยนรู ้ ระบบหลักสู ตรและวิธีการสอน ระบบการ
พัฒนางานอาชี พ และระบบแหล่งเรี ยนรู ้และบรรยากาศการเรี ยนรู้ ซึ่ งการปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สําคัญและจําเป็ นต่อตัวผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง มุ่งไปที่ผเู้ รี ยนสามารถ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่ การเรี ยนรู ้เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ครู ตอ้ งไม่สอนหนังสื อเพียงเพื่อนําสาระที่มีในตํารามาบอกบรรยายให้ผเู ้ รี ยนจดจํา แล้วนําไปสอบ
วัดความรู ้ เท่ า นั้น แต่ ค รู ต้องสอนคนให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ท่ี เ รี ย นรู้ ก ารใช้ท ัก ษะเพื่ อ การดํา รงชี วิ ต ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาด เท่าทัน มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ด้านการทํางาน
ที่สามารถชี้ นาํ ตนเองในการพัฒนา การสร้างงานและอาชี พ ให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน มีความซื่ อสัตย์
และเป็ นพลเมืองที่ มีคุณค่า ดังนั้น การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 จึ งพยายามเปลี่ ยน
บทบาทครู จากผูบ้ รรยายมาเป็ นการออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้เป็ น
เครื่ องมือไปเรี ย นรู ้ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ด ้ว ยตนเอง ครู เ ป็ นผู อ้ าํ นวยความสะดวกและเสนอแนะ
เครื่ องมื อการเข้าถึงองค์ความรู ้ผา่ นวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะทางเทคโนโลยี ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้
ได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง และสามารถนําความรู ้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรี ยนได้
(สํานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)
ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์ โลกมี ความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ
การศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็ นจริ ง ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
พัฒนาแนวคิดเรื่ อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21" มีบทเรี ยนที่ถูกสร้างขึ้น
โดยผ่านการส่ งต่อบนโลกอินเทอร์ เน็ตที่ใช้เป็ นสื่ อกลางระหว่างครู ผสู้ อนและผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาในชั้นเรี ย นในการเรี ย นเนื้ อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เหมาะสมและเกิ ดคุ ณ ค่า
มากกว่า นั้น คื อ ใช้สํา หรั บ แปลงความรู ้ ธ รรมดาไปเป็ นความรู ้ ห รื อ สาระเพื ่อ ความเข้า ใจที่
เชื่ อ มโยงกับ โลกและชี วิตจริ ง ซึ่ งช่วงเวลาฝึ กหัดนี้ ผูเ้ รี ยนต้องการความช่วยเหลื อจากครู นัน่ คือ
วิธีการของห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนเนื้อหาวิชาความรู ้ที่บา้ น และทํา
การบ้านที่ โรงเรี ยน หรื อรั บการถ่ายทอดวิชาความรู ้ ที่บา้ น แล้วมาสร้ างความรู ้ ต่อยอดจากวิชาที่ รั บ
ถ่ายทอดมาให้เป็ นความรู ้ ที่สอดคล้องกับชี วิต ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีพลัง (วิจารณ์ พานิ ช, 2551)
โดยเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) ถือเป็ นนวัตกรรมและ
มุมมองหนึ่ งของตัวอย่า งจากประสบการณ์จริ งที่เกิ ดขึ้ นในวงการศึ กษา เป็ นวิธี การใช้ห้องเรี ยน
ให้เกิดคุ ณค่าแก่ผเู ้ รี ยน โดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู ้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบ

4
รู ้ จ ริ ง (Mastery Learning) และเป็ นวิธ ี จ ดั การเรี ย นรู ้ผ า่ นสื ่ อ เทคโนโลยีที ่นํ า มาใช้ การจัด
ประสบการณ์ท างการเรี ย นแบบห้อ งเรี ย นกลับ ด้า นนั้น จะก่ อ ให้เ กิ ด กระบวนการสร้ า งองค์
ความรู ้ ที่เรี ยกว่า การเรี ยนแบบรอบรู ้หรื อการเรี ยนให้รู้จริ ง (Mastery Learning) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนที่
ช่วยเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ยน เพิ่มความร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยน เพิ่มความมัน่ ใจใน
ตนเองของผูเ้ รี ยน และช่วยให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขตนเองในการเรี ย นรู ้ ให้บ รรลุ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น มี ผ ลการวิจ ยั ที่ บ่ง บอกว่าการเรี ยนแบบรอบรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนประมาณ
ร้อยละ 80 สามารถเรี ยนเนื้ อหาสําคัญได้ เทียบกับร้อยละ 20 เมื่อใช้วิธีสอนแบบเดิมที่ใช้กนั อยูใ่ น
ปั จจุบนั (สุ รศักดิ์ ปาเฮ. 2556) ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) นี้
จึ ง เป็ นกระบวนการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประการหนึ่ ง ที ่ ส อดคล้อ งกับ จุ ด มุ ่ง หมายของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ จึงกําหนด
เป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน คือ มีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี มีทกั ษะชี วิต มีความรักชาติ มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นที่ป ระจัก ษ์
ชั ด ว่ า ก า ร ศึ ก ษ าเ ป็ น พื้ น ฐา น ที ่ สํา คั ญ ยิ่ ง ใ น ก า ร พั ฒ น าทุ ก ด้ า น ที่ จ ะ ทํา ใ ห้ ป ร ะ เ ทศมี
ความเจริ ญก้าวหน้า โดยเฉพาะในปั จจุ บนั ที่ เป็ นยุคโลกาภิ วตั น์ การศึ กษาจึ งเป็ นหัวใจสําคัญใน
การดํา รงชี วิต ให้ท นั กับ การเปลี่ ย นแปลงของโลก การจัด การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรแกนกลางของประเทศ ที่มีมาตรฐานเป็ นตัวกําหนด
คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นนั้น สถานศึ ก ษาจะต้อ งนํา กรอบแนวคิ ด จุ ด หมาย และโครงสร้ า งที่ สํา คัญ ของ
หลักสู ตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้พร้ อมที่จะสร้ างประโยชน์ให้กบั สังคมตามบทบาทหน้าที่ของตน ฉะนั้นจึง
ต้องดําเนิ นการให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาระดับนี้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ ให้
เป็ นพลเมื องที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มี ทกั ษะขั้นพื้นฐาน และประกอบอาชี พได้ตามควรแก่
วัย และความสามารถที่ จ ะช่ ว ยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับ
ผูเ้ รี ย น อันเป็ นคุ ณลัก ษณะที่ สั ง คมต้องการในด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่า นิ ย ม จิ ตสํา นึ ก และ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2551)
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม จิตสํานึ ก สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ทั้งใน
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ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กํา หนดคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ข องผูเ้ รี ย นไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รั ก ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2) ซื่ อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินยั 4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ ในการทํางาน 7) รักความเป็ นไทย
และ 8) มีจิตสาธารณะ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดนั้น ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการปลูกฝั งและพัฒ นาผ่า น
กิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู ้ การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย นในรู ป แบบต่ า ง ๆ จนสามารถ
ตกผลึ กเป็ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผูเ้ รี ยนที่ สามารถประเมิ นผลได้จากพฤติ กรรมของ
ผูเ้ รี ยน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการหนึ่ งที่
มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาผู เ้ รี ย นให้ บ รรลุ ต ามจุ ด หมายของหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้
ใฝ่ เรี ย นรู ้ เ ป็ นคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข้อ ที่ 4 ที่ แ สดงออกถึ ง ความตั้ง ใจ
เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่
เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้จะแสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรี ยนและการเข้าร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ต่า ง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู ้ จากแหล่ง เรี ย นรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่า ง
สมํ่าเสมอ ด้วยการเลื อกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ สรุ ปองค์ความรู ้ บันทึ กความรู ้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนําความรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553) ใฝ่ เรี ยนรู ้จึงเป็ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญประการหนึ่ งที่ควร
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยให้สามารถดํารงชี วิตในสังคมที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุ ข เป็ นทั้งคนเก่ง และคนดี ดังนั้นจึ งจําเป็ นต้องดําเนิ นการปฏิ รูประบบการเรี ยนการสอน
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
ฝึ กปฏิ บตั ิให้คิดเป็ น ทําเป็ น มีนิสัยรักการเรี ยนรู ้ และเกิ ดการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต
และควรสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในปั จจุบนั (สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2545) ซึ่ ง
รายวิชาหนึ่ งที่ตอ้ งปลูกฝังคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ พร้ อมกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องก็คือรายวิชาภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิ ดความเป็ น
เอกภาพและเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห้มี ค วามเป็ นไทย เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
การติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุ ระ
การงานร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และสร้ า งสรรค์ใ ห้ ท นั ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและความก้า วหน้า ทางวิท ยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชี พและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยงั เป็ น
สื่ อแสดงถึ งภูมิปัญญาของบรรพชนในด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุ นทรี ยภาพ ทั้งยังเป็ นสมบัติที่ล้ าํ ค่า
ควรแก่การเรี ยนรู ้ อนุ รักษ์ และสื บสานให้คงอยู่ตลอดไป ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิด
ความชํานาญ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนําไปใช้ในชี วิตจริ งได้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กาํ หนดให้หลักภาษาไทยจัดอยูใ่ นสาระ
ที่ 4 ใช้ชื่อว่า หลักการใช้ภาษาไทย กําหนดมาตรฐาน ท 4.1 ให้ผเู้ รี ยนเข้า ใจธรรมชาติ ข องภาษา
และหลัก ภาษาไทย การเปลี่ ย นแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552)
การฝึ กฝนทักษะทางภาษาไทย ต้องเรี ยนรู้ หลักภาษาหรื อไวยากรณ์ ใ ห้ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนทางภาษา เพราะหากสื่ อสารโดยใช้ภาษาไม่ถูกต้องอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาใน
สังคม ด้วยเหตุน้ ี หลักภาษาไทยจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง เพราะหลักภาษาไทยคือบรรทัดฐานของ
การใช้ภาษา หากขาดบรรทัดฐานของภาษา จะเป็ นเหตุให้มีการใช้ภาษาอย่างบกพร่ อง ผิดพลาด
และไขว้เขว นานไปก็จะทําให้ภาษาเสื่ อมสลายไปได้ ฉะนั้น หลักภาษาจึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่
จะทําให้ใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ฐาปะนีย ์ นาครทรรพ, 2541) ทว่า จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปี การศึกษา 2560 ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สาระหลักการใช้ภาษาไทย 40.36 คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดับ ประเทศ สาระหลัก การใช้ภ าษาไทย 44.22 คะแนน และระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ สาระหลักการใช้ภาษาไทย 37.18 คะแนน ผลการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรี ยนนิ คมวิทยา ปี การศึ กษา 2560 ระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ สาระหลักการใช้ภาษาไทย 44.32 คะแนน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สาระหลักการใช้ภาษาไทย 34.54 คะแนน
(สถาบันทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ก ารมหาชน), 2561) เมื่อ เทีย บกับ สาระอื่ น ๆ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย พบว่า สาระหลักการใช้ภาษาไทย เป็ นสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 แสดงว่าการจัดการเรี ยนรู ้สาระหลักการใช้ภาษาไทย ยังไม่
ประสบผลสําเร็ จตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กําหนดไว้
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้สาระหลักการใช้ภาษาไทย ผูส้ อนมักพบปั ญหาว่าหลัก
ภาษาไทยมีเนื้ อหาซํ้าซ้อน วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ไม่น่าสนใจ และผูส้ อนขาดสื่ อการสอนที่ดี ดังนั้น
ผูส้ อนต้องแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ โดยเลือกใช้วธิ ี การต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น (ทัศนีย ์ ศุภเมธี,
2542) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจเรมี เอฟ สเตรเยอร์ (Jeremy, F. Strayer) ที่ศึกษาผลการเปรี ยบเทียบ
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การจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า นกับ ห้อ งเรี ย นแบบเดิ ม ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ย นรู ้ แบบห้อ งเรี ย นกลับ ด้า น
เนื ่ อ งจากผู เ้ รี ย นได้ท าํ กิ จ กรรมที ่ ห ลากหลายมากกว่า การเรี ย นแบบเดิ ม (Jeremy, F. Strayer,
2007) และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกรแฮม และเบรนท์ จอห์นสัน (Graham Brent Johnson) ที่
ได้ศึกษาการรับรู ้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับ ด้า นของผูเ้ รี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมปลาย จํานวน 3 แห่ ง ที่ พบว่าผูเ้ รี ยนมี ก ารบ้า นน้อยกว่าการสอนแบบปกติ ผูเ้ รี ยนเกิดความ
สนุ กสนานในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้รับประโยชน์จากการศึ ก ษาจากวี ดิ ท ศั น์ และสื่ อ
เทคโนโลยีต่ า ง ๆ ที่ ค รู ใ ช้ป ระกอบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระว่างครู
และผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนมากยิ่งขึ้ น ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้ น
(Graham Brent Johnson, 2013)
จากประสบการณ์ ในการสอนรายวิชาภาษาไทยของผูว้ ิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนในระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี เวลาเรี ย นไม่ ต่อเนื่ องมัก จะมี ผลการเรี ย นตํ่า กว่า เกณฑ์ และมี ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นลดลง เมื่ อเปรี ยบเที ย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิช าภาษาไทย ของนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนนิ คมวิทยา ในปี การศึ กษา 2559 กับ 2560 พบว่านักเรี ยนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนลดลง ร้ อยละ 2.87 (โรงเรี ย นนิ คมวิทยา, 2560) นอกจากนี้ ยงั มี สาเหตุ
เกิ ด จากการขาดคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ ส่ ง ผลให้ ผู ้เ รี ย นเรี ย นไม่ ท ัน สอบได้ค ะแนนน้อ ย
นํา ไปสู ่ ปั ญ หาการติ ด 0, ร, มส, การเรี ย นซํ้าชั้ น และการออกกลางคัน จากแนวคิ ด ของ
นักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยน
กลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เนื่ องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน จะช่วยให้ครู สามารถแก้ไข
ปั ญหาในชั้นเรี ยนที่เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลได้อย่างใกล้ชิด โดยครู จะเปลี่ ยนบทบาทที่เคย
บรรยายอยู่หน้า ชั้น เรี ย น ไปใช้เวลาส่ ว นใหญ่ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นห้องเรี ย นกับ ผูเ้ รี ย น
ให้ม ากขึ้ น จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ได้อย่างไม่จาํ กัดสถานที่และเวลา นําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสร้ าง
เสริ มคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้อีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัก การใช้ภ าษาไทยของนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านก่อนและหลังการทดลอง
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2.2 เพื่อศึ กษาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ เรี ยนโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้าน

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
- คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. สมมติฐานของการวิจยั
4.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลักการใช้ภาษาไทยของผูเ้ รี ย นชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
4.2 คุ ณลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ที่เรี ย นโดยใช้ห้องเรี ย น
กลับด้านหลังการทดลองอยูใ่ นระดับดี

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านที่
มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก การใช้ ภ าษาไทย และคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นการวิจยั แบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนและหลัง โดยมีเนื้ อหาหลักการใช้
ภาษาไทย เรื่ อง ชนิดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย
5.2 ขอบเขตด้ านประชากร
5.2.1 ประชากร คือ ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประมาณ 14,897 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
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5.2.2 กลุ่ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผูเ้ รี ย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นนิ ค มวิทยา
อําเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ ม
แบบกลุ่ม
5.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
5.3.1 ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
5.3.2 ตัวแปรตาม
ตัว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก การใช้ ภ าษาไทย และ
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
5.4 ขอบเขตด้ านเวลา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สาระหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ มี กิ จ กรรมทั้ง ภายในและภายนอกห้องเรี ย น ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้จาก
สื่ อต่า ง ๆ ด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากนอกห้องเรี ยนหรื อที่บา้ น ผูเ้ รี ยนค้นหาความรู ้
ร่ ว มกับ เพื่ อ นในชั้น เรี ย น โดยมี ค รู เ ป็ นผูค้ อยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ชี้ แนะ และมี ก ารประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีและเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต และใช้สื่อวีดิทศั น์ (Video) แทนการบรรยายหน้าชั้นเรี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรี ยน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ผูเ้ รี ยนจะจดบันทึกความรู ้ (Lecture)
หรื อสรุ ปองค์ความรู ้ที่บา้ น โดยบันทึกลงในสมุดหรื อเครื อข่ายออนไลน์ต่าง ๆ สิ่ งที่เคยเป็ นการบ้าน
จะถู ก นํา มาทํา ที่ ห้องเรี ย น เมื่ ออยู่ใ นห้องเรี ย น ครู จะมี บ ทบาทเป็ นผูใ้ ห้ค วามช่ วยเหลื อและให้
คําแนะนําแก่ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถสอบถามข้อสงสัยจากสิ่ ง ที่ เรี ย นรู ้ นอกห้องเรี ยน และมี เวลา
ร่ วมกันเรี ยนรู ้บทเรี ยนในห้องเรี ยนได้มากขึ้น
6.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักการใช้ ภาษาไทย หมายถึง ผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ยวกับสาระหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย ที่
เกิดจากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการวัดโดย
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ใช้แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อง ชนิ ดและหน้า ที่ ข องคํา ในภาษาไทย ที่ ผูว้ ิจ ัย
พัฒ นาขึ้ นตามเกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
6.3 คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ หมายถึ ง ลักษณะซึ่ งแสดงออกถึ งความตั้งใจเพียรพยายามใน
การเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอก
ห้องเรี ยนหรื อโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์
สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ ซึ่ ง
เป็ นคะแนนที่ได้จากแบบวัดคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ จํานวน 10 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์การวัด
และประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ได้รั บ การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
ภาษาไทย ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย นําไปสู่ ความพึงพอใจต่อการเรี ยน และเกิดเจตคติที่
ดีต่อวิชาภาษาไทย
7.2 นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ได้รั บ การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สาํ คัญที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถนําไปพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน
7.3 ครู มีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในชั้นเรี ยน สามารถนําไปปรั บใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาด้านอื่นๆ รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทยและคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
รวบรวมวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้
ภาษาไทย
2. การสอนหลักภาษาไทย
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4. ห้องเรี ยนกลับด้าน
5. คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
การศึ กษาเกี่ ยวกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย มีประเด็นการศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ทักษะในการเรี ยนภาษาไทย
2) คุ ณภาพผูเ้ รี ยน และ 3) สาระ มาตรฐานการเรี ย นรู้ และตัวชี้ วดั ชั้นปี มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)
1.1 ทักษะในการเรียนภาษาไทย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุวา่ ภาษาไทยเป็ น
ทัก ษะที่ ต้ อ งฝึ กฝนจนเกิ ด ความชํ า นาญในการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อนําไปใช้ในชีวติ จริ ง โดยจะต้องมีทกั ษะ ดังนี้
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1.1.1 การอ่ าน
การอ่านออกเสี ยงคํา ประโยค การอ่านบทร้ อยแก้ว คําประพันธ์ชนิ ดต่าง ๆ
การอ่านในใจเพื่อสร้ างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้ จากสิ่ งที่อ่านเพื่อนําไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
1.1.2 การเขียน
การเขียนสะกดคําตามอักขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้ถอ้ ยคําและรู ปแบบ
ต่า งๆ ของการเขี ย น ซึ่ ง รวมถึ ง การเขี ย นเรี ย งความ ย่อความ รายงานชนิ ดต่ า งๆ การเขี ย นตาม
จินตนาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
1.1.3 การฟัง การดู และการพูด
การฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็ น ความรู ้ สึก พูด
ลํา ดับ เรื่ องราวต่า งๆ อย่า งเป็ นเหตุ เป็ นผล การพูดในโอกาสต่า ง ๆ ทั้ง เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
1.1.4 หลักการใช้ ภาษาไทย
ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุ ค คล การแต่ ง บทประพันธ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ และอิ ท ธิ พ ลของภาษาต่า งประเทศใน
ภาษาไทย
1.1.5 วรรณคดีและวรรณกรรม
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของ
งานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจบทเห่ บทร้ องเล่นของเด็ก เพลง
พื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่ งได้ถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เรื่ องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ งและภูมิใจ
ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั
สรุ ปได้วา่ ทักษะในการเรี ยนภาษาไทย มี 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการอ่าน การ
เขียน การฟั ง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดี และวรรณกรรม หากต้องการ
พัฒนาทักษะในการเรี ยนภาษาไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องฝึ กฝนการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารให้
เกิดความชํานาญ
1.2 คุณภาพผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยน หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังนี้
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1.2.1 อ่านออกเสี ยงบทร้ อยแก้วและบทร้ อยกรองเป็ นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง
เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่ งที่อ่าน
แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ
เขียนรายงานจากสิ่ งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ลําดับความอย่างมีข้ นั ตอนและความ
เป็ นไปได้ของเรื่ องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่ องที่อ่าน
1.2.2 เขียนสื่ อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถอ้ ยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระดับภาษา เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุ นทรพจน์ ชี วประวัติ
อัตชี วประวัติและประสบการณ์ ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุ ระ แบบกรอกสมัครงาน เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ค วามคิ ดหรื อโต้แย้ง อย่า งมี เหตุ ผ ล ตลอดจนเขี ย นรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน
1.2.3 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่ งที่ได้จากการฟั งและดู
นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็ นระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ และพูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
1.2.4 เข้าใจและใช้คาํ ราชาศัพท์ คําบาลี สันสกฤต คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ คํา
ทับศัพท์ และศัพท์บญั ญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้ าง
ของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็ นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็ นทางการ และแต่ง
บทร้อยกรองประเภทกลอนสุ ภาพ กาพย์ และโคลงสี่ สุภาพ
1.2.5 สรุ ปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตวั ละครสําคัญ วิถีชีวิต
ไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุ ปความรู ้ ข้อคิดเพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
สรุ ปได้วา่ เมื่อผูเ้ รี ยนสําเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนจะต้องมี
ทัก ษะในการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ด้า นการอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การดู และการพู ด หลัก การใช้
ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม ตามที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กําหนด ตามมาตรฐานของช่วงชั้น
1.3 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้ นปี มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดสาระภาษาไทย
ไว้ 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่
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4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่ งผูว้ ิจยั จะขอนําเสนอเฉพาะสาระ
ที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั ดังนี้
1.3.1 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
1.3.2 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติ
ของชาติ
1.3.3 ตัวชี้วดั ชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้แก่
1) อธิ บายลักษณะของเสี ยงในภาษาไทย
2) สร้างคําในภาษาไทย
3) วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค
4) วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
5) แต่งบทร้อยกรอง
6) จําแนกและใช้สาํ นวนที่เป็ นคําพังเพยและสุ ภาษิต
1.3.4 สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้แก่
1) เสี ยงในภาษาไทย
2) การสร้างคํา
(1) คําประสม คําซํ้า คําซ้อน
(2) คําพ้อง
3) ชนิดและหน้าที่ของคํา
4) ภาษาพูด
5) ภาษาเขียน
6) กาพย์ยานี 11
7) สํานวนที่เป็ นคําพังเพยและสุ ภาษิต
สรุ ปได้ว่า สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ประกอบด้วย มาตรฐาน ท 4.1 ตัวชี้วดั ชั้น
ปี และสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีเนื้ อหาเรื่ อง เสี ยงในภาษาไทย การ
สร้ างคําในภาษาไทย ชนิ ดและหน้าที่ ของคําในประโยค ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่ งคําประพันธ์
ประเภท กาพย์ยานี 11 และสํานวนที่เป็ นสุ ภาษิตและคําพังเพย
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2. การสอนหลักภาษาไทย
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องระเบียบแบบแผนทางภาษา มีความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การติดต่อสื่ อสาร เพราะหลักภาษาไทยเป็ นความรู ้และหลักการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง การเรี ยนรู ้ เรื่ องหลักภาษาจึงเป็ นการสร้ างพื้นฐานทางภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้มีผู ้
กล่าวถึงการสอนหลักภาษาไทย ไว้ดงั นี้
สุ จ ริ ต เพี ย รชอบ และสายใจ อิ น ทรั ม พรรย์ (2538) ได้ก ล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารสอนหลัก
ภาษาไทย ไว้ดงั นี้
1. ผูส้ อนควรสอนเนื้ อหาในบทเรี ยนให้มีความสอดคล้องกับภาษาที่ผเู ้ รี ยนใช้สื่อสาร
ในชี วิตประจําวันให้มากที่ สุด เพื่อให้ผูเ้ รี ยนตระหนักว่าการเรี ยนหลักภาษาไทย สามารถทําให้
ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูส้ อนควรกําหนดวัตถุประสงค์ของการสอนในแต่ละบทเรี ยนให้ชดั เจน และควรจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ และเพื่อทําให้การสอนหลักภาษาไทย
สามารถดําเนินไปด้วยความราบรื่ น
3. ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทราบความมุ่งหมายของการเรี ยนหลักภาษาไทย
ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ หากผูเ้ รี ยน
ได้มี ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เช่ น การกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ การวางแผนการจัด
กิ จกรรม และการเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจกรรม จะทําให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยความกระตือรื อร้นอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็ นการดีอย่างยิง่ ต่อการสอนหลักภาษาไทย
4. ผู ้ส อนควรสร้ า งบรรยากาศในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ค วามน่ า สนใจ
สนุกสนาน เนื่องจากหลักภาษาไทยเป็ นวิชาที่ยาก มีเนื้อหาและหลักเกณฑ์มากมาย ผูเ้ รี ยนจึงไม่ค่อย
ให้ค วามสนใจ แต่ หากผูส้ อนจัดบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ใ ห้ผูเ้ รี ยนมี ใจรั ก และศรั ท ธาในวิช าหลัก
ภาษาไทย ผูเ้ รี ยนก็จะให้ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นอย่างดี ส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู้
อย่างมีความหมาย
5. ผูส้ อนไม่ควรมุ่งเน้นสอนเนื้ อหาหลักภาษาไทยแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่ควรเน้นให้
สัมพันธ์กบั ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และวรรณคดี เมื่อสอนทักษะ
การใช้ภาษาในด้านต่างๆ ก็ควรให้ความรู ้ดา้ นหลักภาษาแก่นกั เรี ยนพร้อมกันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผเู้ รี ยน
ได้เห็นความสําคัญ และประโยชน์ของการเรี ยนหลักภาษามากยิง่ ขึ้น
6. ผูส้ อนควรรังสรรค์กิจกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อสถานการณ์ ที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้นาํ
ความรู ้ เกี่ ยวกับหลักภาษาที่ เรี ย นแล้วไปใช้อย่างสมํ่า เสมอ เพราะภาษาไทยเป็ นวิช าทักษะ หาก
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ผูส้ อนประสงค์จะให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษานั้นจะต้องฝึ กฝน และฝึ กใช้ภาษา
ที่เป็ นแบบแผนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
7. ผูส้ อนควรใช้กลวิธีจูงใจหรื อเร้าความสนใจผูเ้ รี ยนตลอดการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ไม่ควรจูงใจหรื อเร้ า ความสนใจเฉพาะกิ จกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยนเท่า นั้น เนื่ องจากวิช า
ภาษาไทยมีเนื้อหามาก ผูเ้ รี ยนชอบเรี ยนน้อยที่สุด หากจูงใจหรื อเร้าความสนใจไม่ต่อเนื่ อง จะส่ งผล
ให้การสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
8. ผูส้ อนควรเสริ มสร้ างกําลังใจในการเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยนอยู่เสมอ เพราะการเรี ยนการ
สอนหลัก ภาษาตามแบบเดิ ม ทํา ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความท้อแท้ และเบื่ อหน่ า ยในบทเรี ยน การเสริ ม
กําลังใจจะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดความพยายามในการเรี ยนมากขึ้ น ซึ่ งวิธีการเสริ มกําลังใจในบางครั้ง
ผูส้ อนอาจจะมีของรางวัลให้แก่นกั เรี ยนบ้าง แต่ไม่ควรให้บ่อยนัก เพราะรางวัลจะทําให้ผเู ้ รี ยนมุ่ง
เป้ าหมายที่วตั ถุตอบแทนมากจนเกินไป
9. ผูส้ อนควรวางแผน และเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดีในทุกครั้ง ควรกําหนดให้ชดั เจน
ว่าในแต่ละชัว่ โมงการเรี ยนนั้น ผูส้ อนจะดําเนินการสอนอย่างไรบ้าง ผูส้ อนควรกําหนดขั้นการสอน
ให้น่าสนใจ ทั้งการนําเข้าสู่ บทเรี ยน การดําเนิ นการสอน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ ม ให้
ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมมากที่ สุด และการประเมิ นผลในตอนท้ายชั่วโมง โดยจะต้องวางแผนอย่า ง
รอบคอบในทุกครั้งที่สอนหลักภาษาไทย
10. ผู ้ส อนควรพยายามเลื อ กใช้ วิ ธี ส อนที่ ห ลากหลาย พยายามสร้ า งสถานการณ์
บรรยากาศ และกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เอื้ ออํา นวยให้ก ารสอนหลัก ภาษาไทยนั้นดํา เนิ นไปอย่า ง
สนุ กสนาน มีชีวิตชี วา ทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีความสุ ข มีความกระตือรื อร้น มีความตื่นตาตื่นใจที่ได้
สัมผัสสิ่ งแปลกใหม่อยู่เสมอ ผูส้ อนอาจเลื อกวิธีการสอนโดยใช้เกมสอดแทรกในกิจกรรรมการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เพราะการเล่ นเกมเป็ นอี กหนึ่ งวิธีที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องหลัก
ภาษาเกิ ดความสนุ กสนาน มีชีวิตชี วา ในขณะเดี ยวกันก็ช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และทําให้การสอนหลักภาษาไทยประสบผลสําเร็ จมากขึ้น
11. ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ใช้วิจารณญาณ และดุลยพินิจของตนเองให้มาก
ที่ สุด โดยพยายามเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้แสดงความคิ ดเห็ น และซักถามข้อสงสัยได้อย่า งเสรี
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในบทเรี ยนได้อย่างลึกซึ้งและแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
12. ผูส้ อนควรมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนได้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ รวบรวมตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์ในการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เพราะการเสาะแสวงหาความรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน
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13. ผูส้ อนควรฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เป็ นคนช่างสังเกต รู ้จกั วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษา
และพิจารณาว่าการใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน และวรรณคดีน้ นั ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
หรื อไม่
14. ผูส้ อนควรจัดทํา พัฒนา หรื อใช้สื่อประกอบการสอนที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้
ผู ้เ รี ยนเข้า ใจบทเรี ยนได้ ง่ า ยและลึ ก ซึ้ ง ผู ้ส อนอาจนํา คํา ประพัน ธ์ ที่ มี ผู ้ร้ อ ยกรองไว้แ ล้ว มา
ประกอบการสอนหลักภาษาไทย หรื ออาจนําคําประพันธ์มาร้ องเป็ นเพลงให้เกิ ดความสนุ กสนาน
และเป็ นวิธีการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนจดจําเนื้ อหาหลักภาษาไทยได้ง่าย ดังนั้นบทร้อยกรองจึงเป็ นสื่ อที่
สามารถช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลักภาษาไทยให้มีชีวติ ชีวา และน่าสนใจมากขึ้น
15. ผูส้ อนควรคํา นึ ง ถึ ง ความต้องการของผูเ้ รี ย นเป็ นหลัก ควรจัดเนื้ อ หาประกอบ
ตัวอย่าง ตลอดจนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ที่ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเห็นว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ในสิ่ งที่ตนต้องการ
เพื่อช่ วยสร้ างเสริ มสติ ปั ญญาของผูเ้ รี ย นให้สามารถนํา ความรู้ ไปใช้ใ นชี วิตประจํา วันได้ ดังนั้น
ผูส้ อนจึ งควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ใช้เหตุผล ศึ กษาค้นคว้า และเกิ ด
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
16. ผู ้ส อนควรพยายามใช้ห ลัก ภาษาไทยเป็ นเครื่ อ งฟื้ นฟู ถ่ า ยทอด และอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทยให้มากที่สุด โดยอาจจะให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนตระหนักถึ งประโยชน์ และ
คุณค่าของการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง โดยผูส้ อนอาจสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกตามความถนัด
และความสนใจ เช่น การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ การจัดนิทรรศการ เป็ นต้น
17. ผูส้ อนควรประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ยนทุ กด้าน ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่มีต่อการเรี ยนหลักภาษาไทย การประเมินในแต่ละด้านก็ควรจะครอบคลุม ชัดเจน ไม่ควร
เน้นความจําเพียงอย่างเดียว ควรเน้นด้านความรู ้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการประเมินค่าอย่างรอบด้าน
18. ผูส้ อนควรสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนได้เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจ หรื อผลงานที่เกิ ดจาก
การศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยนภายในชั้นเรี ยนเดียวกัน หรื อระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้ผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนได้เผยแพร่ ไปยังผูอ้ ื่นอย่างหลากหลาย
19. ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมนอกชั้นเรี ยนหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรประกอบกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน เพื่อให้การสอนหลักภาษาไทยมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
ซึ่ งกิจกรรมนอกชั้นเรี ยนดังกล่าว อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของชุมชนการเรี ยนรู ้ หรื อชุมนุมก็ได้
ฐาปะนี ย ์ นาครทรรพ (2541) ได้เสนอวิธีการสอนหลักภาษาไทยไว้ว่า ผูส้ อนจะต้อง
ปลู กศรั ทธา หาตัวอย่าง ช่ างสังเกต คิดหาเหตุ ผล ศึ กษาค้นคว้าและรวบรวม ร่ วมกิ จกรรม ทํา
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อุปกรณ์ สอนการใช้ ให้หลักเกณฑ์ และเล่นร้อยกรอง ซึ่ งรายละเอียดของวิธีการสอนแต่ละประเด็น
มีดงั นี้
1. ปลูกศรัทธา
ผูส้ อนควรสร้ า งแรงจู ง ใจให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความศรั ท ธาต่อวิช าหลักภาษาไทย โดย
ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์และคุณค่าที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับจากการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทั้ง
ในด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเสนอแนะให้ผูเ้ รี ยนได้พิจารณาข้อ ดี ข อง
ภาษาไทย ที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตื่นเต้น และเกิดความสนใจใฝ่ รู ้ในเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย
2. หาตัวอย่าง
ผูส้ อนควรพยายามสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทยที่ชดั เจน เพราะบางครั้งผูเ้ รี ยนอาจมีพ้ืนฐานความรู ้ทางภาษาไทยอยู่
แล้ว และรู ้จกั คําไทยเป็ นจํานวนมาก เพียงแต่ไม่ได้มีการนํามาวิเคราะห์วา่ คําใดมีการใช้อย่างไร หาก
ผูส้ อนหาตัวอย่างมานําเสนอให้แก่ผเู ้ รี ยนได้พิจารณามาก ๆ ก็จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแยกประเภท
จัดเป็ นหมวดหมู่ และดึงเข้าหาหลักเกณฑ์ทางภาษา นําไปสู่ การสร้างความเข้าใจให้แก่ตนเอง และ
ทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าวิชาภาษาไทยก็สามารถเรี ยนให้เกิดความสนุกสนานได้เช่นกัน
3. ช่างสังเกต
ผูส้ อนควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนช่างสังเกต เวลาที่ฟังใครอ่านออกเสี ยงผิดหรื อพูดผิด
ผูเ้ รี ยนจะต้องสังเกตให้ได้วา่ ผิดตรงไหน ผิดอย่างไร ถ้าผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กเป็ นคนช่างสังเกตติ ดตัว
แล้ว การเรี ยนวิชาหลักภาษาไทยก็จะเป็ นเรื่ องง่ายดาย
4. คิดหาเหตุผล
ผูส้ อนควรฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั หาเหตุ ผลมาสนับสนุ นกฎเกณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
5. การศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ผูส้ อนควรฝึ กให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนรู้ จกั ค้นคว้า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
6. ร่ วมกิจกรรม
ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยน
วิชาหลักภาษาไทยอย่างสนุ กสนาน เช่ น เกมทายปั ญหา ทายปริ ศนาอักษรไขว้ และแข่งขันสะกด
คํา ผิดคํา ถู ก เพราะกิ จกรรมเหล่ า นี้ ส ามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้รับ ทั้ง ความรู ้ และความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน
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7. ทําอุปกรณ์
ผูส้ อนควรจัด ทํา สื่ อการเรี ย นรู ้ ห รื อ อุ ป กรณ์ ก ารสอนที่ จ ะช่ วยให้ก ารเรี ย นหลัก
ภาษาไทยมีความสนุ กสนาน มีชีวิตชี วามากขึ้น เช่น การใช้บตั รคํา การใช้แผนภูมิเกี่ยวกับไตรยางค์
การใช้ป้ายประกาศ และการใช้พจนานุกรมฉบับจิ๋ว
8. สอนการใช้
ผู ้ส อนควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เ รี ย นได้ใ ช้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก ภาษาไทยในการแปล
ความหมายของชื่ อ คําศัพท์ และการสะกดคําต่าง ๆ หรื อช่วยในการแต่งคําประพันธ์ เพราะการใช้
ความรู ้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยถือเป็ นจุดมุ่งหมายที่มีความสําคัญอย่างยิง่
9. ให้หลักเกณฑ์
ผูส้ อนควรสอนจากตัวอย่า งไปหาหลัก เกณฑ์ เพราะการสอนด้วยวิธี น้ ี จะทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจและจดจําได้แม่นยํา หากผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปหลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาได้ดว้ ย
ตนเอง ก็จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในการเรี ยนอย่างแท้จริ ง
10. เล่นร้อยกรอง
ผูส้ อนควรนําบทร้อยกรองมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการใช้บท
ร้ อ ยกรองนี้ ควรเริ่ ม ต้น ด้ว ยวิ ธี ก ารง่ า ย ๆ เช่ น หาบทร้ อ ยกรองที่ ไ พเราะมาอ่ า นให้ ผูเ้ รี ย นฟั ง
นอกจากนี้การแต่งบทร้อยกรองนั้นเป็ นการใช้ภาษาอย่างประณี ต เมื่อสอนเรื่ องนี้ผสู ้ อนอาจจะมีการ
เชื่อมโยงในเรื่ องอื่นๆ ด้วย เช่น เรื่ องคําเป็ น คําตาย คําครุ คําลหุ คําแผลง และนําความรู ้รอบตัวหรื อ
ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนมาสัมพันธ์กบั การใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน เพื่อช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดความสนุ กสนานกับ
การเรี ยนมากขึ้น
ทัศนีย ์ ศุภเมธี (2542) ได้สรุ ปวิธีการสอนหลักภาษาไทยให้สนุก ไว้ดงั นี้
1. สอนจากสิ่ งที่ผคู ้ นกําลังให้ความสนใจ ด้วยการสอนฟั ง และพูด หรื ออ่านให้ผเู ้ รี ยน
ฟั ง ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนพูดเรื่ องราว สอนอ่านและเขียนโดยนําเรื่ องราวจากข่าวมาใช้เป็ นสื่ อประกอบการ
สอน หรื ออาจสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันหาคําศัพท์ใหม่ ๆ การเขียนเรี ยงความ เขียนแยกคําชนิ ดต่าง
ๆ เขียนเครื่ องหมายวรรคตอน หรื อทําแผนภูมิ เป็ นต้น สอนจากสิ่ งที่ผเู้ รี ยนรู้จกั ดี เช่ น การนําชื่ อนามสกุล มาสัมพันธ์กบั เนื้อหา หลักการเขียน เรื่ องไตรยางค์ คําเป็ น คําตาย ฯลฯ
2. สอนให้ขดั แย้งกับความเป็ นจริ ง เช่ น การนําเอาตัวละครในวรรณคดี มาแต่ง เป็ น
ประโยค ทําให้เกิดความสนุกสนานและให้ความรู ้ทางหลักภาษาและวรรณคดีไปพร้อมกัน
3. สอนให้มีการเล่นเกมทายปั ญหา และการเล่นคําสัมผัส เช่น ทายปั ญหาพยัญชนะ เล่น
คําสัมผัสคําหลายพยางค์ เป็ นต้น
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4. สอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั สรุ ปหลักเกณฑ์ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนจดบันทึกเองโดยให้ยอ่ หลักเกณฑ์
แล้วให้จดบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง
5. ผูส้ อนควรจัดทําและใช้สื่อประกอบการสอนอย่างหลากหลาย เช่น บัตรคํา แผนภูมิ
เป็ นต้น
6. ผูส้ อนควรสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สังเกต พิจารณา เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่นแบ่งกลุ่ม
เพื่อรวบรวมคําชนิ ดต่างๆ แบ่งกลุ่มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันทําคําศัพท์ทานุ กรม ต่อคําสัมผัสโดยหาคํา
ยากที่น่าสนใจมารวบรวมไว้ เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การสอนหลักภาษาไทยจะต้องเริ่ มต้นที่การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะต้องใช้วธิ ี การสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อประกอบการสอน จัดบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับทั้งความรู ้ และความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการสังเกต
การคิด พิจารณาการใช้ภาษาในรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการสื่ อสารใน
ชีวติ จริ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ องค์ความรู ้ไปยังผูอ้ ื่นได้

3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ ซึ่ งเกิ ดจากผูเ้ รี ยน
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู โดยครู ตอ้ งศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล การสร้ างเครื่ องมือวัดให้มีคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารายละเอียดด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนไว้ดงั นี้
3.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ ซึ่ งเกิ ดจาก
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ จากกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และ
ด้านทักษะพิสัย ซึ่งได้มีผใู ้ ห้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ดงั นี้
สมพร เชื้อพันธ์ (2547) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถ
ความสําเร็ จ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการเรี ยนรู ้ อันเป็ นผลมาจากการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู การฝึ กฝนหรื อประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ
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พิมพันธ์ เดชะคุ ปต์ และพเยาว์ ยินดี สุข (2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คือ ขนาดของความสําเร็ จที่ได้จากกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ปราณี กองจินดา (2549) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึ ง ความสามารถ
หรื อผลสําเร็ จที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรี ยนรู ้
ทางด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จาํ แนกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ตามลักษณะ
ของวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
สรุ ป ได้ว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หมายถึ ง ผลที่ เกิ ดจากกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ของครู ที่จะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดง
ออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
3.2 พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนทีต่ ้ องการวัดและประเมินผู้เรียน
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธี
แต่วิธีการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาคือการวัดและประเมินผลตามแนวคิดของ บลูม (Benjamin S. Bloom) ซึ่ ง
เป็ นการวัดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการ
นํา ไปใช้ ด้า นการวิเคราะห์ ด้า นการประเมิ นค่า ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการวัดผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยในการวิจยั ครั้งนี้
รั ฐพล ประดับเวทย์ (2551) กล่ าวว่า ลําดับขั้นของกระบวนการทางปั ญญาใน
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิ พิสัยของบลูมที่ปรับปรุ งนั้น ได้นาํ เสนอการจัดแบ่งใหม่ออกเป็ น
6 ขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจํา เป็ นความสามารถของสมองในการระลึกได้ จําความรู ้ สารสนเทศ แสดง
รายการได้ ระบุ บอกชื่อได้ ซึ่ งเป็ นความจําระยะยาว
2. การเข้าใจ เป็ นความสามารถของสมองในการแปล สร้างความหมาย ยกตัวอย่าง
สรุ ป อ้างอิงการศึกษาด้วยตนเอง
3. การประยุก ต์ใช้ เป็ นการใช้ก ระบวนการที่ ได้เรี ย นรู ้ ผ่านกระบวนการคิ ดใน
สถานการณ์ใหม่ หรื อสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
4. การวิเคราะห์ เป็ นการแยกความรู้ ออกเป็ นส่ วน ๆ โดยสามารถให้เหตุ ผ ลว่า
ความรู ้ส่วนย่อยที่แยกแต่ละส่ วนมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของความรู ้ท้งั หมดอย่างไร
5. การประเมินค่า เป็ นความสามารถของสติปัญญาเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม
ทดสอบ เพื่อค้นหาความไม่สอดคล้องหรื อความขัดแย้งในกระบวนการหรื อผลผลิต และการวิพากษ์
ต่าง ๆ เพื่อการตัดสิ นใจ
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6. การคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถของสติปัญญาในการสร้างสิ่ งใหม่จากสิ่ งที่
เคยเรี ยนรู ้ หรื อพบเห็ นในบริ บทต่างๆ ที่สามารถสร้ างสรรค์งาน วางแผนงาน และดําเนิ นงานตาม
กระบวนการจนได้รับความสําเร็ จ
สรุ ปได้วา่ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดของ บลูม (Benjamin S. Bloom) เป็ น
การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการจํา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และ
การคิดสร้ างสรรค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการวัดและประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทยในครั้งนี้
3.3 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องมื ออย่างหนึ่ งที่ ครู ใช้วดั และ
ประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น และเป็ นเครื่ องมื อที่ ไ ด้รับความนิ ยมอย่า งยิ่ง ซึ่ งมี รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังนี้
3.3.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ดังนี้
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2545) กล่ าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มาแล้ว
ว่าบรรลุผลสําเร็ จตามจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้เพียงใด
สิ ริพ ร ทิ พ ย์ค ง (2545) กล่ า วว่า แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึ ง ชุ ดคําถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนว่ามีความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพด้าน
สมองด้านต่างๆ ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด
สมพร เชื้ อพันธ์ (2547) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบหรื อชุ ดของข้อสอบที่ใช้วดั ความสําเร็ จหรื อความสามารถในการทํากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ของครู วา่ ผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
ไว้เพียงใด
สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ชุดของข้อสอบ
ที่ใช้วดั ความรู ้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มาแล้วว่าบรรลุผลสําเร็ จตาม
จุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้เพียงใด
3.3.2 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ครู สร้างขึ้นมีหลายแบบ แต่ที่นิยม
ใช้มี 6 แบบดังนี้
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1) ข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง (Subjective or Essay test) เป็ นข้อสอบที่มี
เฉพาะคําถาม แล้วให้นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของ
แต่ละคน
2) ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลื อกตอบที่มี 2
ตัวเลือกแต่ตวั เลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริ งไม่จริ ง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็ นต้น
3) ข้ อ สอบแบบเติ ม คํา (Completion test) เป็ นข้อ สอบที่ ป ระกอบด้ ว ย
ประโยค หรื อข้อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมคําหรื อประโยค หรื อข้อความลงในช่องว่างที่
เว้นไว้น้ นั เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
4) ข้อสอบแบบตอบสั้น (Short answer test) เป็ นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ
แบบเติ มคํา แต่แตกต่างกันที่ ขอ้ สอบแบบตอบสั้น จะเขี ยนเป็ นประโยคคําถามสมบูรณ์ แล้วให้
ผูต้ อบเขียนตอบ คําตอบที่ตอ้ งการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่ เป็ นการบรรยาย
แบบข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง ส่ วนข้อสอบเติมคําเป็ นประโยคหรื อข้อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์
5) ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็ นข้อสอบแบบเลื อกตอบชนิ ดหนึ่ ง
โดยมีค่าหรื อข้อความแยกออกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้วให้ผตู ้ อบเลือกจับคู่วา่ แต่ละข้อความในชุ ดหนึ่ ง
จะคู่กบั คําหรื อข้อความใดในอีกชุ ดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผอู ้ อกข้อสอบ
กําหนดไว้
6) ข้อ สอบแบบเลื อ กตอบ (Multiple choice test) คํา ถามแบบเลื อ กตอบ
โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนําหรื อคําถาม (Stem) กับตอนเลื อก (Choice) ในตอน
เลื อกนั้นจะประกอบด้วยตัวเลื อกที่ เป็ นคําตอบถูกและตัวเลื อกลวง ปกติ จะมี คาํ ถามที่กาํ หนดให้
พิจารณา แล้วหาตัวเลื อกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลื อกเดี ยวจากตัวเลื อกอื่ น ๆ และคําถามแบบ
เลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตวั เลือกที่ใกล้เคียงกัน
สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่นิยมใช้มี 6 แบบ ได้แก่
ข้อสอบอัตนัย หรื อความเรี ยง ข้อสอบแบบกาถู ก -ผิด ข้อสอบแบบเติ มคํา ข้อสอบแบบตอบสั้น
ข้อสอบแบบจับคู่ และข้อสอบแบบเลือกตอบ โดยในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบข้อสอบแบบเลือกตอบ
3.3.3 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนทีด่ ี
สิ ริพร ทิพย์คง (2545) และ พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ดีไว้ดงั นี้
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1) ความเที่ยงตรง เป็ นแบบทดสอบที่สามารถนําไปวัดในสิ่ งที่เราต้องการวัด
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
2) ความเชื่ อมัน่ แบบทดสอบที่มีความเชื่ อมัน่ คือ สามารถวัดได้คงที่ไม่วา่
จะวัดกี่ครั้งก็ตาม เช่น ถ้านําแบบทดสอบไปวัดกับนักเรี ยนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองครั้ง
ควรมีความสัมพันธ์กนั ดี เมื่อสอบได้คะแนนสู งในครั้งแรกก็ควรได้คะแนนสู งในการสอบครั้งที่
สอง
3) ความเป็ นปรนัย เป็ นแบบทดสอบที่ มี ค าํ ถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง มี
ความถูกต้องตามหลักวิชา และเข้าใจตรงกัน เมื่อนักเรี ยนอ่านคําถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อคําถามต้อง
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน
4) การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรู ้ ความจํา โดยถาม
ตามตําราหรื อถามตามที่ ครู สอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสู งกว่าขั้นการจํา ได้แก่ การเข้าใจ
การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์
5) ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบที่บอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้น
มีคนตอบถูกมากหรื อตอบถูกน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่ายและถ้ามีคนตอบถูกน้อย
ข้อสอบข้อนั้นก็ยาก ข้อสอบที่ยากเกินความสามารถของนักเรี ยนจะตอบได้น้ นั ก็ไม่มีความหมาย
เพราะไม่สามารถจําแนกนักเรี ยนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายเกิ นไป
นักเรี ยนตอบได้หมด ก็ไม่สามารถจําแนกได้เช่นกัน ฉะนั้นข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ
ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไป
6) อํานาจจําแนก หมายถึง แบบทดสอบนี้สามารถแยกนักเรี ยนได้วา่ ใครเก่ง
ใครอ่อนโดยสามารถจําแนกนักเรี ยนออกเป็ นประเภทๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียดตัง่ แต่อ่อนที่สุด
ไปจนถึงเก่งที่สุด
7) ความยุ ติ ธ รรม คํา ถามของแบบทดสอบต้อ งไม่ มี ช่ อ งทางชี้ แนะให้
นักเรี ยนที่ฉลาดใช้ไหวพริ บในการเดาได้ถูกต้อง และไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่เกียจคร้ า นซึ่ งดู
ตําราอย่างคร่ าวๆ ตอบได้ และต้องเป็ นแบบทดสอบที่ไม่ลาํ เอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี ต้องเป็ นแบบทดสอบ
ที่มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่ ความเป็ นปรนัย ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอํานาจจําแนก
และมีความยุติธรรม
จากการศึ ก ษาด้า นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสามารถสรุ ป เชื่ อมโยงสู่ ก าร
ศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย หมายถึ ง ผลการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ ยวกับสาระหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําใน
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ภาษาไทย ที่เกิดจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จาก
การวัดโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นตามเกณฑ์ก ารวัดและประเมิ นผลของหลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

4. ห้ องเรียนกลับด้ าน
4.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน
รุ่ งนภา นุ ตราวงศ์ (2557) ผูเ้ ชี่ ยวชาญของสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) อธิ บายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ห้องเรี ยนกลับด้านคือการนําสิ่ งที่เดิมเคยทําในชั้นเรี ยนไป
ทําที่บา้ น และนําสิ่ งที่เคยถูกมอบหมายให้ทาํ ที่บา้ นมาทําในชั้นเรี ยนแทน
สุ รศักดิ์ ปาเฮ (2556) ได้กล่าวถึ งความหมายของห้องเรี ยนกลับด้านว่า ห้องเรี ยน
กลับด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Flipped Classroom เป็ นศัพท์บญั ญัติที่นิยามไว้ดงั นี้ Flipped
Classroom (n.) A Model of Teaching which students’ homework is the traditional lecture viewed
outside of class on a video. Class time is then spent on inquiry-based learning that would include
what would traditionally be viewed as students’ homework assignments. แปลสรุ ปได้ว่าห้องเรี ยน
กลับด้าน (คํานาม) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการสอนโดยที่ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากการบ้านที่ได้รับผ่าน
การเรี ยนด้วยตนเองจากสื่ อวีดิทศั น์ (Video) นอกชั้นเรี ยนหรื อที่บา้ น ส่ วนการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ
นั้นจะเป็ นการเรี ยนแบบสื บค้นหาความรู ้ ที่ได้รับร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมชั้น โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้
ความช่วยเหลือชี้แนะ
สุ พตั รา อุ ตมัง (2558) กล่าวว่า ห้องเรี ยนกลับด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The
Flipped Classroom หมายถึ ง การสอนลัก ษณะหนึ่ งซึ่ งแตกต่า งไปจากการสอนปกติ ที่ ผูเ้ รี ย นจะ
ศึกษาเนื้อหาที่ครู บรรยายจากสื่ อวีดิทศั น์ โดยใช้เวลานอกชั้นเรี ยน ส่ วนเวลาในชั้นเรี ยนจะใช้ในการ
เรี ยนรู ้แบบสื บสอบความรู ้ และทําการบ้านที่ครู มอบหมายให้
จากนิ ยามดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปเชื่ อมโยงสู่ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ว่า การ
จัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ห้ องเรี ย นกลับ ด้า น หมายถึ ง กระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ส าระหลัก การใช้
ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มี
กิ จกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จากสื่ อต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจากนอกห้องเรี ยนหรื อที่บา้ น ผูเ้ รี ยนค้นหาความรู ้ร่วมกับเพื่อนในชั้น
เรี ยน โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลื อ ชี้ แนะ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื อข่าย
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อินเทอร์ เน็ต และใช้สื่อวีดิทศั น์ (Video) แทนการบรรยายหน้าชั้นเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า
นอกเวลาเรี ยน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ผูเ้ รี ยนจะจดบันทึกความรู ้ (Lecture) หรื อสรุ ปองค์ความรู ้ที่บา้ น
โดยบันทึกลงในสมุดหรื อเครื อข่ายออนไลน์ต่าง ๆ สิ่ งที่เคยเป็ นการบ้าน จะถูกนํามาทําที่ห้องเรี ยน
เมื่ ออยู่ใ นห้องเรี ย น ครู จะมี บ ทบาทเป็ นผูใ้ ห้ค วามช่ วยเหลื อและให้ค าํ แนะนํา แก่ ผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ย น
สามารถสอบถามข้อสงสั ย จากสิ่ ง ที่ เรี ย นรู ้ นอกห้องเรี ย น และมี เวลาร่ วมกันเรี ย นรู้ บ ทเรี ย นใน
ห้องเรี ยนได้มากขึ้น
4.2 ความเป็ นมาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน
วิจารณ์ พานิ ช (2556) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยน
กลับ ด้า นเพิ่ ง มี ข้ ึ น เมื่ อ ประมาณ 5 ปี ที่ ผ่า นมา แนวคิ ด นี้ เกิ ด จากครู ส อนวิช าเคมี ข องโรงเรี ย น
Woodland Park High School ในประเทศสหรัฐอเมริ กา 2 คนคือ โจนาธาน เบอร์ กมานน์ (Jonathan
Bergman) และ อาร์ รอน แซมส์ (Aaron Sams) ทั้งสองเป็ นครู ที่มีจิตวิญญาณความเป็ นครู เต็มเปี่ ยม
และมีแนวคิดที่จะช่วยนักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนไม่ทนั เพราะต้องขาดเรี ยนไปทํากิจกรรมต่างๆ
เช่น เล่นกีฬาให้กบั โรงเรี ยน หรื อกิจกรรมอื่นๆ และช่วยแก้ไขปั ญหานักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเรี ยน
ช้า โดยใช้สื่อ ICT เป็ นเครื่ องมือในการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน โดยครู จะทําสื่ อวีดิทศั น์ให้
นักเรี ยนศึกษาย้อนหลังผ่านอินเทอร์ เน็ต เพื่อแก้ไขปั ญหาการจดบันทึกการเรี ยน และลดภาระการ
สอนของครู โดยไม่ตอ้ งสอนซํ้าเนื้อหาเดิมให้กบั นักเรี ยนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรี ยน นอกจากนี้ นักเรี ยนที่
เข้าชั้นเรี ยนตามปกติก็สามารถศึกษาเนื้ อหาจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งที่ครู จดั ทําขึ้น
หรื อศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ นอกห้องเรี ยน เวลาในห้องเรี ยนจึงเป็ นการทํากิจกรรมให้นกั เรี ยน
ได้ลงมือฝึ กฝนปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยเป็ นกิจกรรมเดี่ยวหรื อกลุ่มตามความเหมาะสม มีครู เป็ นผูค้ อย
แนะนําและติดตามความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน ซักถามข้อสงสัยในบทเรี ยน
ทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบ ครู ท้ งั สองคนได้เขียนหนังสื อเรื่ อง Flip Your Classroom : Reach
Every Student in Every Class Every Day ซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย Jonathan Bergmann
และ Aaron Sams เป็ นผูพ้ ฒั นา Flipped Classroom โดยเริ่ มจากการทําวีดิทศั น์อย่างง่ายๆ ให้นกั เรี ยน
ที่ ไ ม่ไ ด้เข้า เรี ย นได้ดูวีดิท ศั น์ หลัง จากนั้นเมื่ อข่ า วการทํา วีดิท ศั น์ ก ารสอนแพร่ ออกไปแล้ว ก็มี
นัก เรี ย นที่ เ ข้า เรี ย นแล้วแต่ ก ลับ มาดู ซ้ ํา เพื่ อ การสอบ นับ เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ต่ อ การสอนของ Jonathan
Bergmann และ Aaron Sams เพราะไม่ตอ้ งตามนักเรี ยนช่วงกลางวันหรื อหลังเลิกเรี ยนเพื่อมาเรี ยน
เสริ ม แต่ส่ิ งที่ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ไม่ได้คาดคิด คือมีครู และนักเรี ยนจากทัว่ โลก
ที่ศึกษาวีดิทศั น์ที่พวกเขาลงไว้ ครู จากตํ่างประเทศ หรื อแม้แต่ครู ใหม่ก็มาศึกษาจากวีดิทศั น์น้ ีซ่ ึ งเป็ น
สิ่ งที่ พวกเขาไม่ได้คาดคิด ดังนั้นพวกเขาจึ งเริ่ มบันทึกวีดิทศั น์การสอนเตรี ยมไว้และนํามาใช้ใน
ห้องเรี ยน เมื่อนํามาใช้และทํากิจกรรม พวกเขาพบว่าเมื่อทําการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เสร็ จ ยังมี
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เวลาเหลืออีก 20 นําที เมื่อเทียบกับการเรี ยนแบบดั้งเดิม เมื่อได้นาํ Flipped Classroom มาใช้จนจบปี
การศึกษา ก็ได้คน้ พบว่าการสอนในรู ปแบบนี้เป็ นสิ่ งที่ดีกบั นักเรี ยน เช่น Flipped Classroom เป็ นวิธี
ที่ช่วยกําหนดกรอบให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษาส่ วนบุ คคลที่เหมาะกับความต้องการของตน เช่ น
กรณี มีนกั เรี ยนแลกเปลี่ ยนที่เข้ามาใหม่กลางภาคเรี ยน โดย Jonathan Bergmann และ Aaron Sams
ได้ให้นกั เรี ยนใหม่ดูวีดิทศั น์การสอนของพวกเขา ผลปรากฏว่านักเรี ยนคนนี้สามารถเรี ยนรู ้ ได้ทนั
เพื่อนแม้จะใช้เวลาที่น้อยกว่า ซึ่ งการศึกษาในแบบดั้งเดิ มจะทําได้ยาก นักเรี ยนที่ได้รับการศึ กษา
แบบเดิมจะรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ แค่เพียงผิวเผิน แต่การใช้ Flipped Classroom จะช่วยให้นกั เรี ยนที่มีความ
แตกต่างกันได้รับการศึกษาเฉพาะที่เหมาะสําหรับนักเรี ยนคนนั้น
4.3 สี่ เสาหลักของ F-L-I-P
จากเว็บไซต์ http://flippedlearning.org ได้ระบุไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแบบ Flipped Classroom มุ่งเน้นที่การเรี ยนของนักเรี ยนให้เป็ นการเรี ยนรู้รายบุคคล สี่ เสาหลัก
ของ F-L-I-P จะช่วยอธิ บายให้ครู หรื อผูท้ ี่จะนํา Flipped classroom ไปใช้น้ นั ได้เข้าใจถึงการจัดเรี ยน
การสอนแบบ Flipped Classroom ว่า มี หัว ใจหลัก ที่ แ ท้จ ริ ง อย่า งไร ( http://flippedclassroom4saolak-aris.blogspot.com/2017/10/f-l-i-p.html , ออนไลน์) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
F – Flexible Environment
ก ารเรี ย นก ารส อนแบบ Flipped Classroom ต้ อ งก ารความยื ด หยุ่ น ของ
สภาพแวดล้อม เช่น รู ปแบบของการเรี ยนรู ้น้ นั ควรจะมีหลายรู ปแบบไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่ ง
หรื อรู ปแบบเดิมๆ นักเรี ยนสามารถใช้รูปแบบการเรี ยนแบบใดๆ ก็ได้เพื่อที่จะรองรับบทเรี ยนต่างๆ
ซึ่ งอาจจะเกี่ ยวข้องกับการทํา งานของกลุ่ม การศึ กษาอิ สระ การวิจยั ผลการดําเนิ นงานและการ
ประเมินผล นักเรี ยนจะเลื อกสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง เวลาและสถานที่ที่ตอ้ งการเรี ยน ใน
ชั้น Flipped Classroom จะมี บางครั้ งที่ มีความวุ่นวายหรื อเสี ยงดังเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับวิธีการเรี ยน
แบบดั้งเดิ มที่ มีความสงบเงี ยบมากกว่า นอกจากนี้ ครู จะต้องมี ความยืดหยุ่นกับการคาดหวัง ด้วย
ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน หรื อวิธีการประเมิน และการสร้างระบบการประเมินที่จะต้องมี
ความเหมาะสมทั้งในการวัด ความหมายกับนักเรี ยน และครู ไม่ใช่การประเมินเป็ นตัวสิ นคะแนน
นักเรี ยนเพียงอย่างเดียว
L – Learning Culture
การเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom ต้องการการยกระดับจากวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบครู เป็ นศูนย์กลางแบบดั้งเดิม ครู เป็ นแหล่งที่มาของข้อมูล เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
เนื้อหาแต่เพียงผูเ้ ดียวที่ให้ขอ้ มูลกับนักเรี ยนโดยตรงผ่านการบรรยาย ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ Flipped
Classroom มีการเปลี่ยนแปลงจากครู เป็ นศูนย์กลางเป็ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งจะให้ความสําคัญ
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ต่อการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจในเชิ งลึกมากขึ้น และสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้
ดีย่งิ ขึ้น นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้โดยที่พวกเขามีส่วนร่ วมในการสร้างความรู ้ผา่ นการมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนและการประเมินผลของนักเรี ยน ซึ่ งจะเป็ นไปในลักษณะส่ วนบุคคล ในทาง
ทฤษฎี นักเรี ยนสามารถเลื อกการเรี ยนรู ้ ของพวกเขาโดยการหาเนื้ อหาที่ อยู่นอกเหนื อจากเนื้ อหา
ภายในห้อง หรื อเนื้ อหาที่ กาํ หนดไว้ และครู สามารถเพิ่มปฏิ สัมพันธ์ ในห้องเรี ยนเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรี ยนและแนะนําสื่ อต่าง ๆ ให้นกั เรี ยน
I – Intentional Content
การเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom ต้องการความตั้งใจในการศึกษาเนื้ อหา
เพื่อที่ครู จะได้รู้ในเนื้ อหาของตัวเองจริ ง ๆ ได้ประเมินเนื้ อหาที่จะสอนโดยตรง รวมถึงการวางแผน
ด้วยว่า จะใช้สื่ อใดๆ ในการสอนเนื้ อหานั้น สื่ อใดที่ อนุ ญาตให้นัก เรี ย นได้ค ้นหาต่อไป ถ้า หาก
นัก เรี ย นต้องการเรี ย นรู ้ เ รื่ องนั้น เพิ่ม และครู จะใช้วิธี ก ารสอนแบบในห้ อง เช่ น active learning
strategies, peer instruction, problem-based learning, or mastery หรื อ Socratic methods ขึ้ นอยู่ ก ั บ
ระดับชั้นและหัวข้อเรื่ อง ที่ครู ตอ้ งการสอน ทั้งหมดนี้ เป็ นสิ่ งที่ครู จะต้องเข้าใจและศึกษาในเรื่ องที่
ต้องการจะสอนจริ งๆ เพื่อเป็ นการวางแผนการเรี ยนในคาบนั้นให้เกิ ดผลประโยชน์กบั นัก เรี ย น
สู งสุ ด
P – Professional Educator
การเรี ย นการสอนแบบ Flipped Classroom ต้อ งการครู ที่ เ ป็ นมื อ อาชี พ Flipped
Classroom อาจจะชี้ให้เห็ นว่าวีดิทศั น์การเรี ยนการสอนมีความสําคัญมากกว่าครู หรื อนักการศึ กษา
แต่จริ ง ๆ แล้วเป็ นการเข้าใจที่ผดิ เพราะสําหรับ Flipped Classroom ต้องการทักษะด้านการศึกษามือ
อาชี พที่จะมีความสําคัญกับครู หรื อนักการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องกําหนดเวลาและวิธีการ
ที่จะเปลี่ยนการเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิ ม ไปเป็ นการเรี ยนรู ้ ของแต่ละบุคคลและการเพิ่มเวลา การ
พบปะระหว่างครู และนักเรี ยนมากขึ้น จะทําให้สามารถนํารู ปแบบการสอนมาใช้กบั นักเรี ยนได้เป็ น
อย่างดี มีการสังเกตนักเรี ยนในช่วงที่ทาํ กิจกรรม ช่วยให้การประเมินนักเรี ยนเป็ นไปแบบรายบุคคล
จริ งๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้จะทําไม่ได้เลยถ้าหากครู ยงั ไม่เข้าใจวิธีการสอนเนื้อหา ซึ่งเป็ นบทบาทของตัวเอง
ที่พึงมี ซึ่ งจากทั้งหมดนี้จะทําให้ครู ที่ตอ้ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom
ได้ปรับทัศนคติของตัวเองซึ่ ง Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ยังได้แนะนําสิ่ งที่ไม่ควรทําเมื่อ
คิดที่จะเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom ไว้วา่
1. ไม่ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom เพราะมีคนแนะนํา
2. ไม่ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom เพราะคิดว่าเป็ นการทําให้
เกิด ห้องเรี ยนแห่งศตวรรษที่ 21
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3. ไม่ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom เพื่อแสดงความเป็ นผูน้ าํ
ทางเทคโนโลยี
4. ไม่ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom เพราะคิดว่าการกลับทาง
ห้องเรี ยนเป็ นเครื่ องบอกว่าตนเป็ นครู ที่ดี
5.ไม่ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบ Flipped Classroom เพราะคิดว่าการกลับ ทาง
ห้องเรี ยนช่วยให้ชีวติ การเป็ นครู ง่ายขึ้น
4.4 ความสํ าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
วิจารณ์ พานิ ช (2556) ได้กล่ าวถึ งความสําคัญของการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการ
สอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านไว้ดงั นี้
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตลอดเวลา โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคที่ เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าเป็ น
อย่างมาก
2. ช่วยให้นกั เรี ยนที่มีกิจกรรมมาก สามารถเรี ยนล่วงหน้า หรื อเรี ยนตามได้ง่ายขึ้น
และยังช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั บริ หารเวลาของตนให้เหมาะสมอีกด้วย
3. ทําให้ครู เข้าใจความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนว่าช้าหรื อเร็ วและให้
คําแนะนําในการเรี ยนหรื อการศึกษาเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรี ยนสามารถศึกษาจากสื่ อการเรี ยนรู ้ได้ตามศักยภาพของตน จะศึกษาสื่ อกี่
รอบก็ได้จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาบทเรี ยนนั้น
5. ช่ วยสร้ างปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนด้วยกัน และนักเรี ยนกับครู จากการทํา
กิ จกรรมภายในชั้นเรี ยน ที่ เป็ นกิ จกรรมกลุ่ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และช่ วยกันทํางานจนประสพ
ผลสําเร็ จ โดยมีครู ให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
6. ทําให้ครู รู้จกั นักเรี ยนของตนดีข้ ึนจากการจัดกิ จกรรมในชั้นเรี ยน เพราะครู ตอ้ ง
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ให้คาํ แนะนํา สร้ างแรงบันดาลใจ ให้กาํ ลังใจ รับฟั ง และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทําให้ครู เห็นความแตกต่างของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
นักเรี ยนแต่ละคน
7. ทําให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยนเปลี่ ยนไป พฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์
บางอย่างของนักเรี ยนหายไป เช่น การเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรี ยน การนอนหลับในชั้นเรี ยน เนื่องจาก
ในห้องเรี ยนกลับด้านนั้นนักเรี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ ไม่ใช่รับการถ่ายทอดแบบเดิม อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านจะเกิดประโยชน์กบั นักเรี ยนได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพ แต่ครู ตอ้ งเข้าใจจุดเน้นของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนี้ให้ชดั เจนว่า ไม่ได้
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ทําให้ภาระการสอนครู ลดลง เพราะครู ตอ้ งติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ไ ด้จ าํ กัด เพี ย งแค่ ภ ายในชั้น เรี ย น เพราะครู ก ับ นัก เรี ย นสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่า น
เทคโนโลยี การติดตามและให้คาํ แนะนําการเรี ยนรู ้ แก่นกั เรี ยนจึงสามารถทําได้ตลอดเวลา แม้จะ
เป็ นนอกชั้นเรี ยนก็ตาม
4.5 วิธีดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
4.5.1 สิ่ งทีค่ วรทําในวันแรก
ในวันแรกครู ตอ้ งอธิ บายประโยชน์ของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
แบบห้องเรี ยนกลับด้านให้นกั เรี ยนทราบ
4.5.2 แจ้ งให้ ผ้ ปู กครองนักเรี ยนทราบเรื่ องการเรียนแบบใหม่
แจ้งให้ผปู ้ กครองทราบว่านักเรี ยนจะได้ประโยชน์อย่างไร เพราะผูป้ กครอง
อาจเป็ นห่ วงเรื่ องผลการสอบ และในช่วงแรกอาจมีการต่อต้านบ้าง แต่ผปู ้ กครองจะยอมรับและชื่น
ชมในที่สุด
4.5.3 สอนวิธีดูและจัดการวีดิทศั น์
ครู ตอ้ งแนะนําวิธีที่ถูกต้องแก่นกั เรี ยน ว่าให้ดูวีดิทศั น์แบบตั้งใจดูจริ ง ๆ ไป
พร้อมๆ กัน โดยไม่มีส่ิ งรบกวนสมาธิ เช่น ไม่มีหูฟัง iPod เสี ยบหู ไม่เปิ ด Facebook ฝึ กใช่ปุ่มหยุด
วีดิทศั น์ และชี้ ประเด็นสําคัญในเรื่ อง ลองให้นกั เรี ยนคนหนึ่ งเป็ นผูค้ วบคุ มวีดิทศั น์ ที่จะหยุดหรื อ
ย้อนกลับไปดูตอนสําคัญ แล้วร่ วมกันอภิปรายทั้งชั้นเรี ยนว่าหากตนเองเป็ นผูค้ วบคุมวีดิทศั น์จะดีต่อ
ตนเองอย่างไร แต่ละคนดู ไ ด้เข้าใจเร็ วช้าแตกต่า งกันอย่า งไร และการเรี ย นจากวีดิทศั น์ช่ วยให้
นักเรี ยนแต่ละคนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจเหนื อการเรี ยนของตนอย่างไร นอกจากนั้น ยังต้องสอนวิธีจดบันทึก
เพราะการจดบันทึกจะช่วยในการฝึ กตั้งคําถาม และการจับประเด็นสําคัญ
4.5.4 กําหนดให้ นักเรี ยนตั้งคําถามทีน่ ่ าสนใจ
เพื่อให้แน่ใจว่านักเรี ยนได้ดูวีดิทศั น์มาก่อน ครู จึงกําหนดให้นกั เรี ยนต้องมา
ตั้งคําถามที่น่าสนใจในชั้นเรี ยน โดยต้องเป็ นคําถามที่เกี่ยวข้องกับวีดิทศั น์ และตัวนักเรี ยนเองไม่รู้
คํา ตอบ นัก เรี ย นแต่ ล ะคนต้องตั้ง คํา ถามมาคนละ 1 คํา ถามต่อวีดิท ศั น์ 1 ตอน ในชั้นเรี ย นจะมี
ช่วงเวลา คําถามและคําตอบ ที่สนุ กสนานและมีคุณค่าต่อการเรี ยนรู ้ อย่างยิ่ง โดยนักเรี ยนอาจเรี ยน
คนเดียว หรื อเรี ยนเป็ นกลุ่ม และเป็ นการทํางานร่ วมกับครู เป็ นช่วงเวลาที่ครู ได้เรี ยนรู้สูงมาก ได้มี
โอกาสสังเกตความเข้าใจผิดของนักเรี ยน และแก้ไขให้เรี ยบร้อย เป็ นกติกาการเรี ยนที่ทาํ ให้นกั เรี ยน
ที่ในห้องเรี ยนปกติเลื่อนลอยจากการเรี ยน ไม่เคยพูด ไม่เคยถามครู ต้องมีส่วนตั้งคําถาม และช่วยกัน
หาคําตอบ บางคําถามครู ก็ไม่รู้คาํ ตอบ ครู จึงได้มีโอกาสแสดงให้นกั เรี ยนเห็นว่า การไม่รู้เป็ นเรื่ อง
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ปกติ ไม่ใช่เรื่ องน่าอายหรื อต้องปิ ดบัง การที่ครู ได้ร่วมค้นคว้ากับนักเรี ยน ทําให้เกิดความสนิ ทสนม
ช่วยให้นกั เรี ยนกล้าถามต่อ และที่สาํ คัญ ช่วยให้ครู ได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
4.5.5 วางรูปแบบห้ องเรี ยนแบบกลับด้ านและเรียนให้ ร้ ูจริ ง
ห้องเรี ย นต้องเปลี่ ยนจาก classroom เป็ น studio คื อกลายเป็ นห้องทํางาน
เป็ นห้องที่ จุดสนใจคื อการเรี ย นของตนเอง เรี ย นโดยการลงมื อทํา ไม่ใ ช่ โดยการฟั ง ครู ส อนใน
ห้องเรี ยนแบบเก่า เครื่ องใช้ต่างๆ ในห้อง ต้องเน้นการใช้งานเพื่อการเรี ยนของนักเรี ยน และเพื่อการ
เรี ยนแบบมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันของนักเรี ยน ไม่ใช่เพื่อการสอนของครู อย่างแต่ก่อน เครื่ องใช้
เกือบทั้งหมดในห้อง มีไว้ให้นกั เรี ยนใช้ไม่ใช่สงวนไว้ให้ครู เท่านั้นที่มีสิทธิ์ ใช้ อย่างในห้องเรี ยน
แบบเก่า
4.5.6 ให้ นักเรี ยนได้ จัดการเวลาและงานของตนเอง
ในบางช่ วงเวลาของปี การศึกษา นักเรี ยนบางคนอาจมีกิจกรรมพิเศษที่ตอ้ ง
ทํา เช่ นงานเทศกาล หรื อการแข่ ง ขันกี ฬ า และช่ วงนั้นก็ ใ กล้ก ารสอบประจํา ภาคเรี ย นด้วย ใน
ห้องเรี ยนกลับด้านและเรี ยนให้รู้จริ ง นักเรี ยนสามารถเรี ยนไว้ล่วงหน้า เรี ยนวิชาบางวิชาให้จบเร็ ว
สามารถสอบไล่ก่อนเวลาและใช้เวลาของวิชาที่เรี ยนจบเร็ วเรี ยนวิชาอื่น นักเรี ยนที่เรี ยนช้าก็สามารถ
ใช้เวลาเรี ยนซํ้าช่วงที่ตอ้ งการได้ สอบส่ วนใดไม่ผา่ นก็สอบใหม่ได้เสมอ
4.5.7 ส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนช่ วยเหลือกันเอง
ห้องเรี ยนคือ learning hub (ไม่ใช่ teaching hub) จุดสนใจคือนักเรี ยนด้วยกัน
เอง ไม่ใช่ครู นักเรี ยนจะตระหนักในความจริ งข้อนี้ และเรี ยนรู ้ร่วมกัน และช่วยเหลือกัน จะรวมตัว
กันเองเป็ นกลุ่มเพื่อเรี ยนรู ้ร่วมกัน บางครั้งครู จะจัดนักเรี ยนเป็ นกลุ่มเรี ยนรู ้เฉพาะเรื่ อง เช่น นักเรี ยน
ที่ ย งั ไม่ เข้า ใจประเด็ น ก จะรวมตัวกัน เป็ น independent study group เรื่ องประเด็ น ก ในขณะที่
นักเรี ยนคนอื่นๆ หรื อกลุ่มอื่นเรี ยนประเด็นอื่น นี่ คือการฝึ ก team skills, collaborative skills โดยไม่
รู ้ตวั การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านและเรี ยนให้รู้จริ ง จึงเป็ นการฝึ ก 21st Century
Skills แบบไม่รู้ตวั
4.5.8 สร้ างระบบประเมินทีเ่ หมาะสม
ต้องสร้างระบบประเมินที่ประเมินความเข้าใจของนักเรี ยนอย่างแม่นยํา ครู
ต้องรู ้วา่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างรู ้จริ งตามที่กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวิชาหรื อไม่ และมีนกั เรี ยน
คนใดยังเรี ยนรู ้ไม่ได้ตามที่กาํ หนด เพื่อที่ครู จะได้ดาํ เนินการแก้ไข
4.5.9 การประเมินเพือ่ ปรั บปรุง (Formative Assessment)
ครู ที่มีประสบการณ์สูง จะสามารถบอกได้ทนั ทีวา่ นักเรี ยนคนใดยังไม่เข้าใจ
เรื่ องอะไร เมื่อครู เดิ นไปรอบๆ ห้องเรี ยนแบบกลับด้านและเรี ยนให้รู้จริ ง ครู อาจจะลองสอบถาม
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บางคําถามกับนักเรี ยนบางคน และรี บแก้ความเข้าใจผิดให้ เพราะในช่ วงที่ นักเรี ยนกําลังเรี ยนรู ้
หลักการเรื่ องใดเรื่ อง หนึ่ ง นักเรี ยนแต่ละคนจะต้องการความช่ วยเหลื อแตกต่างกัน ตามระดับของ
พัฒนาการของศักยภาพในการเรี ยนรู ้ (cognitive development) ของตน และตามความยากง่ายของ
เรื่ อง ครู จะมีวิธีช่วยเหลื อนักเรี ยนแตกต่างกัน บางกรณี ครู จะช่ วยเหลื ออย่างเป็ นระบบ แต่ในบาง
กรณี ครู จะปล่อยให้นักเรี ยนใช้ความพยายามช่ วยเหลื อตนเอง การเรี ยนที่ ดี ไม่ใช่ การเรี ยนแบบ
ได้รับการป้ อนสาระความรู ้ นักเรี ยนที่ช่วยตัวเองได้ควรได้เรี ยนแบบช่วยตัวเอง เพราะจะเรี ยนรู ้ ได้
ลึกและเชื่อมโยงกว่า แต่นกั เรี ยนที่เรี ยนอ่อน ก็ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ครู อาจ
มอบให้นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการประเมินเพื่อยืนยันการเรี ยนรู ้ของตนเอง ว่าได้บรรลุการเรี ยนรู ้
ตามที่ ก าํ หนดไว้ใ นวัตถุ ป ระสงค์แล้วหรื อไม่ จะพิ สู จน์ โดยวิธี ใ ดก็ไ ด้ สํา หรั บ นัก เรี ย นที่ ย งั ไม่
สามารถพิ สู จน์ ตนเองได้ ครู ก็ จะเข้า ไปประเมิ น และหาประเด็นที่ นัก เรี ย นยัง ไม่เข้า ใจ แล้วจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อซ่อมเสริ ม ความเข้าใจเป็ นรายคน
4.5.10 ถามคําถามทีถ่ ูกต้ อง ในการทดสอบ
การคุ ย กับ นักเรี ย นของครู เป็ นการคุ ย กันอย่า งเป็ นธรรมชาติ และเปี่ ยม
ความเมตตาของครู เพื่อนักเรี ยน เพื่อสร้างความสนิ ทสนม รู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายคน ให้นกั เรี ยนรู ้สึก
ว่าเขาเป็ นบุคคลสําคัญของครู ให้ครู รู้จกั ความคิดของเขา และเพื่อให้ครู ได้ช่วยให้นกั เรี ยนแต่ละคน
ได้เ รี ย นวิ ธี เ รี ย นรู ้ คํา ถามที่ ค รู ถ ามนัก เรี ย นแต่ ล ะคนจึ ง แตกต่ า งกัน เป็ นรายคน เป็ นไปตาม
สถานการณ์ แตกต่างกันไปตามระดับความเข้าใจ เป็ นคําถามที่ช่วยให้ครู รู้ว่านักเรี ยนคนนั้น ๆ มี
ความก้า วหน้า ในบทเรี ย นนั้นไปถึ ง ระดับ ใดแล้ว และนัก เรี ย นต้องการความช่ วยเหลื อหรื อ ไม่
อย่างไร คําถามที่ดี นอกจากมีคุณประโยชน์ต่อการประเมินความก้าวหน้าของการเรี ยนแล้ว ยังช่วย
จุดประกายความสนใจ หรื อความใฝ่ รู ้ ของนักเรี ยนได้ดว้ ย
4.5.11 การสอบแบบได้ -ตก (Summative Evaluation)
เป็ นการสอบเพื่อดู ว่านักเรี ยนบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ข องการเรี ยนรู ้ ห รื อไม่
โดยที่ครู ตอ้ งกําหนดว่าเกณฑ์สอบ ผ่าน-ไม่ผา่ น คืออะไร นักเรี ยนที่สอบไม่ผา่ น ต้องเรี ยนเสริ ม แล้ว
สอบใหม่ จนกว่าจะสอบได้
4.5.12 ความซื่อสั ตย์ ในการสอบ
ครู ตอ้ งหาวิธีป้องกันนักเรี ยนทุจริ ตในการสอบ โดยจัดการสอบที่นกั เรี ยน
ทุจริ ตไม่ได้หรื อทุจริ ตได้ยาก เช่น การออกข้อสอบหลายชุด และการสอบในอินเทอร์เน็ต
4.5.13 เครื่ องช่ วยการสอบเพือ่ ผล ได้ -ตก
เครื่ องช่ ว ยนี้ คื อ computer-generated exam ที่ ก ารออกข้ อ สอบและให้
คะแนนทําโดยคอมพิวเตอร์ โดยครู เป็ นผูอ้ อกข้อสอบใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ (ครู ตอ้ งลงแรงออก
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ข้อสอบมากข้อขึ้น)ทําให้นกั เรี ยนแต่ละคนได้รับข้อสอบคนละชุ ด และครู สามารถปรับความยาก
ง่ายของการสอบแต่ละครั้งได้ เครื่ องช่วยนี้ เรี ยกว่า course-management software ซึ่ งมีหลายสํานัก
ได้แก่ Moodle, Blackboard, WebCT
4.5.14 การให้ ผลการเรี ยน
ครู ตอ้ งไตร่ ตรองว่าในการเรี ยนแบบห้องเรี ยนกลับด้านและการเรี ยนแบบรู ้
จริ งนั้น การให้ผลการเรี ยนมีความหมายอย่างไร แตกต่างจากผลการเรี ยนโดยทัว่ ๆ ไปอย่างไร ซึ่ ง
ครู ควรยึดการให้ผลการเรี ยนแบบอิงเกณฑ์
4.6 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
สุ พตั รา อุ ตมัง (2558) กล่าวว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทยแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านมีแนวทาง ดังนี้
1. ครู ภาษาไทยต้องจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ย นรู ้ ท่ี นัก เรี ยนสามารถศึ กษาด้วยตนเอง
Jonathan Bergman และ Aaron Sams ผูร้ ิ เริ่ มแนวคิดการจัดห้องเรี ยนกลับด้านได้ทาํ วีดิทศั น์บทเรี ยน
ให้นกั เรี ยนของเขาได้กลับไปศึกษาที่บา้ น วีดิทศั น์บทเรี ยนควรมีขนาดสั้น ความยาวเพียง 10-15
นาทีเท่านั้น หากเนื้อหายาวควรแบ่งวีดิทศั น์ออกเป็ นตอน ๆ เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาได้โดยไม่
เบื่อหน่ายก่อนจบบทเรี ยน นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ก็สามารถหยุดวีดิทศั น์หรื อย้อนกลับไปดูอีกครั้งเพื่อทํา
ความเข้าใจได้ นักเรี ยนไม่ตอ้ งรี บเร่ งในการทําความเข้าใจบทเรี ยน ส่ วนนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ ได้เร็ วก็
สามารถดูวีดิทศั น์ดว้ ยความเร็ วในการเรี ยนรู ้ของตน การนําวีดิทศั น์บทเรี ยนไปเผยแพร่ ให้นกั เรี ยน
สามารถดํา เนิ นการได้หลายช่ องทาง โดยอาจบันทึ ก ในแผ่นซี ดี นํา ขึ้ นเว็บ youtube หรื อเว็บ ที่
สามารถฝากวีดิทศั น์ได้ เช่น Facebook, Google plus หรื อ สร้างกลุ่มห้องเรี ยนออนไลน์ใน Facebook
หรื อ Line หรื อ blog ประจํา วิ ช า นอกจากการจัด ทํา วี ดิ ท ัศ น์ แ ล้ว ครู ย งั สามารถออกแบบสื่ อ ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับ เนื้ อหาวิช าของตนได้อีก หลายรู ป แบบ เช่ น บทเรี ย นแบบเกม CAI สื่ อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ออนไลน์ เช่ น Khan Academy, TED-Ed http://ed.ted.com/, Youtube Education for
Universities, Academic Earth, videolectures.net, webcast. berkley, MIT Open course, iTunes-U,
Neo K-12,Teacher Tube โดยมีเครื่ องมือที่ช่วยสร้ างสื่ อการสอนด้วยตนเองได้ เช่ น KMUTT LMS
(by KMUTT Library), Camtasia Studio (PC) or Camtasia for Mac, Jing, Snagit, Screenflow,
Screencast-o-matic, Screenr, Educreations, Screencasting นอกจากนี้ ยัง มี เ ว็ บ ไซต์ ที่ ใ ห้ บ ริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์เพื่อการเรี ย นการสอน เช่ น ClassStart.org ซึ่ งรองรั บการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ลักษณะนี้สามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทัว่ ทุกมุมโลก
เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต อย่างไรก็ตามครู ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คน้ คว้าความรู ้
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ด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สื บค้นจากอินเทอร์ เน็ต และอ่านหนังสื อจาก
ห้องสมุด
2. ครู ภาษาไทยต้องอธิ บายวิธีการเรี ยนแบบห้องเรี ยนกลับด้านให้นกั เรี ยนเข้าใจ
รวมทั้งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ เพื่อให้ท้ งั ผูป้ กครองและนักเรี ยนยอมรับและปรับตัว
3. ครู ภาษาไทยต้องจัดกิ จกรรมในห้องเรี ย นให้นัก เรี ย นได้ป ระโยชน์จากการ
เรี ยนรู ้แบบลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนให้รู้จริ งตามความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน ครู
ทําหน้าที่เป็ นโค้ชคอยให้คาํ แนะนํา ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิด โดยการตั้งคําถามและหาคําตอบ ครู ควร
ให้นักเรี ยนได้ต้ งั คําถามจากการชมวีดิทศั น์ที่บา้ นมาก่ อน ซึ่ งต้องเป็ นคําถามที่ นักเรี ยนไม่ทราบ
คําตอบจริ ง ๆ มา คนละ 1 คําถาม แล้วอาจใช้ช่วงเวลาต้นคาบเรี ยนในการตั้งคําถามและช่วยกันหา
คําตอบ จากนั้นแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นจากเนื้ อหาที่ได้ชมวีดิทศั น์ หรื อสร้ าง Blog หรื อตั้งกลุ่ม
ห้องเรี ยนใน Facebook หรื อ Line แล้วให้นกั เรี ยนเข้ามาตั้งคําถาม และอภิปรายหาคําตอบ ในขั้น
แรกครู อาจเป็ นผูต้ ้ งั กระทูถ้ ามนักเรี ยนก่อนเพื่อสร้างความสนใจของนักเรี ยน และที่สําคัญที่สุด คือ
ครู ต้องติ ดตามความก้า วหน้า ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นอย่า งสมํ่า เสมอ เนื่ องจากมี ก ารเปลี่ ย น
ห้องเรี ยนให้เป็ นห้องทํางาน ครู ควรจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมาก
ที่ สุ ด โดยอาจจัดให้เรี ย นรู ้ แบบเดี่ ย ว หรื อจัดเป็ นกลุ่ ม ให้เรี ย นรู ้ ร่ว มกันและช่ วยเหลื อกัน หาก
นักเรี ยนคนใดเรี ยนรู ้ช้าครู อาจจะจัดแยกออกมาศึกษาประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจอีกครั้ง ส่ วนนักเรี ยนที่
เรี ยนรู ้เข้าใจดีแล้วก็เรี ยนในประเด็นอื่นต่อไป
4. ครู ภาษาไทยต้องสร้ างระบบประเมิ นผลอย่างเหมาะสมและเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริ ง ในขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ตอ้ งสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทุก
คน หากนักเรี ยนคนใดต้องการคําแนะนําหรื อความช่วยเหลือ ครู จะได้ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ นอกจากนี้ ควรเป็ นการประเมินการใช้ทกั ษะภาษาไทยมากกว่า มุ่ง
ทดสอบความรู ้เชิงหลักการเพียงอย่างเดียว
4.7 ลักษณะห้ องเรียนกลับด้ านในวิชาภาษาไทย
School wires (2013 อ้างถึงใน สุ รศักดิ์ ปาเฮ, 2556) อธิ บายว่า การจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) มี องค์ป ระกอบสําคัญ 4 ด้า น ที่ เป็ น
วัฏจักร หมุนเวียนกันอย่างเป็ นระบบ ดังนี้
1. การกํา หนดยุ ท ธวิ ธี เ พิ่ ม พูน ประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมี
ครู ผสู ้ อนเป็ นผูช้ ้ ี แนะวิธีการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อเรี ยนเนื้ อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง
การใช้กิจกรรมที่กาํ หนดขึ้นเอง เกม สถานการณ์ จาํ ลอง สื่ อปฏิ สัมพันธ์ การทดลอง หรื องานด้าน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ
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2. การสื บค้นเพื่อให้เกิ ดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยครู ผูส้ อน
เป็ นผูค้ อยชี้แนะให้กบั ผูเ้ รี ยนจากสื่ อหรื อกิจกรรมหลายประเภท เช่น สื่ อประเภทวีดิทศั น์บนั ทึกการ
บรรยาย การใช้สื่อบันทึกเสี ยงประเภทเผยแพร่ เสี ยง (Podcasts) การใช้สื่อเว็บไซต์ (Websites) หรื อ
สื่ อออนไลน์ (Chats)
3. การสร้ า งองค์ค วามรู้ อย่า งมี ค วามหมาย (Meaning Making) โดยผูเ้ รี ย นเป็ นผู้
บูรณาการสร้ างทักษะองค์ความรู้ จากสื่ อที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองโดยการสร้ างกระดาน
ความรู ้ อิเล็กทรอนิ กส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดาน
สําหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards)
4. การสาธิ ตและประยุก ต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็ นการสร้ า งองค์
ความรู ้โดยผูเ้ รี ยนเองในเชิ งสร้างสรรค์ โดยการจัดทําเป็ นโครงงาน (Project) และผ่านกระบวนการ
นําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิ ดจากการรังสรรค์งานเหล่านั้น เมื่อนําแนวคิดดังกล่าวมากลับ
ด้านห้องเรี ยนภาษาไทย จึงต้องเริ่ มจากการเปลี่ยนบทบาทของครู จากผูท้ ี่ถ่ายทอดความรู้ หน้า ชั้น
เรี ยนเพียงอย่างเดี ยว เป็ นครู ที่ตอ้ งสร้ างสื่ อการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนกลับไปศึกษาที่บา้ น ซึ่ งสามารถ
จัดทําได้หลายรู ปแบบ เช่น ทําวีดิทศั น์ส้ ัน ๆ เกี่ยวกับบทเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดี ไทย
แล้วนําขึ้นไปฝากไว้บนเว็บไซต์ YouTube หรื ออาจเป็ นไฟล์สาํ หรับดาวน์โหลด หรื อบันทึกลงแผ่น
ซี ดีแจกนักเรี ยน การทํา blog ความรู ้ การอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็ นกันในช่องทางต่าง ๆ
เช่ น ตั้ง กลุ่ ม ใน Line หรื อ Facebook เพราะในยุ ค นี้ มี ค วามเจริ ญ ด้า นเทคโนโลยี ครู จึ ง ควรใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมากที่สุด
การจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนกลับด้านไม่ใช่การบรรยายเหมือนการสอนแบบปกติ
เนื่องจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ส่ิ งเหล่านั้นจากที่บา้ นมาแล้ว ห้องเรี ยนกลับด้านวิชาภาษาไทย ครู จึงต้อง
จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมากที่สุด เช่น ฝึ กอ่านออกเสี ยง ฝึ กการพูด การ
เขียนในลักษณะต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมุติ จัดกิจกรรม Reader Theatre, creative drama เล่นเกมที่
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน บทบาทของครู ในห้องเรี ยนจึงเปลี่ยนไปเป็ นโค้ช (Coach) หรื อผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ จุดประกายการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ แบบรู ้ จริ งและ
สนุกสนานกับการเรี ยน รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้
จะเห็นได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน เป็ นการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพราะเน้นกิจกรรมของ
นักเรี ยนมากกว่าครู นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามสะดวก เนื่องจากครู จดั เตรี ยม
สื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ ห้แ ล้ว กิ จกรรมในชั้น เรี ย นเป็ นกิ จกรรมที่ นัก เรี ย นได้ฝึกคิ ด ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ภายใต้
คําแนะนําของครู ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนแบบรู ้จริ ง (Mastery Learning) ซึ่ งวิจารณ์ พานิช (2556)
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อธิ บายว่า หลักการสําคัญของการเรี ยนแบบรู ้จริ ง คือ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามอัตราเร็ วของการเรี ยน
ของตน ไม่ใช่ตอ้ งเรี ยนตามอัตราเร็ วที่ครู หรื อชั้นเรี ยนกําหนด เป็ นการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
หรื อสื่ ออื่นๆ ที่ครู กาํ หนดเข้ามาจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนตามศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาความรู ้จากสื่ อที่ครู ให้กี่รอบก็ได้จนกว่าจะเข้าใจ
4.8 ประเด็นคําถามเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน
4.8.1 ทําอย่ างไรกับนักเรี ยนทีไ่ ม่ มีคอมพิวเตอร์ ทบี่ ้ าน
การดูวดี ิทศั น์ที่บา้ นทําได้หลายทางตามระดับของเครื่ องอํานวยความสะดวก
ที่มี ได้แก่ ดาวน์โหลดใส่ thumb drive หรื อโทรศัพท์มือถือ หรื อ iPod ให้นาํ ไปดูดว้ ยคอมพิวเตอร์ ที่
บ้าน บันทึกลงในแผ่น DVD ให้ไปดูดว้ ยเครื่ อง DVD Player ที่บา้ น นําไฟล์วิดีโอไปไว้บนหลาย ๆ
เว็บไซต์ ที่นกั เรี ยนสะดวกเข้าไปดู เป็ นต้น
4.8.2 รู้ได้ อย่ างไรว่ านักเรี ยนดูวีดิทศั น์
รู ้ได้โดยกําหนดข้อตกลงให้นกั เรี ยนจดบันทึกจากการดูวีดิทศั น์ แล้วเอามา
ให้ครู ตรวจสอบ ก็จะได้ประโยชน์สองต่อ คือนักเรี ยนได้ทาํ ความเข้าใจอีกรอบหนึ่ งโดยการเขียน
ความเข้าใจของตน และครู ก็ได้ตรวจสอบว่านักเรี ยนทุกคนได้ดูวีดิทศั น์ โปรดสังเกตว่าเมื่อครู ให้
นักเรี ยนทําการบ้านดูวีดิทศั น์แล้วก็ไม่ใช่แล้วกัน ต้องมีเครื่ องมือกํากับพฤติกรรมของนักเรี ยนด้วย
แม้วา่ จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่น่าเป็ นห่วงว่าจะมีเรื่ องเบนความสนใจไปจากการเรี ยนในห้องเรี ยน
นักเรี ยนแต่ละคนจะต้องแสดงกระดาษบันทึกของตนและถามคําถามที่น่าสนใจ 1 คําถาม ช่วงเวลา
นี้แหละที่เป็ นตัวช่วยทําให้นกั เรี ยนทุกคนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ในชั้น วิธีการง่าย ๆ นี้ ยิ่งใหญ่มาก
เพราะจะช่ วยดึ งนักเรี ยนเบื่ อเรี ยนเพราะเข้ากลุ่มไม่ค่อยได้ ให้เข้ามาแสดงบทบาทในการเรี ยน ที่
เรี ยกว่าเกิด student engagement ในยุค ICT เช่น ปั จจุบนั วิธีส่ง “การบ้าน” ที่เป็ นบทสรุ ปจากการดู
วีดิทศั น์สามารถทําได้ง่ายโดยส่ งทางออนไลน์
4.8.3 ทําอย่ างไร กับนักเรี ยนทีไ่ ม่ ดูวีดิทศั น์
เนื่ องจากห้องเรี ย นแบบกลับ ทางย้า ยการเรี ย นเนื้ อ วิช าไปไว้ใ นวี ดิ ท ัศ น์
นักเรี ยนที่ไม่ดูวดี ิทศั น์จึงไม่ได้รับรู ้เนื้ อหาวิชา เทียบได้กบั การขาดเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบเดิม และจะ
ตามชั้นเรี ย น ไม่ท นั วิธี แก้ปั ญหาแบบง่ า ย ๆ คื อมี ค อมพิ วเตอร์ 2 เครื่ องตั้ง ไว้ที่ หลัง ห้อง ให้
นักเรี ยนดูวีดิทศั น์ระหว่างที่เพื่อน ๆ กําลังเรี ยนอยูใ่ นช่วงเวลาอันสนุ กสนาน แล้วไปทําแบบฝึ กหัด
หรื อรายงานการดู วีดิทศั น์ที่บา้ น นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้เองว่า การที่ตนเองไม่ดูวีดิทศั น์มาก่อนทําให้ตน
พลาดโอกาสการเรี ยนที่สนุกสนาน
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4.8.4 วีดิทศั น์ ควรยาวแค่ ไหน
แต่ละตอนของวีดิท ศั น์ ควรมี วตั ถุ ป ระสงค์เดี ยว และยาวระหว่าง 10 - 15
นาที เพราะนักเรี ยนชอบบทเรี ยนที่ส้ ัน
4.8.5 ทําให้ ผ้ ปู กครองเห็นด้ วยอย่ างไร
ครู ตอ้ งให้คาํ อธิ บาย ให้ผปู ้ กครองทราบ อาจจะด้วยวิธีการเขียนหนังสื อหรื อ
จดหมายแจ้ง และการประชุมผูป้ กครอง เป็ นต้น
4.8.6 ทําอย่ างไรกับนักเรี ยนทีไ่ ม่ ร่วมมือ
ปั ญหาการศึกษาที่เราเผชิ ญอยู่ ไม่สามารถแก้โดยครู และโรงเรี ยนได้ท้ งั หมด
แต่วิธีกลับด้านห้องเรี ยน ช่วยให้ครู ได้มีปฏิสัมพันธ์ กบั นักเรี ยน และรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายคน ได้
เข้าใจปั ญหาหรื อเรื่ องราวของนักเรี ยนที่มีปัญหา ซึ่ งจะช่วยให้เข้าใจว่าสําหรับนักเรี ยนเหล่านี้ การ
เรี ย นไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ มี ค วามสํา คัญสู ง สุ ด ในชี วิต ของเขา และช่ วยให้ค รู และโรงเรี ย นได้ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลื อตามที่นกั เรี ยนแต่ละคนต้องการ เช่น การช่ วยเหลื อด้านแนะแนว (counseling) ข้อดี ของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกลับด้านคือ ช่วยให้นกั เรี ยนแบบนี้ได้รับความเอาใจใส่
4.8.7 การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านทําให้ นักเรี ยนเรี ยนดีขึ้นได้
จริ งหรื อ
ข้อพิสูจน์ที่แม่นยํามาจากผลการวิจยั เช่น วันเฉลิม อุดมทวี (2556) ได้พฒั นา
ความสามารถการคิดเชิ งบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้น ม. 3 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริ กาเหนื อและใต้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานร่ วมกับเทคนิ คห้องเรี ยนกลับทาง ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีคะแนนการคิดเชิ งบูรณาการ
เฉลี่ ย มี จานวนนัก เรี ย นที่ ผ่า นเกณฑ์ สู ง กว่า เกณฑ์ที่ ก าํ หนดไว้ 2) นัก เรี ย นมี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนเฉลี่ ย และมีจาํ นวนนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และ 3) นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning)
ร่ วมกับเทคนิ คห้องเรี ยนกลับทาง (Flipped Classroom) โดยภาพรวมนักเรี ยนมี ความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด และนิ ชาภา บุรีกาญจน์ (2556) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาสุ ขศึกษาโดยใช้
แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั สามารถกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ 1) การจัดการเรี ยนรู ้วิชาสุ ขศึกษาโดย
ใช้แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับด้านมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษา
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง และ 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
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รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม
4.8.8 ใครทําวีดิทศั น์
ครู สามารถทําใช้เองก็ได้ ใช้ของครู คนอื่นก็ได้ การมีทีมทําวีดิทศั น์เป็ นการ
เรี ย นรู ้ ข องครู ถ้า มี ก ารปรึ ก ษาร่ วมมื อกันโดยวิธี ใ ดก็ตาม ครู ก็ จะได้เรี ย นรู้ ม ากขึ้ น ครู อาจชวน
นักเรี ยนปี ก่อนที่เรี ยนจบชั้นไปแล้ว หรื อนักเรี ยนปั จจุบนั มาร่ วมสร้างวีดิทศั น์ ก็จะช่วยให้นกั เรี ยน
ที่มาร่ วมทําวีดิทศั น์ได้เรี ยนรู ้ยง่ิ ขึ้น และช่วยให้วดี ิทศั น์เหมาะสมต่อนักเรี ยนรุ่ นปั จจุบนั มากขึ้น
4.8.9 ครูใช้ เวลาช่ วงใดทําวีดิทศั น์
ครู ควรใช้เวลานอกเวลาเรี ยนในการทําวีดิทศั น์ เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.9 ปัญหาสํ าคัญจากการกลับด้ านห้ องเรียน
เมื่อพิจารณาสี่ เสาหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน
(Four Pillars of Flipped Learning: FLIP) ให้ประสบความสําเร็ จ ซึ่งประกอบด้วย 1) การปรับเปลี่ยน
สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยน (Flexible environment) 2) การมีวฒั นธรรมการเรี ยน (Learning culture)
3) การกํา หนดเนื้ อหาให้เ หมาะสม (Intentional content) และ 4) การเป็ นนัก การศึ ก ษามื อ อาชี พ
(Professional educator) เมื่ อนํา แนวคิ ดดัง กล่ า วมาพิ จารณาในบริ บ ทวิช าภาษาไทย ก็อาจจะพบ
ปัญหาต่อไปนี้
4.9.1 ปัญหาเกีย่ วกับผู้บริ หารสถานศึกษา
บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ (2544) เคยกล่าวว่าภาษาไทยเป็ นวิชาที่ถูกลืม ดังนั้น
หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ไม่ให้ความสําคัญกับวิชาภาษาไทยและไม่เข้าใจแนวคิ ดเรื่ องห้องเรี ยน
กลับด้าน ก็อาจจะไม่สนับสนุ นเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะ
โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดารหรื อชนบทที่ขาดงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี ทําให้ครู ภาษาไทย
ไม่สามารถผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ผา่ นเทคโนโลยีได้
4.9.2 ปัญหาเกีย่ วกับครูภาษาไทย
ครู ภาษาไทยอาจจะไม่ชาํ นาญเทคโนโลยีพอที่จะสามารถผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู บางคนอาจมีความชํานาญแต่ไม่ให้ความสําคัญต่อการนําเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ดา้ นนี้ นอกจากนี้ สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ครู ผลิ ตยังไม่น่าสนใจ เพราะเน้นเนื้ อหาสาระวิชา
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถจูงใจผูเ้ รี ยนให้สนใจเรี ยนได้ ปั ญหาสําคัญ คือ ครู ภาษาไทยบางคนยังมี
กระบวนทัศน์แบบเดิมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ ต้องสอนในห้องเรี ยนเท่านั้น และยัง
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มี ค วามเข้า ใจว่า การสอนไม่ จาํ เป็ นต้อ งใช้เ ทคโนโลยี เพราะครู คื อคลัง ความรู ้ ที่ ดีที่ สุ ดสํ า หรั บ
นักเรี ยน
4.9.3 ปัญหาเกีย่ วกับนักเรียนและผู้ปกครอง
การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนแบบห้ อ งเรี ยนกลับ ด้ า นเป็ นการ
ปรั บ เปลี่ ย นวัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ดัง นั้น ผูป้ กครอง อาจจะไม่ เ ข้า ใจและไม่ส นับ สนุ น การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนลักษณะนี้ ส่ วนนักเรี ยนเมื่อต้องปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนไป
เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองที่บา้ นจากสื่ อการเรี ยนรู้ ก็อาจขาดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ เพราะไม่มีครู แนะนํา
หรื อไม่ได้เรี ยนไปพร้ อม กับเพื่อนในชั้นเรี ยน เมื่อต้องใช้เวลาเรี ยนเพียงลําพัง ถ้ามีกิจกรรมอื่นที่
น่าสนใจกว่า ก็อาจเบี่ยงเบนความสนใจไปทํากิจกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ หากครอบครัวนักเรี ยนมี
ฐานะยากจน นักเรี ยนต้องช่วยครอบครัวหารายได้ การให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ที่บา้ นก็เป็ นเรื่ องที่เป็ นไป
ไม่ได้ เพราะไม่มีไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
4.10 การจัดสรรเวลาเรียน
ตัวอย่างการจัดสรรเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เรื่ อง ระดับภาษา
เวลา 1 คาบ (50 นาที) ระหว่างห้องเรี ยนแบบเดิมกับห้องเรี ยนกลับด้าน
ตารางที่ 2.1 การจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
56 ห้องเรี ยนแบบเดิม
นําเข้าสู่ บทเรี ยน 5 นาที
ทบทวนการบ้านเดิม 10 นาที
บรรยายเรื่ อง ระดับภาษา 15 นาที
ทําแบบฝึ กหัดวิเคราะห์ระดับภาษา 15 นาที
เฉลยและสรุ ปบทเรี ยน 5 นาที

ห้องเรี ยนกลับด้าน
นําเข้าสู่ บทเรี ยน 5 นาที
สรุ ปความรู ้ ในบทเรี ยนจากการดู วีดิทศั น์ 10
นาที
ทํา กิ จกรรมแต่ง ประโยคโดยใช้ภาษาระดับ
ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ีกาํ หนด 25 นาที
เฉลยและสรุ ปบทเรี ยน 10 นาที

4.11 ข้ อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
4.11.1 ได้เปลี่ ยนวิธีการสอนของครู จากบรรยายหน้าชั้น หรื อเป็ นครู สอน ไป
เป็ น ครู ฝึก ฝึ กด้านการทําแบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรมอื่นในชั้นเรี ยนให้แก่ศิษย์เป็ นรายคน หรื ออาจ
เรี ยกว่า เป็ นครู ติวเตอร์
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4.11.2 ครู ได้ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนที่ นักเรี ยนสมัยใหม่ช อบ คื อ ICT หรื ออาจ
เรี ยกว่าเป็ นการนําโลกของโรงเรี ยน เข้าสู่ โลกของนักเรี ยน คือโลก ดิจิตลั
4.11.3 ช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีภาระงานหรื อกิจกรรมให้ได้เรี ยนรู ้เท่ากับเพื่อน เช่น
บางคนเป็ นนักกีฬาต้องขาดเรี ยนไปแข่งขัน บางคนมีกิจกรรมที่ตนต้องเข้าไปช่วยจัด การมีบทสอน
ด้วยวิดีทศั น์อยูบ่ นอินเทอร์ เน็ตจะช่วยให้นกั เรี ยนเหล่านี้เรี ยนไว้ล่วงหน้า หรื อเรี ยนตามชั้นเรี ยนได้
ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็ นการฝึ กนักเรี ยนให้รู้จกั จัดการเวลาของตน
4.11.4 ช่ วยเหลื อนัก เรี ย นที่ เ รี ย นอ่ อ นแต่ช อบที่ จ ะขวนขวายหาความรู ้ ซึ่ ง ใน
ห้องเรี ยนปกติน้ ันนักเรี ยนเหล่านี้ จะถู กทอดทิ้ง แต่ในห้องเรี ยนแบบกลับด้าน นักเรี ยนเหล่านี้ จะ
ได้รับความเอาใจใส่ ของครู มากที่สุด คือครู เอาใจใส่ นกั เรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือมากที่สุดโดย
อัตโนมัติ
4.11.5 ช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้กา้ วหน้าในการเรี ยนตาม
ความสามารถของตน เพราะนักเรี ยนสามารถฟังวิดีทศั น์กี่รอบก็ได้ หยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับก็ได้
4.11.6 ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถหยุด และกรอกลับครู ของตนได้ ทําให้นกั เรี ยนจัด
เวลาเรี ยนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้ แบ่งเวลาดูวดี ิทศั น์เป็ นช่วง ๆ ได้
4.11.7 ช่ วยให้ป ฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งนัก เรี ย นกับ ครู เพิ่ม ขึ้ น ตรงกันข้า มกับ สิ่ ง ที่
เรี ยกว่าการเรี ยนแบบ ออนไลน์ การกลับด้านห้องเรี ยน ยังคงเป็ นการเรี ยนแบบนักเรี ยนมาโรงเรี ยน
และนักเรี ยนสัมผัสครู ห้องเรี ยนกลับด้านเป็ นการใช้พลังทั้งของระบบออนไลน์ และระบบพบหน้า
ช่ วยเปลี่ ยนหรื อเพิ่มบทบาทของครู ให้เป็ นทั้งพี่เลี้ ยง (mentor) เพื่อน เพื่อนบ้าน (neighbor) และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (expert)
4.11.8 ช่ วยให้ครู รู้จกั นักเรี ยนดี ข้ ึน หน้าที่ ของครู ไม่ใช่เพียงช่ วยให้ศิษย์ได้วิชา
หรื อเนื้อหาแต่ตอ้ งกระตุน้ แรงบันดาลใจ (inspire) ให้กาํ ลังใจ รับฟัง และช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนฝัน
ถึงอนาคตของตน นัน่ คือมิติของความสัมพันธ์ ที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยน
4.11.9 ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรี ยนกันเอง
4.11.10 ช่ วยให้เห็ นคุ ณค่าของความแตกต่าง ซึ่ งโดยธรรมชาติ นักเรี ยนในชั้น
เรี ยนเดียวกันมีความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน การกลับด้านชั้นเรี ยน
ช่วยให้ครู เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อนนักเรี ยนด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือ
กันด้วยจุ ดแข็งของแต่ละคน เนื่ องจากครู เดิ นไปเดิ นมาทัว่ ห้อง ครู จะสังเกตเห็ นนักเรี ยนที่ กาํ ลัง
พยายามดิ้นรนช่วยตนเองในการเรี ยน และสามารถเข้าไปช่วยนักเรี ยนที่ไม่ถนัดเรื่ องนั้นให้เอาใจใส่
เรี ยนเฉพาะส่ วนที่จาํ เป็ น ไม่ตอ้ งทําแบบฝึ กหัดทั้งหมด คือไม่ตอ้ งทําแบบฝึ กหัดส่ วนที่เป็ นความรู ้
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ก้าวหน้าหรื อท้าทายมากซึ่ งเหมาะสําหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษในวิชานั้นเท่านั้น ช่วยให้
นักเรี ยนที่อ่อนในด้านนั้นไม่รู้สึกมีปมด้อย
4.11.11 เป็ นการเปลี่ ย นการจัด การห้ องเรี ย น ได้แก่ ปั ญหานัก เรี ย นเบื่ อ เรี ย น
ก่อกวนชั้นเรี ยน หรื อหลบไปนัง่ ใช้ สมาร์ ทโฟน แช็ท กับเพื่อน รวมทั้งสิ่ งไม่พึงประสงค์ในชั้นเรี ยน
อื่น ๆ เนื่องจากในห้องเรี ยนกลับด้าน นักเรี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิการ ไม่ใช่เป็ นผูร้ ับถ่ายทอดอย่างใน
ห้องเรี ยนแบบเดิม ไม่มีครู มายืนบรรยายหน้าชั้นให้น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป
4.11.12 เปลี่ยนคําสนทนากับพ่อแม่นกั เรี ยน จากถามว่านักเรี ยนอยูใ่ นโอวาทของ
ครู หรื อไม่ ไปเป็ นถามว่า นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ หรื อไม่ หากนักเรี ยนคนไหนไม่ได้เรี ยนรู้ เท่า ที่ ค วร
ผูป้ กครองและครู จะร่ วมกันช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้มากขึ้น
4.11.13 ช่วยให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ และคนในครอบครัว เพราะพ่อแม่ของนักเรี ยน
บางคนดู วิดีทศั น์ไปพร้ อมกับลู ก บางบ้านดู กนั ทั้งบ้านก็มี ทําให้ผูใ้ หญ่ก็ได้เรี ยนวิชานั้นไปด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในครอบครัวที่ดอ้ ยโอกาส
1.11.14 ช่วยให้เกิดความโปร่ งใสในการจัดการศึกษา การกลับด้านห้องเรี ยน เอา
คําสอนใน วิดีทศั น์ ไปไว้บนอินเทอร์ เน็ต เป็ นการเปิ ดเผยเนื้ อหาสาระของการเรี ยนแก่สาธารณะ
ใครก็เข้าไปดูได้ เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของการเรี ยนการสอนให้แก่ผปู ้ กครอง
15. การกลับทางห้องเรี ยน ช่วยให้การเรี ยนรู้ แบบ PBL (Project-Based Learning) ทําได้สะดวกขึ้น
เพราะสามารถใช้เวลาในชั้นเรี ยนทําโครงงาน และครู มีเวลาช่วยแนะนํา หรื อทําหน้าที่อาํ นวยความ
สะดวกได้มากขึ้น
4.12 ข้ อเสี ยของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
4.12.1 เป็ นการเพิ่มภาระให้แก่ครู ค่อนข้างมาก และสําหรับนักเรี ยนเองก็ต้อง
ทุ่มเทมากขึ้น ต้องศึกษาจากวีดิทศั น์หรื อสื่ ออื่ น ๆ ล่วงหน้า วิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
แบบนี้ จึงเป็ นวิธีที่ดีมากสําหรั บนักเรี ยนที่มีความขยัน ใฝ่ เรี ยน แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหานักเรี ยนที่ไม่
ตั้งใจได้
4.12.2 นักเรี ยนที่ไม่ถนัดเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง อาจไม่สามารถเข้าใจได้ดีนกั เมื่อต้อง
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง กล่าวโดยสรุ ปคือรู ปแบบกลับด้านนี้ อาศัยเวลาและความรับผิดชอบ มากกว่ารู ป
แบบเดิม
4.12.3 นักเรี ยนที่มีขอ้ จํากัดในการเข้าถึงสื่ อ เช่น ฐานะทางบ้านค่อนข้างขัดสน
ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อที่ครู จดั เตรี ยมไว้ ก็จะทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถเรี ยนรู ้ล่วงหน้า
ได้
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5. คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ รั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มี วินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา, 2552) ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้ส ร้ า งเครื่ อ งมื อประเมิ น คุ ณลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
5.1 ความหมายของใฝ่ เรียนรู้
จากการศึ ก ษารวบรวมความหมายของใฝ่ เรี ย นรู้ จ ากเอกสารต่ า งๆ ที่ มี ผู ้ใ ห้
ความหมายไว้น้ นั พบว่ามีการใช้คาที่แตกต่างกันออกไป เช่น ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน เป็ นต้น คําเหล่านี้มีผใู ้ ห้
ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน และคําว่า “ใฝ่ เรี ยนรู ้” มีผใู ้ ห้คาํ จํากัดความไว้หลากหลาย ดังนี้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2539) ได้ให้ความหมายใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนว่าเป็ น
การแสดงความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม การแสดงออกถึงการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนนั้น สังเกตได้จากพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน เช่น
การซักถาม การแสดงความคิดเห็น การชอบอ่านหนังสื อ เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงออกได้หลาย
ลักษณะ เช่น การแสวงหาความรู ้ จากการฟั ง การถาม การอ่าน การคิด การเขียน การดู และการ
ปฏิบตั ิ
บุญชิ ต มณี โชติ (2540) ได้ให้ความหมายของใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ว่าหมายถึง การที่บุคคล
มีแรงจูงใจ ความปรารถนา ความอยากรู ้ อยากเห็น ความกระตือรื อร้น ความสนใจ และความพอใจ
ที่ จ ะแสวงหาข้อ มู ล ความรู ้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการ หรื อ กระหายใคร่ รู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
พฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน เช่น การสนใจแสวงหาความรู ้ การคิดสื บค้น การสอบถามผูร้ ู ้
การสื บเสาะหาความรู ้
ชิตสุ ภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ รจนารถ ชูใจ และมาลินี จาเนียร (2543) ได้ให้ความหมาย
ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ว่าหมายถึง การที่บุคคลมีแรงจูงใจมีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่ งความรู ้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรื อความอยากรู ้ อยากเห็ นที่ เกิ ดขึ้น ความต้องการหรื อความอยากรู้ที่เกิ ดขึ้นนี้ เป็ น
แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น ความสนใจ ศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู ้จากตํารา สนทนากับผูร้ ู ้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ได้ให้ความหมายของ ใฝ่ เรี ยนรู ้วา่
หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
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จากที่กล่าวมาแล้วสรุ ปได้วา่ คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ หมายถึง ลักษณะซึ่ งแสดงออก
ถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ จากแหล่ง
เรี ยนรู้ ท้ งั ภายในและภายนอกห้องเรี ย นหรื อโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการเลื อกใช้สื่อ อย่า ง
เหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่
และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ ซึ่ งเป็ นคะแนนที่ได้จากแบบวัดคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ จํานวน 10
ข้อ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5.2 พฤติกรรมบ่ งชี้คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2533) ได้กล่าวถึ ง คุ ณลักษณะของผูท้ ี่ ใฝ่ เรี ยนรู ้ หรื อ
พหูสูตร มีลกั ษณะดังนี้
1. ความตั้งใจ คือ มีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า
2. ความตั้งใจจํา คื อ มีความจําดี รู้ จกั จับสาระสําคัญ จับหลักให้ได้ แล้วจําให้
แม่นยํา
3. ความตั้งใจท่อง คือ ต้องฝึ กท่องให้คล่ องปาก ท่องให้ข้ ึนใจ จําได้คล่องแคล่ ว
ชัดเจน ไม่ตอ้ งพลิ กตํารา โดยเฉพาะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่ งเป็ นความจริ ง แท้
แน่นอน และไม่เปลี่ยนแปลง ส่ วนวิชาการทางโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ เพราะยังไม่มีใคร
รู ้จริ ง จึงควรท่องเฉพาะที่สาํ คัญและหมัน่ คิดหาเหตุผลด้วย
4. ความตั้งใจขบคิด คือ ใส่ ใจนึ กคิด ตรึ กตรองหาเหตุผลให้เข้าใจตลอด พิจารณา
ให้เจนจบ นึกถึงครั้งใดก็เข้าใจปรุ โปร่ งหมด
5. ความแทงตลอดด้วยปั ญญา คือ เข้าใจแจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิความรู ้
กับใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2540) กล่าวถึ งลักษณะของผูท้ ี่ มี
ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ และสร้างสรรค์ตอ้ งมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความชอบ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ
2. มีความใฝ่ ฝันและจินตนาการ
3. มีการแสวงหาแนวทางใหม่
4. มีความกระตือรื อร้น อยากรู ้อยากเห็น
5. มีความตั้งใจ เอาใจใส่ ทําให้ดีกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
6. มีความกล้า ริ เริ่ มและตัดสิ นใจ
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อย่างไม่ยอ่ ท้อ

7. มีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ บากบัน่ มีความสงบ มีสมาธิ ในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวถึงลักษณะของผูท้ ี่มีความ

ใฝ่ เรี ยนรู้ ดังนี้

1. มีนิสัยรักการอ่าน
2. มีความกระตือรื อร้น
3. กล้าแสดงความคิดเห็น
4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2542) กล่าวถึงตัวบ่งชี้ ของผูท้ ี่มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
และสร้างสรรค์ ดังนี้
1. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ
2. กระตือรื อร้น อยากรู ้อยากเห็น
3. ตั้งใจ เอาใจใส่ ทําให้ดีอยูเ่ สมอ
4. ริ เริ่ ม กล้าแสดงออกและตัดสิ นใจ
สุ ภาพร มากแจ้ง (2545) ได้กล่าวถึ ง คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ตามแนวพระราช จริ ย
วัตร และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ดงั นี้
1. มีความอยากรู ้
2. มีความตั้งใจจริ ง มุ่งมัน่ ที่จะรู้
3. มีความรักเรี ยน
4. มีเหตุผล
5. มีความคิดริ เริ่ ม
6. ฝึ กฝนค้นคว้า
7. รักการอ่าน
8. ขยันหมัน่ เพียร
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ได้กาํ หนดตัวชี้ วดั และพฤติก รรม
บ่งชี้ของผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดงั นี้
ตัว ชี้ วัด ที่ 1. ตั้ง ใจ เพี ย รพยายามในการเรี ย นและเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่
1.1 ตั้งใจเรี ยน
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1.2 เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
1.3 สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ตัวชี้วดั ที่ 2. แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ด้วยการเลื อกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้และสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่
2.1 ศึ ก ษาค้นคว้า หาความรู้ จากหนัง สื อ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อเทคโนโลยีต่า งๆ
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน และเลือกใช้ส่ื อได้อย่างเหมาะสม
2.2 บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
2.3 แลกเปลี่ยนความรู ้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกของ
คุ ณลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ มี พ ฤติ ก รรมบ่ง ชี้ ที่ แตกต่า งกันไป ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ตวั ชี้ วดั และ
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ตามคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู้ ของสํ า นัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา เพราะ
พฤติกรรมบ่งชี้ ดงั กล่าวสอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ควบคู่การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั
5.3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.3.1 วิธีการและเครื่ องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บุ ญ เชิ ด ภิ ญ โญอนัน ตพงษ์ (2555) กล่ า วว่า การกํา หนดวิ ธี ก ารวัด และ
ประเมิ น ผลคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการปฏิ บ ัติ ตลอดจน
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนและบริ บทของการจัดการเรี ยนรู้ ในการประเมินครั้ งหนึ่ งอาจวัดได้หลาย
ตัวชี้วดั หรื อตัวชี้ วดั เดียวอาจวัดหลาย ๆ ครั้งได้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของตัวชี้ วดั การที่จะได้ขอ้ มูลมา
นับว่าเป็ นกระบวนการที่สําคัญ วิธีการวัดจึงมีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้อีกวิธีหนึ่ งคือ การใช้แบบ
สั ง เกตเป็ นการช่ วยให้ผูส้ ั ง เกต สั ง เกตพฤติ ก รรมต่ า งๆ ของผูถ้ ู ก สั ง เกตได้เ ป็ นระบบ ระเบี ย บ
ครบถ้วน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมสถานการณ์
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทําให้สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เครื่ องมือวัดชนิ ดอื่นๆ ไม่สามารถ
กระทําได้ และยังได้แบ่งรู ปแบบการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ดังนี้
1. การสังเกตและบันทึกแบบระเบียนพฤติการณ์ การสังเกตและการบันทึก
พฤติ ก รรมแบบระเบี ย นพฤติ ก ารณ์ เป็ นการเขี ย นบันทึ ก จากการสั ง เกตแบบสั้ น ๆ โดยบรรยาย
เหตุการณ์พฤติกรรมของผูถ้ ูกสังเกตในทางการศึกษา ส่ วนมากเป็ นพฤติกรรมที่ครู พยายามทําความ
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เข้าใจนักเรี ยนและเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ตรง เป็ นการสังเกตที่ไม่ได้กาํ หนดพฤติกรรมที่
สังเกตอย่างเฉพาะเจาะจง
2. การสั ง เกตและบันทึ ก แบบบันทึ ก ต่อเนื่ อง (Running Record) เป็ นการ
บันทึกระเบียนพฤติการณ์ชนิ ดหนึ่ งเหมาะที่จะใช้ในการสังเกตเหตุการณ์เดียวสั้น ๆ ทีละเหตุการณ์
ต่อเนื่องกันไปเรื่ อย โดยไม่กาํ หนดเวลาหรื อช่วงเวลา
3. การสัง เกตและบันทึ ก พฤติ ก รรมแบบสุ่ ม เหตุ ก ารณ์ (Event Sampling)
เป็ นการสังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่ตอ้ งการในช่ วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ด้วยการบันทึกจานวนครั้งหรื อ
ความถี่ ข องพฤติ ก รรมที่ ต้อ งการว่ า เกิ ด ขึ้ น มากน้ อ ยเพี ย งใด ตามเวลาที่ ก ํา หนด ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ
จุดมุ่งหมายของการประเมินอาจเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เพื่อให้การสังเกตมีความเชื่ อถือได้มากควรมี
การสังเกตและบันทึ กพฤติ กรรมที่ ตอ้ งการเป็ นหลายๆ ช่ วงเวลา ด้วยการบันทึ กรอยขี ดและรวม
จํานวนครั้งของพฤติกรรม
4. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมแบบสุ่ มเวลา (Time Sampling) เป็ นการ
สังเกตที่ผสู ้ ังเกตแบ่งเวลาออกเป็ นช่วง ๆ แล้วนับเฉพาะจํานวนช่วงเวลาที่เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
ควรใช้กบั พฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและยากที่จะนับความถี่ ไ ด้ การสังเกตวิธีน้ ี สามารถ
สังเกตพฤติกรรมได้หลายประเภทพร้อมกัน และควรกําหนดรหัสของพฤติกรรมในแต่ละประเภท
5. การสั ง เกตและบันทึ กพฤติ ก รรมด้วยแบบตรวจสอบรายการ เป็ นการ
สั ง เกตและบันทึ ก พฤติ ก รรมที่ มีจาํ นวนหลายรายการด้วยการจดบันทึ ก หรื อตรวจสอบรายการ
พฤติ กรรมที่กาํ หนดไว้ ตามลําดับขั้นพัฒนาการหรื อความก้าวหน้าของพฤติ กรรมนั้น จึ งเหมาะ
สําหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพื่อนํามาวางแผนการเรี ยนการสอนให้เป็ นลําดับขั้น
6. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยมาตรประมาณค่า เป็ นการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมต่างๆ พร้อมทั้งคุณภาพของระดับพฤติกรรมที่แสดงออกเหมาะสําหรับการสังเกต
พฤติกรรมที่ไม่สามารถบรรยายหรื อพรรณนาได้ชดั เจน การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยแบบ
ตรวจสอบรายการหรื อมาตรประมาณค่า จะไม่บอกสาเหตุของพฤติกรรมที่สังเกต ดังนั้น จึงควรใช้
ควบคู่กบั การสังเกตวิธีการอื่น ๆ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2552) กล่าวเกี่ ยวกับรู ปแบบของ
เครื่ องมือวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ที่นิยมใช้ในสถานศึกษา เนื่ องจาก
ใช้ได้ง่ายและสะดวก ได้แก่
1. แบบสังเกต (observation)
2. แบบสัมภาษณ์ (interview)
3. แบบตรวจสอบรายกา ร(check list)
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4. แบบมาตรประมาณค่า (rating scale)
5. แบบวัดสถานการณ์ (situation)
6. แบบบันทึกพฤติกรรม (anecdotal records)
7. แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง (self-report)
เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ (2555) กล่าวเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดคุ ณลักษณะทางเจต
พิสัย ว่ามีหลากหลาย แต่ถา้ แบ่งตามคุณลักษณะทางเจตพิสัยที่ตอ้ งการวัดที่สาํ คัญ คือ แบบวัดความ
สนใจ แบบวัดความพึงพอใจ แบบวัดเจตคติ แบบวัดคุณลักษณะและแบบวัดจิตใจและอารมณ์ แบบ
วัดค่านิยม และแบบวัดบุคลิกภาพ ดังนี้
1. แบบวัดความสนใจ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ความรู ้สึกการรับรู ้ การยินดีเต็ม
ใจและพอใจ ตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง แบบวัดความสนใจอาจอยูใ่ นรู ปของแบบสอบถาม แบบ
สังเกต
2. แบบวัดความพึงพอใจ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ความรู ้ สึกนิ ยมชมชอบของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึ ก ทางบวก แบบวัด ความพึ ง พอใจอาจอยู่ใ นรู ป ของ
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสมภาษณ์ แต่ที่นิยมใช้มากคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
3. แบบวัดเจตคติ เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้วดั อารมณ์ ความรู ้ สึกในการที่ จะชอบ
หรื อไม่ชอบต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นความรู ้สึกที่มีท้ งั ทางลบ และทางบวก แบบวัดเจตคติอาจอยู่ใน
รู ปแบบสังเกต แบบสอบถาม แต่ที่นิยมใช้มากคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าของลิ เคิร์ท
และแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าของออสกูด
4. แบบวัดคุณลักษณะ เป็ นเครื่ องมือวัดลักษณะทางจิตใจของบุคคลใน ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ตามที่สงั คมต้องการ แบบวัดคุณลักษณะอาจอยูใ่ นรู ปแบบสังเกต แบบสอบถาม
แบบสอบโดยใช้สถานการณ์
5. แบบวัด จิ ต ใจและอารมณ์ เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด การตระหนัก รู ้ ค วามคิ ด
ความรู ้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น แบบวัดจิตใจและอารมณ์อาจอยูใ่ นรู ปแบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ
6. แบบวัดค่านิ ยม เป็ นเครื่ องมือวัดแนวคิดหรื อความเชื่ อที่บุคคลยึดถื อเป็ น
คุณค่าหรื อแนวทางในการดําเนิ นชี วิต และเป็ นสิ่ งที่สังคมยอมรับและเห็นว่ามีความสําคัญ แบบวัด
ค่านิยมอาจอยูใ่ นรู ปแบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
7. แบบวัดบุคลิกภาพ เป็ นเครื่ องมือวัดลักษณะและอุปนิ สัยของบุคคลที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะที่แสดงออกมาทั้งทางกิริยาท่าทาง รู ปร่ าง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางอารมณ์
และจิตใจ เช่น การปรับตัว การเปิ ดเผยตน การมีภาวะผูน้ าํ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การมีจิตสาธารณะ
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ฯลฯ แบบวัดบุคลิกภาพอาจะเป็ นแบบวัดทางจิตวิทยาที่เป็ นมาตรฐานที่ใช้เทคนิ คการฉายภาพ หรื อ
อาจเป็ นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
ศศิธร ชุตินนั ทกุล (2555) กล่าวเกี่ยวกับรู ปแบบของเครื่ องมือวัดคุณลักษณะ
สามารถวัดได้ท้ งั ความรู ้ ความรู ้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้
1. วัดความรู ้ เป็ นการวัดเนื้ อหาหรื อความรู ้ เกี่ ย วกับ คุ ณลัก ษณะนั้น ที่ ไ ด้
กําหนดไว้ การสร้างแบบวัดอาจเป็ นการอธิ บาย เติมคํา จับคู่และเลือกตอบ แล้วแต่จุดประสงค์ของ
การวัด
2. วัดความรู ้ สึ ก เป็ นความรู้ สึ กพื้นฐานทางจิ ตใจเกี่ ย วกับคุ ณลักษณะที่ มี
อิทธิ พลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น รู ้สึกชอบ – ไม่ชอบ เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย เป็ นต้น
3. วัดพฤติ กรรมการแสดงออก เป็ นการวัดคุ ณลักษณะในแง่การตัดสิ นใจ
กระทําหรื อไม่กระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง การสร้างแบบวัดอาจเป็ นแบบมาตรประมาณค่า แบบบันทึ ก
พฤติกรรม และแบบวัดใช้สถานการณ์
3.1 แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วดั เกี่ยวกับการกระทํา เช่น
ทําได้ – ทําไม่ได้ น่าเบื่อ – สนุก เป็ นต้น โดยอาจกําหนดคะแนนเป็ น 5 , 4 ,3,2,1 หรื อ 4 , 3 , 2 , 1 ตัว
เลขที่นาํ มาใช้น้ ีเป็ นตัวเลขที่แทนระดับความเข้มข้นของพฤติกรรม ทิศทางก็เป็ นไปตามข้อคําถามที่
ยกมา ซึ่ งต้องอธิ บายให้ชดั เจนว่าค่านํ้าหนักแต่ละตัวหมายถึงอะไร
3.2 แบบบันทึ กพฤติ กรรม(Anecdotal Records) มี 2 แบบ คื อ แบบที่ 1
เป็ นแบบบันทึ ก พฤติ ก รรมโดยเขี ย นพฤติ ก รรมที่ แสดงจริ ง ๆ ไว้ แล้วจึ ง นํา มาตี ค วามหมายใน
ภายหลัง ส่ วนแบบที่ 2 เป็ นแบบบันทึกระดับความรู ้สึกเป็ นตัวเลขลงในช่องบันทึกไว้เลย เป็ นการ
ตีความระดับพัฒนาการเรี ยบร้อยแล้ว
3.3 แบบวัดสถานการณ์ (situation) เป็ นการกําหนดสถานการณ์ที่จะวัด
สถานการณ์ที่ใช้จะต้องเอื้อต่อการแสดงความรู ้สึกของผูต้ อบ
จากการศึกษาวิธีการและเครื่ องมื อประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
ผูว้ ิจยั เลื อกเครื่ องมือประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยสร้ าง
แบบประเมิน แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ เนื่องจากการประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นการวัด
คุณลักษณะภายในของบุคคลเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง ต้องอาศัยการวัดทางอ้อมจากการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลด้วยเครื่ องมือประเมินที่เชื่อถือได้ และเป็ นข้อมูลจากแหล่งผูใ้ ห้
ข้อมูลโดยตรง และได้ขอ้ มูลที่ตรงกับสภาพความจริ งมากที่สุด
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3.3.2 การสร้ างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จะกล่ า วถึ ง การพัฒ นาเครื่ องมื อ ประเมิ น
คุณลักษณะ ใฝ่ เรี ยนรู้ ซึ่งเครื่ องมือที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ แบบประเมิน ซึ่งเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
โดยจะได้อธิ บายรายละเอี ยดของขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมื อประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) แบบประเมิน
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2555) กล่าวว่า การสร้างแบบประเมินให้ได้
ข้อมูลตรงตามความต้องการและเชื่อถือได้ตอ้ งดําเนิ นการ ดังนี้
1. ให้คาํ จํากัดความของพฤติ ก รรมที่ ตอ้ งการประเมิ น โดยครอบคลุ ม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ระบุประชากรหรื อกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ต้องการประเมิ นว่า เป็ นใคร
จํานวนเท่าไร เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
1.2 ระบุพฤติกรรมที่ประเมิน ว่ามีอะไรบ้าง มีกี่พฤติกรรม
1.3 ให้ค วามหมายของพฤติ ก รรมที่ ป ระเมิ นว่า แสดงออกอย่างไร
ระยะเวลาของการแสดงออกพฤติกรรมนานเท่าไรจึงจะประเมินได้
2. เลื อกรู ปแบบการประเมิ นให้เหมาะสมกับจุ ดมุ่งหมาย สถานการณ์
และพฤติกรรมที่ตอ้ งการประเมิน
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินก่อนนําไปใช้
นวลเสน่ห์ วงศ์เชิ ดธรรม (2549) กล่าวถึงเครื่ องมือวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เกี่ยวกับแบบบันทึกการประเมิ นว่า การประเมินพฤติ กรรมผูเ้ รี ยนเป็ นวิธีหนึ่ งในการวัด
พฤติกรรมด้านเจตพิสัย เพราะจะได้ขอ้ มูลที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของผูเ้ รี ยน ผูป้ ระเมินจะต้อง
ไม่มีอคติต่อผูเ้ รี ยนคนนั้นๆ ในการประเมินครู จะต้องใช้แบบประเมิน ซึ่ งมีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1. กําหนดพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะที่จะประเมิน
2. แยกแยะพฤติ กรรมที่ ต้องการประเมิ นออกเป็ นพฤติ ก รรมย่อย ๆ ที่
สังเกตเห็ นได้เป็ นรู ปธรรม เช่ น ต้องการวัดความสนใจในการเรี ยน พฤติ กรรมย่อย ๆ ที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลา ร่ วมทํากิจกรรมกลุ่มตามบทบาท ส่ งการบ้านสมํ่าเสมอ
3. เลือกรู ปแบบของแบบประเมิน
4. วางแผนการประเมิน กล่าวคือ จะประเมินช่วงเวลาใด หรื อสถานการณ์
ใด และจะประเมินกี่ครั้ง
5. กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละพฤติกรรมย่อย
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วรรณ์ ดี แสงประทีปทอง (2553) กล่าวถึ งการสร้ างแบบประเมิ น แบบ
มาตรประมาณค่า ว่าเป็ นวิธีการที่ใช้ในการประเมินค่าของคุณลักษณะหรื อสถานการณ์ออกมาเป็ น
ระดับความมากน้อย ขั้นตอนการสร้าง มีดงั นี้
1. กําหนดคุณลักษณะของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2. นิยามคุณลักษณะที่จะวัด เช่น พฤติกรรม ความสนใจ
3. เลือกรู ปแบบของมาตรประมาณค่า
4. เขียนข้อความที่จะวัดคุณลักษณะ
5. พิจารณาทบทวนมาตรประมาณค่า
6. จัดพิมพ์มาตรประมาณค่า
7. นําไปทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไข
8. จัดพิมพ์แบบประเมินฉบับสมบูรณ์
2) แบบมาตราประมาณค่ า (Rating Scale)
แบบมาตรประมาณค่า เป็ นเครื่ องมือวัดประเภทหนึ่งที่มีการให้คะแนน
แบบประมาณค่าเป็ นระดับคะแนน โดยมี การให้คะแนนตามระดับความเข้ม เช่ น 1 2 3 4 5 โดย
กําหนดให้ 5 คือ คะแนนสู งสุ ดที่บ่งบอกถึ ง สิ่ งที่มีอยู่ หรื อ ส่ งที่พอใจมากที่สุด และคะแนน 1 คือ
คะแนนตํ่าสุ ดที่บ่งบอกถึง สิ่ งที่มีอยูห่ รื อสิ่ งที่พอใจน้อยที่สุด หรื อบางทีไม่มีการกําหนดเป็ นคะแนน
แต่กาํ หนดเป็ นความเข้มของระดับความรู ้สึก ระดับความพอใจ หรื อ ระดับของสิ่ งที่สังเกตได้ เช่น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หรื อ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็ น
ด้วยอย่างยิง่ เป็ นต้น
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวถึงเครื่ องมือวัดด้าน
เจตพิสัยที่เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) ว่า ลักษณะของมาตรประมาณค่าเป็ นเครื่ องมื อ
อย่างหนึ่ งที่นาํ มาใช้ในการวัดความรู ้สึกได้อย่างกว้างขวาง โดยทัว่ ๆ ไปแล้วจะมีมาตรวัดที่นาํ มาใช้
กันมากอยู่ 2 แบบ คือ แบบประเมินเจตคติ และแบบประเมินค่าความหมาย
1. แบบประเมินเจตคติ ใช้วดั ระดับความชอบ-ไม่ชอบ และเห็นด้วย-ไม่
เห็นด้วย โดยใช้ค่าคะแนนแบบชัว่ คราว อาจกําหนดเป็ น 5 , 4 , 3 , 2 , 1 หรื อ 4 , 3 , 2 , 1 ตัวเลขที่
นํามาใช้น้ ีเป็ นตัวเลขชัว่ คราวที่แทนระดับความเข้มข้นของความรู ้สึก ทิศทางก็เป็ นไปตามข้อกระทง
ที่ยกมา บางข้ออาจเป็ น ดี-ไม่ดี มีคุณค่า-ไม่มีคุณค่า หรื อเป็ นประโยชน์ – ไม่เป็ นประโยชน์ ขึ้นอยู่
กับคํากล่าวในข้อกระทงนั้น ๆ ค่านํ้าหนักตัวนี้ จะต้องอธิ บายให้ชดั เจนว่าจะหมายถึง เห็ นด้วย-ไม่
เห็นด้วย ซึ่ งมีมาตรประมาณค่าเป็ น
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เห็นด้วยอย่างยิง่ = 5
เห็นด้วยมากที่สุด = 5
เห็นด้วย = 4
เห็นด้วยมาก = 4
ไม่แน่ใจ = 3
เห็นด้วยปานกลาง = 3
ไม่เห็นด้วย = 2
เห็นด้วยน้อย = 2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ = 1
เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1
หรื ออาจเป็ น ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยมาก ก็ได้ ค่าตัวเลขชัว่ คราว
นี้จึงต้องมีการชี้แจงกําหนดให้ชดั เจน
2. แบบประเมินค่าความหมาย เป็ นแบบวัดได้ละเอียดกว่าแบบแรก มี
องค์ประกอบที่จะประเมินได้หลายทิศทางตามที่ผสู ้ อบวัดต้องการมุ่งวัดความรู้สึกของบุคคล ต่อสิ่ ง
หนึ่ งสิ่ งใดในหลาย ๆ ด้าน ลักษณะของแบบประเมินค่าความหมายนี้ ประกอบด้วยความคิดรวบ
ยอดที่ใช้เป็ นเป้ ารองรับวางไว้ขา้ งบน แล้วมีมาตรที่ประกอบไปด้วยคําคุณศัพท์ในทิศทางต่าง ๆ มา
ให้ผูถ้ ูกประเมินตัดสิ นว่า จะเป็ นระดับใด มีความเข้มข้นมากน้อย ไปในทิศทางใด ซึ่ งแบบวัดการ
ประเมินค่าความหมายนี้ ก็จะวัดครอบคลุมถึง 3 องค์ประกอบคือความรู ้ ความรู ้สึก และคุณค่า แต่
เป็ นการวัดในลักษณะที่เป็ นทางอ้อม เพราะใช้การแสดงออกทางวาจามิใช่การลงมือทาอย่างแท้จริ ง
นวลเสน่ห์ วงศ์เชิ ดธรรม ( 2549) กล่าวถึ งเครื่ องมือวัดคุ ณลักษณะอัน
พึงประสงค์เกี่ยวกับมาตรประมาณค่า ( Rating scale) ว่าเป็ นการประเมิ นคุ ณลักษณะออกมาเป็ น
ระดับ ต่ า ง ๆ โดยพิ จ ารณานํ้า หนัก ตามปริ ม าณความมากน้อ ยของความรู ้ สึ ก หรื อ พฤติ ก รรมที่
แสดงออกของผูถ้ ูกประเมิน ใช้ได้ท้ งั การประเมินตนเองและให้ผอู้ ื่นประเมิน การใช้มาตรประมาณ
ค่านี้ จะมีขอ้ ดี คือ เก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและเร็ วแต่ก็มีขอ้ จากัดในเรื่ องของการตอบ กล่าวคื อ
ผูเ้ รี ยนอาจจะประเมินไม่สอดคล้องกับที่ปฏิบตั ิจริ ง ขั้นตอนในการสร้างมาตรประมาณค่า มีดงั นี้
1. กํา หนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ ะประเมิ น และคํา นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร
คุณลักษณะนั้นได้ชดั เจนว่าคืออะไร
2. รวบรวมข้อ ความหรื อ คํา กล่ า วที่ ดี แ ละไม่ ดี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะที่ ว ัด
ประมาณ 50 – 60 ข้อความ/คํา
3. คัดเลือกและกระจายข้อความให้มีท้งั ทางบวกและทางลบ
4. ข้อความที่สร้างควรครอบคลุมศักยภาพหรื อลักษณะของคุณลักษณะ
นั้น ๆ
5. นําไปทดลองใช้กบั กลุ่ มที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่มที่ จะประเมิน
เพื่อดูลกั ษณะการกระจายของการตอบ
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6. หลัง จากที่ นํา ไปทดลองใช้แล้ว รวบรวมข้อ ความหรื อคํา กล่ า วมา
จัดพิมพ์เป็ นฉบับซึ่ งอาจจะเหลือเพียงข้อความหรื อคํากล่าว 6-7 คํา
ศศิธร ชุ ตินนั ทกุล (อ้างถึงใน วารสาร มหาจุฬาวิชาการ, 2558) กล่าวถึง
เครื่ องมือวัดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับมาตรประมาณค่า (Rating scale) ว่าเป็ นเครื่ องมื อที่
ใช้วดั เกี่ยวกับการกระทํา เช่น ทําได้ – ทําไม่ได้ น่าเบื่อ – สนุ ก เป็ นต้น โดยอาจกําหนดคะแนนเป็ น
5 , 4 , 3, 2, 1 หรื อ 4 , 3 , 2 , 1 ตัวเลขที่นาํ มาใช้น้ ีเป็ นตัวเลขที่แทนระดับความเข้มข้นของพฤติกรรม
ทิศทางก็เป็ นไปตามข้อคําถามที่ยกมา ซึ่ งต้องอธิ บายให้ชดั เจนว่าค่านํ้าหนักแต่ละตัวหมายถึงอะไร
มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1. กําหนดคุณลักษณะที่จะวัด เป็ นการกําหนดสิ่ งที่จะวัด หรื อกําหนด
เป้ าหมายที่จะวัดให้ชดั เจนว่าจะวัดอะไร
2. นิยาม วิเคราะห์ตวั แปรที่จะใช้วดั และพฤติกรรมบ่งชี้
3. เลื อกรู ปแบบของการวัด ในการวัดคุณลักษณะควรเลื อกแบบวัดให้
เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย เลือกแบบวัดที่ใช้ง่ายและสะดวก แบบวัดคุณลักษณะมีหลายรู ปแบบเช่น
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประมาณค่า แบบวัดสถานการณ์ แบบ
บันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง
4. สร้ า งและพัฒนาเครื่ องมื อ ด้วยการเขี ยนข้อคํา ถาม ข้อความ หรื อ
รายการคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดให้ชดั เจน และครอบคลุ มตัวแปรทุกตัวที่ตอ้ งการวัดให้เหมาะกับ
รู ปแบบของการวัด ในขั้นนี้จะต้องกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้วย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้
คะแนนจากการตอบข้อคําถาม
5. ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
6. สร้างเกณฑ์ในการแปลความหมาย

6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้หลักการใช้
ภาษาไทย งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับห้องเรี ยนกลับด้าน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ หลักการใช้ ภาษาไทย
ศิริพร ทาทอง (2548) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
เรื่ อง คํากริ ยาและคําวิเศษณ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรี ยนแบบ
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ร่ วมมือกันเทคนิ คกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยเรื่ องคํากริ ยาและคําวิเศษณ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ 2 โดย
การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเทคนิ คกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สู งกว่าการสอนแบบปกติ เนื่ องมาจากวิธี
สอนโดยการเรี ย นแบบร่ วมมื อกันเทคนิ ค กลุ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ (STAD) นั้นเป็ นการจัดกิ จกรรมให้
นั ก เรี ยนเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ท ัก ษะการทํา งานกลุ่ ม สมาชิ ก ในกลุ่ ม จะประกอบด้ ว ยนั ก เรี ยนที่ มี
ความสามารถทางการเรี ยนแตกต่างกันสมาชิ กทุ กคนจะร่ วมกันรั บผิดชอบความสําเร็ จของกลุ่ม
นักเรี ยนทุกคนจึงต้องทําความเข้าใจเนื้ อหาถูกประเด็นมีกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มได้
ทํา งานร่ วมกันช่ วยเหลื อกันให้ก ารปรึ ก ษาให้ค าํ แนะนําการตลอดจนมี ค วามรั บ ผิดชอบในการ
ทํา งานร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ของตนประสบความสํา เร็ จ ตามที่ มุ่ ง หวัง ไว้ท าํ ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น นักเรี ยนมีความคิดเห็ นที่ดีต่อวิธีการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมื อ
กันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เนื่องจากทําให้บรรยากาศในการเรี ยนน่าเรี ยนมีความเป็ นกันเอง
และตัวเองรู ้ สึกสบายใจสนุ กสนานไม่เคร่ งเครี ยดในการเรี ยนมากจนเกินไปเนื่ องจากได้ศึกษากับ
เพื่อนร่ วมกลุ่ม
ณัฐธยาน์ การุ ญ (2554) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความ
สนใจในการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปกับการ
สอนตามคู่มือครู ผลการศึกษา พบว่า การสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปส่ งผลที่นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู เนื่ องจากการเรี ยนรู้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปนั้น
นักเรี ยนสามารถควบคุมหน่วยการเรี ยนได้ มีการจัดกิจกรรมในบทเรี ยนที่หลากหลาย และมีการนํา
สื่ ออุ ปกรณ์ ต่างๆ มาประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน เพื่อฝึ กทักษะในการเรี ย นของ
นักเรี ยนให้น่าสนใจ ซึ่ งส่ งผลให้เข้าใจเรื่ องราวต่างๆ ได้ดี การสอนโดยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุ ม าจากบทเรี ย นสํา เร็ จรู ป เป็ นเทคโนโลยีที่ ย งั ได้รั บ ความนิ ย มทุ ก กลุ่ ม และยัง สามารถ
ปรับเปลี่ ยนให้ทนั สมัยตามยุคสมัยได้ ความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนโดยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แสดงว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอน
โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปหลังการทดลองมีความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยยิง่ ขึ้น เนื่องจากรู ปแบบ
ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป นอกจากจะจัดกิจกรรมเป็ นลําดับ
ขั้นความยากง่ายอย่างชัดเจนแล้ว ยังได้สร้างกิจกรรมที่เป็ นแบบฝึ กทักษะของการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย และความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองแตกต่า งกัน เนื่ องจากรู ป แบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนตามคู่ มื อมี
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รู ปแบบการนําเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้นกั เรี ยนสนใจทุกครั้งจึงทําให้นกั เรี ยน
รู ้สึกตื่นเต้น กระตือรื อร้น และสนใจที่อยากจะเรี ยน
อุ่นเรื อน ช่ างนอก (2554) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู้ ภาษาไทยเรื่ องชนิ ดและหน้าที่
ของคําชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการเรี ยนรู้ ที่เน้นสมองเป็ นฐาน ผลการศึ กษาค้นคว้าพบว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเรื่ องชนิ ดและหน้าที่ของคําชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการเรี ยนรู ้ที่เน้นสมอง
เป็ นฐานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเหมาะสมในรู ปแบบการจัดกิจกรรมที่กระตุน้ ให้สมองเกิด
ความรู ้สึกท้าทายในการเคลื่อนไหวผูเ้ รี ยนเกิดการตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา ความท้าทายในการเรี ยนทํา
ให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจมี ความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ท้ งั การอ่านการเขี ยนและการใช้คาํ ในการ
สื่ อสารผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้คาํ ในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น และนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ
ดีมาก
นิลุบล เกตุแก้ว และพรทิพย์ แข็งขัน (2555) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการ
เรี ย นรู ้ หลัก การใช้ภ าษาไทยในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม 3 จัง หวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจยั พบว่า ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิมโดยกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และประเมิ นผลครู ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและเทคนิ คการยกตัวอย่างครู
ยังคงใช้สื่อประเภทวัสดุ เป็ นส่ วนมากและมีการประเมินหลังสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ และใช้เกณฑ์
การให้คะแนนแบบอัตราส่ วน ครู ไม่ได้รับการสนับสนุ นจากบุคลากรหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตรมี ความสําคัญและมากเกิ นไปเมื่ อเทียบกับจํานวนคาบเรี ยนที่
กําหนดทําให้ไม่สามารถจัดเวลาสําหรับการประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้และนอกจากนี้ยงั ขาดแคลนสื่ อ
การเรี ยนรู ้ส่วนแนวทางการแก้ไขปั ญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมครู เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้และมีครู ที่สาํ เร็ จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยโดยตรง
ปวิน เจี ยไพบูลย์ (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยเรื่ อง
ประโยคของนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบเกณฑ์การแข่งขันเป็ นที ม ผลการศึ กษาพบว่า
คะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยเรื่ องประโยคหลังการเรี ยนรู้ ดว้ ยเกมการ
แข่งขันเป็ นทีมมีคะแนนสู งขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยเรื่ องประโยค
ก่อนการเรี ยนรู ้ โดยที่กลุ่มเก่งมีคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุดรองลงมาเป็ นกลุ่มปานกลางและกลุ่ ม อ่อน
ตามลําดับพฤติกรรมในการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนโดยการใช้เกณฑ์การแข่งขันเป็ นทีมโดยรวมอยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านคือความกระตือรื อร้ นใน
การทํากิจกรรมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและมารยาทในการร่ วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับดี
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่จากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่า
ครู บางส่ วนยังมีการจัดการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิ คการบรรยายหน้าชั้นเรี ยน การ
ยกตัวอย่าง และใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ที่ไม่น่าสนใจ ครู ไม่ได้รับการสนับสนุ นการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ จากบุคลากรหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
เรี ยนรู้ หลักการใช้ภาษาไทยยังไม่บรรลุ ตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ที่หลักสู ตรกําหนด การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนโดยใช้รูปแบบหรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่แปลกใหม่และหลากหลาย จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทยที่ดีข้ ึน
6.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับห้ องเรียนกลับด้ าน
นิ ช าภา บุ รีก าญจน์ (2556) ได้ศึ ก ษาผลการจัดการเรี ย นรู ้ วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาโดยใช้
แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า จากการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าสุ ขศึกษาโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
ที่มีส่วนกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างความรับผิดชอบในด้านของการทํางานของตนเอง การติดตามและ
กํากับตนเองในการส่ งงาน รวมไปถึ งความรั บผิดชอบในการทํางานกลุ่ ม และกิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในชั้นเรี ยนและยังทําให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการมีวินยั และใส่ ใจกับการเรี ยนของตนเองรวมถึง
การเห็นความสําคัญของเวลาในการส่ งงาน นับว่าเป็ นการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้สร้ าง
ความรู ้ จากโครงสร้ างความรู ้ ของตนเอง ด้านผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้วิชาสุ ข
ศึกษาโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นทําให้นกั เรี ยนเกิด
ความรู ้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ อีกทั้งนักเรี ยนยังมีกระบวนการคิดวิเคราะห์
ข้อมูลและพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
อัจ ฉรา เชยเชิ ง วิ ท ย์ (2559) ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือผ่านเครื อข่ายสังคม จากการศึกษาพบว่า ผลของการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือผ่านเครื อข่าย
สังคม มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้าน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) องค์ประกอบด้านวิธีการ 3) องค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
และ 4) องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน
ทํา ให้ ผู ้เ รี ย นมี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และเน้ น ผู ้เ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Student
Centered) โดยผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จากการลงมือทํา (Learning by Doing) และสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้วย
ตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น มี
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ที่แบ่งออกเป็ นขั้นตอนการจัดการห้องเรี ยน และขั้นตอนการจัดการบน Google
Classroom 9 ขั้นตอน คือ ขั้นปฐมนิ เทศ ขั้นจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ขั้นฝึ กปฏิ บตั ิการ ขั้นทดสอบก่อนเรี ยน
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ขั้นการมีส่วนร่ วม ขั้นสํารวจแค้นหา ขั้นสร้ างคําอธิ บาย ขั้นขยายความรู ้ และขั้นประเมิน ผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเครื อข่ายสังคม (Google Classroom) โดย
อาศัยรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และ
ผูเ้ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนแบบห้อ งเรี ย นกลับ อยู่น ะดับ มาก
เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ (Student
Centered) โดยผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จากการลงมือทํา (Learning by Doing) และสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้วย
ตนเอง
แซปเป และคณะ Zappe et al (2009) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยน
กลับด้านของระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิศวสถาปั ตยกรรม จากการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
ของหลักสู ตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านมีผลกระทบทางบวก
ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดย โดยที่ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้จากวิธีการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
กลับด้านมากกว่าการเรี ยนแบบบรรยายและการรายงานผลการศึกษายังแสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนเกิด
ความสุ ขและสนุ กสนานกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนรวมทั้งได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ผา่ นวีดิทศั น์
ภายนอกชั้นเรี ยนที่ผสู ้ อนได้จดั ทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
เจเรมี เอฟ สเตรเยอร์ (Jeremy, F. Strayer, 2007) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบฉันเรี ยนที่
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านกับชั้นเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้ แบบปกติในวิชาสถิติในระดับ
เดี ย วกันในมหาวิท ยาลัย โดยใช้วิธี ก ารศึ ก ษาด้วยการจดบันทึ ก การสัม ภาษณ์ และ Focus Group
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน จากผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนในชั้น
เรี ย นที่ จดั การเรี ย นรู ้ โดยใช้ห้องเรี ย นกลับด้า นมี ค วามพึ งพอใจในโครงสร้ างของห้องเรี ย นเมื่ อ
แรกเริ่ มเนื่ องจากทําให้นกั เรี ยนได้เปิ ดกว้างและมีส่วนร่ วมมากขึ้ นในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อและ
ยอมรับนวัตกรรมการสอนแบบใหม่ของผูส้ อน
ติ โมที พี . ยอง และคณะ (Timothy P. Yong et al, 2014) ได้ศึ ก ษาวิธี ก ารจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้เครื่ องมือออนไลน์ ประเภท Blogs, Podcasts และเครื อข่ายสังคม ในรู ปแบบ
การสอนโดยใช้การบ้านออนไลน์บนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้วิธีการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาวิดิทศั น์
ของผูส้ อนก่อนเข้าชั้นเรี ยน และใช้วดี ิทศั น์ออนไลน์ แล้วนําผลจากการศึกษาวีดิทศั น์มาสร้างคําถาม
ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้มาจากหัวข้อที่ผสู ้ อนกําหนดให้ พร้อมทั้งอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน ซึ่ งการ
จัด การเรี ย นการสอนในลัก ษณะนี้ เป็ นรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ า น
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ห้ อ งเรี ยนกลั บ ด้ า นทํา ให้ ผู ้เ รี ยนมี ก ารแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนมาก
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ขึ้น ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถาม และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือจัดกระทําต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่จากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่า
การสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน มีความก้าวหน้า
ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาตรฐาน นักเรี ยนมีพฤติกรรมใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน เนื่ องจากนักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองช่วยทําให้ความรับผิดชอบและความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนมากขึ้น มีเวลาในการลงมือทํา
กิจกรรมมากขึ้น ส่ วนการเรี ยนออนไลน์โดยอาศัยเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น้ นั
ช่ ว ยทํา ให้ นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นรู ้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากสามารถใช้ เ ทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนทําให้นกั เรี ยนสะดวกสบายในการเข้าเรี ยนและศึกษาหาความรู ้ใน
เวลาว่าง และเป็ นวิธีการสอนที่สามารถลดภาระปริ มาณของการเรี ยนการสอนได้โดยตรง ทําให้มี
เวลาในการลงมื อ ปฏิ บ ัติ ไ ด้ม ากขึ้ น ส่ ว นรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะที่ เ น้น การคิ ด
วิเคราะห์ในทุกขั้นของการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจขั้นสํารวจค้นหา ขั้นสร้างคําอธิ บาย ขั้น
อภิ ป รายความรู ้ และขั้น ประเมิ น ผล ทํา ให้ ผูเ้ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับกลางหรื อระดับสู ง
6.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
นิ ภา วงษ์สุรภิ นันท์ (2548) ได้ศึกษาการสร้ างแบบวัดคุ ณลักษณะใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เรี ย น
สําหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า แบบวัดคุณลักษณะใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อยากรู ้ อยากเห็ น ด้านตั้งใจอย่างมีสติ ด้านกล้าคิ ดริ เริ่ ม ด้านเพียรพยายาม ด้านศึ กษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และด้า นมี เ หตุ ผ ล มี ล ัก ษณะเป็ นสถานการณ์ 3 ตัว เลื อ ก โดยหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง
โครงสร้ าง และค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบวัดคุ ณลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนในแต่ละด้า น และจาการนํา
เครื่ องมือไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง พบว่าพัฒนาการคุ ณลักษณะใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย จากชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ไปสู่ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และมีแนวโน้มสู งขึ้นเล็กน้อย จากชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไปสู่ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปิ ลันญา วงศ์บุญ (2550) ได้ศึกษาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ ผลการศึกษาพบว่า ของนักเรี ยน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์มี
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับสู ง สามารถเรี ยงลําดับจากสู งสุ ดถึงน้อยที่สุด คือ ด้านกล้าคิดริ เริ่ ม
ด้านความอยากรู ้ อยากเห็ น ด้านความมีเหตุผล ด้านความเพียรพยายาม ด้านความตั้งใจอย่างมี สติ
และด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นกั เรี ยนชายจะมีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้สูงกว่านักเรี ยนหญิง
อาจเป็ นเพราะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน นักเรี ยนที่อยู่ในระดับชั้นต่างกันจะมี คุณลักษณะใฝ่
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เรี ย นรู ้ แตกต่า งกัน เนื่ องจากกิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ แตกต่า งกัน แต่เพศกับ ระดับ ชั้นไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่จะทําให้เกิดคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนมักเกิดขึ้นถ้าคนๆ นั้นให้ความใส่ ใจหรื อสนใจต่อสิ่ งที่เขากําลังทํา
พระอํานาจ อตฺ ถกาโม (2554) ได้ศึกษาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ บ างกรวย อํา เภอบางกรวย จัง หวัด นนทบุ รี โดยใช้ แ บบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิ ดเห็ นต่อคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยเรี ยงลําดับจากสู งสุ ดถึงน้อยที่สุด คือ
ด้านรักความเป็ นไทย ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ด้านซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านอยูอ่ ย่าง
พอเพียง ด้านมี วินัย ด้านมุ่งมัน่ ในการทํางาน และด้านใฝ่ เรี ยนรู้ ทั้งนี้ เพศและอายุไม่มีผลทํา ให้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนแตกต่างกัน แต่ระดับชั้นเรี ยนมีผลทําให้คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนแตกต่างกัน ส่ วนแนวทางในการพัฒนาคุ ณคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ข อง
นักเรี ยน ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ คือโรงเรี ยนควรจัดนิทรรศการด้านวิชาการให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วม
วัน วิ ส าข์ ครองสิ น และคณะ (2555) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
คุณลักษณะซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ในการทํางาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 จังหวัดยโสธร โดยสร้างแบบสังเกตคุณลักษณะซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ใน
การทํางาน และแบบประเมินคุ ณลักษณะซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ในการทํางาน
ซึ่ งเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ และมีเกณฑ์ในคะแนนแบบรู บิค สําหรับครู ประเมินนักเรี ยน
และสําหรับนักเรี ยนประเมินตนเอง ผลการวิจยั พบว่า แบบสังเกตคุณลักษณะซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ในการทํางาน มีความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยดัชนี ความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง .80
ถึง 1.00 มีความตรงเชิ งโครงสร้ างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ทุกด้าน แบบสังเกตมีความเที่ยงเท่ากับ .97 และแบบประเมิน มีค่าอํานาจจําแนก
ระหว่าง .65 ถึง .87 และมีความเที่ยงเท่ากับ .98
พิชญาภา ยมรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการสร้ างแบบวัดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้สาํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
ใฝ่ เรี ยนรู ้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเห็นคุณค่าในสิ่ งต่าง ๆ อยากรู ้อยากเห็น ตั้งใจอย่างมีสติ กล้าคิด
ริ เ ริ่ ม เพี ย รพยายาม ศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง และมี เ หตุ ผ ล แบบสอบถามมี ล ัก ษณะเป็ นแบบ
สถานการณ์ ผลการวิจยั พบว่า แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ นมี
คุณภาพ มีค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็ นแบบสถานการณ์ ซ่ ึ งครอบคลุมองค์ประกอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี และมีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่จากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่า
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอื่น ๆ ซึ่ งคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึน เนื่องจาก
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่จะช่ วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้
สู ง ขึ้ น การสร้ า งเครื่ องวัดหรื อประเมิ นคุ ณลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ ส ามารถทํา ได้ท้ งั ในรู ป แบบมาตร
ประมาณค่า และแบบสถานการณ์ การวัดคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ อาจวัดโดยครู ผสู ้ อน ตัวผูเ้ รี ยนเอง
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยน และผูป้ กครอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่จากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้
ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้สนใจศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อออกแบบ
แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมต่อวิชาภาษาไทยที่สามารถส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึนและมีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้มากขึ้น

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั
เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ก่อนและ
หลังการทดลอง และเพื่อศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้าน โดยมีวธิ ี การดําเนินการวิจยั เป็ นขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 18 ซึ่ งจัดชั้นเรี ยนแบบคละความสามารถ จํานวน 50 โรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยน
ประมาณ 14, 897 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ คือ ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนิ คมวิทยา อําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือในการทดลอง
2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ หลักการใช้ภาษาไทย จํา นวน 9 แผน 18 ชั่วโมง
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2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ด
และหน้าที่ของคําในภาษาไทยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
2.2.2 แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ตั้ง ใจ เพี ย รพยายามในการเรี ย นและเข้า ร่ วมกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ จํานวน 5 ข้อ
ตัวชี้วดั ที่ 4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยนด้วยการเลื อกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ สามารถ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ จํานวน 5 ข้อ
2.3 วิธีสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
2.3.1 ขั้นตอนการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ หลักการใช้ ภาษาไทย มีดงั นี้
1) ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อนํามากําหนดสาระการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
2) ศึ กษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านจากเอกสาร
ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) ดํา เนิ นการเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู้ หลัก การใช้ภาษาไทย โดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้าน จํานวน 9 แผน ระยะเวลาในการสอน แผนละ 60 นาที ซึ่ งเป็ นแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เพลงและใช้เกมประกอบการสอน จัดกิจกรรม
ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาบทเรี ยนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ครู มีการตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยการ
ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ และตอบคําถามผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น บันทึกความรู ้ลง
ในสมุ ด แสดงความคิ ด เห็ น ทาง Facebook fan page การตอบคํา ถามใน google classroom และ
google form
4) นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทย โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจพิจารณาเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขด้านการกําหนดจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการใช้สื่อการ
จัดการเรี ยนรู ้
5) นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน โดยกําหนดคุ ณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ น
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านการศึกษา มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย และการวัดและประเมินผล
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การเรี ยนรู ้ ตรวจพิจารณาความเหมาะสมเพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุ ง และนํามาหาค่าความสอดคล้อง
ของเนื้อหา การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด
จากการตรวจพิ จ ารณาความเหมาะสมของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ห ลัก การใช้ภ าษาไทยโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินเท่ากับ 4.46
6) ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแผนการจัดการเรี ย นรู้ หลัก การใช้ภ าษาไทย โดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านให้มีความสมบูรณ์ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ การปรับปรุ งกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการเลือกใช้สื่อการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
7) นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้ห้องเรี ยนกลับ
ด้านที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนิคมวิทยา จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้านเวลาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากนั้นจึงนํามาปรับปรุ งแก้ไขด้านเนื้อหา สื่ อการ
เรี ยนรู ้ และกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เหมาะสมกับ ระยะเวลา และวัยของผูเ้ รี ยน แล้วนําไปให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2.3.2 ขั้ น ตอนการสร้ างแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ก การใช้
ภาษาไทย เรื่ อง ชนิดและหน้ าทีข่ องคําในภาษาไทยจํานวน 40 ข้ อ มีดงั นี้
1) ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ หลักการใช้
ภาษาไทย
2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3) สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ด
และหน้าที่ของคําในภาษาไทย จํานวน 50 ข้อ
4) วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ ของคําในภาษาไทย ตามหลักการวัดและประเมิ นผลตามแนวคิดของ บลูม
(Benjamin S. Bloom) ซึ่ งผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัก
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ภาษาไทยมีเนื้ อหาครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจํา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์
5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง
ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย จํานวน 50 ข้อ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบแล้ว
นําคําแนะนําไปปรับปรุ งแก้ไขด้านการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง
ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทยจํานวน 50 ข้อ ที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบค่า ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruence หรื อ IOC) จํานวน 3 ท่าน (ภาคผนวก) จากนั้นนํามาปรับแก้
ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง การ
แปลความหมายคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
+ 1 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นเป็ นตัวแทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
0 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นเป็นตัวแทนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
-1 หมายถึง ผูเ้ ช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่เป็นตัวแทนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
จากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของ
คําในภาษาไทยจํานวน 50 ข้อ ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Congruence หรื อ IOC) จํานวน 3 ท่าน พบว่าแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Congruence หรื อ IOC) ตั้งแต่ 0.67-1 และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งในแบบทดสอบคือ การตั้งคําถามให้
ชัดเจน การกําหนดตัวเลือกและตัวลวงให้สอดคล้องกัน และปรับปรุ งภาษาให้กระชับและเข้าใจง่าย
7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง
ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย จํานวน 50 ข้อ ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและอาจารย์
ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนิ คมวิท ยา
จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งจากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทยไปทดลองใช้ (Try Out) พบว่า มีส่ิ งที่จะต้องแก้ไข ได้แก่
การเรี ยบเรี ยงประโยคให้นกั เรี ยนเข้าใจง่าย และการเลือกใช้ตวั เลือกที่มีความสัมพันธ์กนั รวมไปถึง
การกําหนดคําชี้แจงในการทําแบบทดสอบให้ชดั เจน
8) นํา ผลการทํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก การใช้
ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนิ คม
วิทยา จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าความความเชื่ อมัน่ ของแบบวัด โดยใช้สูตร KR20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ตสัน จากนั้นนําผลการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาระดับความ
0

0

0
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ยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก นําผลการวิเคราะห์มาคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความความเชื่ อมัน่
ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป ค่าระดับความยากง่ายอยู่ในช่ วง 0.2-0.8 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัก การใช้ภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้า ที่ ข องคํา ใน
ภาษาไทยที่ ตรวจสอบและทดลองใช้มี คุ ณภาพตามเกณฑ์มีท้ งั หมด 43 ข้อ ผูว้ ิจยั คัดเลื อกมาใช้
จํานวน 40 ข้อ มี ค่าความยากระหว่าง 0.40 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนกมีค่าตั้ง แต่ 0.40 – 0.87 และค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
9) คัดเลื อกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทยจํานวน 40 ข้อ ที่ปรับปรุ งแล้วไปดําเนิ นการวิจยั กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนิ คมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน
2.3.3 ขั้ นตอนการสร้ างแบบประเมินคุณลั ก ษณะใฝ่ เรี ยนรู้ (สํา นัก วิช าการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) มีดงั นี้
1) ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านใฝ่ เรี ยนรู้
ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้อง
อาศัยเครื่ องมือที่มีคุณภาพในการเก็บรวบรวม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องตรงตามความต้องการและมี
ความน่ า เชื่ อถื อ สามารถนํา ไปใช้ใ นการประเมิ นได้ เครื่ องมื อแต่ ล ะชนิ ด จึ ง จํา เป็ นต้องทํา การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี้
(1) การตรวจสอบความตรง (Validity)
การตรวจสอบความตรงของเครื่ องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถหา ได้ท้ งั รายข้อ
และทั้งฉบับซึ่ งจําแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
ก. ความตรงเชิ งเนื้ อหา เป็ นการหาคุณภาพของเครื่ องมือว่าสามารถ
วัดได้ ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ข. ความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง เป็ นการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อว่า
สามารถวัดได้ตามโครงสร้างของสิ่ งที่วดั ได้ตามทฤษฎี
ค. ความตรงเชิ งเกณฑ์สัมพันธ์ เป็ นการหาคุ ณภาพของเครื่ องมือว่า
สามารถวัดได้ตรงตามสิ่ งที่ ตอ้ งการวัดด้วยการหาสัมพันธ์ ของเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ นกับเกณฑ์ ถ้า
เกณฑ์ที่ใช้เป็ นเกณฑ์ปัจจุบนั เรี ยกว่า ความตรงตามสภาพ แต่ถา้ ใช้เกณฑ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต เรี ยกว่า
ความตรงเชิงทํานาย
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การตรวจสอบความตรงของแบบประเมินคุณลักษณะ ทั้ง 3 ประเภท
คื อ การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง และการ
ตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ มีวธิ ี การดังนี้
ก) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เป็ นการนําแบบประเมินไปให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ข้อคําถามหรื อข้อความถามตรง
กับเนื้อหาที่ตอ้ งการจะวัดหรื อไม่ มีวธิ ี ดงั นี้
(ก) แบบจัด ระดับ เป็ นสอดคล้อ ง (+1) ไม่ แ น่ ใ จ (0) และไม่
สอดคล้อง (-1) นาผลบันทึกการตัดสิ นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าคําถามหรื อข้อความนั้นมีความหมายตรงตามเนื้ อหา แต่ถา้ ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ตํ่ากว่า 0.5 คําถามหรื อข้อความนั้นควรตัดทิ้ง หรื อแก้ไขปรับปรุ งใหม่
(ข) แบบมาตรประมาณค่า เป็ นวิธีที่ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิ จารณาถึ ง
ความสอดคล้องของคําถามหรื อข้อความว่าตรงกับจุ ดประสงค์ที่มุ่งวัดหรื อไม่ แล้วบันทึกผลการ
ตัดสิ นใจลงในแบบมาตรประมาณค่า ที่สร้ างขึ้น แล้วนาผลพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญไปหาค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าคําถามหรื อข้อความที่มีค่าเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิ น 1 ถือว่าใช้ได้ ส่ วนข้อความที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผสู้ ร้ างควรตัดทิ้ง
หรื อแก้ไขปรับปรุ งใหม่
ข) การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ าง เป็ นการตรวจสอบแบบ
ประเมินว่าสามารถวัดได้ตรงตามทฤษฎีหรื อแนวคิดของเรื่ องนั้น ๆ หรื อไม่ มีวธิ ี การตรวจสอบดังนี้
(ก) วิธีการตัดสิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบว่าคําถาม
หรื อข้อความนั้นสอดคล้องกับ แนวคิ ดหรื อทฤษฎี หรื อไม่ แล้วนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) เช่นเดียวกับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(ข) วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บคะแนนกลุ่ ม กับ กลุ่ ม ที่ รู้ ชัด เป็ นการ
เปรี ย บเที ย บคะแนนที่ ว ดั ได้ร ะหว่า งกลุ่ ม ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ ต้อ งการวัด กับ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ไ ม่ มี
คุณลักษณะเหมือนกับกลุ่มแรก เช่ น กลุ่มที่มีวินยั กับกลุ่มที่ไม่มีวินยั กลุ่มที่มีน้าใจกับกลุ่มที่ไม่มี
นํ้า ใจ เป็ นต้น วิธี น้ ี ท าํ การทดสอบโดยใช้ส ถิ ติท ดสอบที ถ้า ผลการทดสอบมี ค วามแตกต่า งกัน
ระหว่างกลุ่ม แสดงว่าแบบวัดสามารถวัดคุณลักษณะที่มุ่งวัดได้ เป็ นการหาความตรงทั้งฉบับ
ค) วิธีการหาความสัมพันธ์กบั เกณฑ์ที่มีโครงสร้ างเหมื อนกัน เป็ น
การนําแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปหาความสัมพันธ์กบั แบบประเมินที่มีความตรงเชิ งโครงสร้างที่มุ่ง
วัดคุณลักษณะเดียวกัน ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์(correlation coefficient) ระหว่างคะแนนทั้ง 2
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ชุด มีค่าสู ง แสดงว่าแบบประเมินที่สร้างขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง วิธีการนี้ เป็ นการหาความตรง
ทั้งฉบับ
ง) วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้
คําถามแต่ละข้อเพื่อจัดกลุ่มลักษณะร่ วมของข้อคําถามว่าวัดองค์ประกอบใดบ้าง ว่าเครื่ องมื อนั้นมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง
สุ ภมาศ อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุ วฒั น์
(2552) กล่าวถึ ง การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบสอบถามและแบบวัด ด้วยการใช้
โมเดลสมการโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันนั้น ในการแปลผล การวิเคราะห์
ควรพิจารณาว่าตัวแปรวัดองค์ประกอบได้มากน้อยเพียงใด ความสามารถของตัวแปรหรื อตัวบ่งชี้ที่
ใช้วดั ตัวแปรแฝงในโมเดลพิจารณาจากความมีนยั สําคัญของน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
ในเมตริ ก LX หรื อ LY ค่าน้าหนักองค์ประกอบควรมีค่าสู งและมีนยั สําคัญทางสถิติ t-value มากกว่า
1.96 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์คือการกําหนดดัชนี ที่ใช้
ทดสอบความกลมกลืน (fit indices ) ดัชนีที่ใช้วดั ความกลมกลืนที่นิยมใช้ได้แก่
ก) ค่าไคสแควร์ (X2) ควรมีค่าตํ่า และค่า X2/df ควรน้อยกว่า 2.00
ข) ค่ารากที่ สองของค่า เฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนกาลังสองของการ
ประมาณ ค่ า (RMSEA) ควรมี ค่า น้อยกว่า 0.05 ค่า ระหว่า ง 0.05-0.08 แสดงว่า โมเดลค่อนข้า ง
สอดคล้อง และค่าระหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องเล็กน้อย ถ้ามากกว่า 0.10 แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค) ค่ า ดัช นี ว ดั ความสอดคล้อ งเชิ ง สั ม บู ร ณ์ มี 3 ดัช นี ได้แ ก่ GFI,
AGFI, PGFI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1.00 ค่า GFI และ AGFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 เป็ นต้นไป แต่
ค่า PGFI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.05
ง) ดัชนี วดั ความสอดคล้องเชิ งสัมพัทธ์ ได้แก่ NFI , NNFI , PNFI ,
CFI และ CN ค่าดัชนี เหล่านี้มีค่าตั้งแต่ 0 – 1 ยกเว้น NNFI ที่อาจมีค่ามากกว่า 1.00 ได้ และค่า CN มี
ค่ามากกว่า 1.00 ส่ วนค่า NFI ,CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป ค่า PNFI ควรมีค่าตํ่า ๆ
จ) ดัชนีวดั ความสอดคล้องในรู ปความคลาดเคลื่อนมี 3 ตัว คือ RMR
, Standardized Residual และ Standardized RMR ค่า RMRที่มีค่าน้อยแสดงถึงโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่านี้จึงนําไปพิจารณาร่ วมกับ Standardized Residual และค่า Standardized RMR
เป็ นค่าสรุ ปของ Standardized Residual ควรมีนอ้ ยกว่า 0.05 จึงจะสรุ ปได้วา่ โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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(4) การตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์ สั ม พัน ธ์ เป็ นการหา
ความสั ม พัน ธ์ ข องผลการวัด จากเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น กับ เกณฑ์ นํา มาคํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ถ้ามีความสัมพันธ์กบั เกณฑ์สูงค่าความสัมพันธ์จะออกมาสู ง เช่น การตรวจสอบผลการ
วัดความซื่ อสัตย์จากเครื่ องมือที่สร้างขึ้น กับผลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิหรื อการแสดงอ
อก ถ้าสหสัมพันธ์ค่าสู งแสดว่าเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมีความตรงตามสภาพ
(2) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
การตรวจสอบความเที่ ยงของแบบประเมิ นคุ ณลักษณะวิธีที่นิยมใช้
คื อวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha method) วิธีน้ ี ใช้กบั แบบประเมิ นที่
กํา หนดคะแนนแบบมาตรประมาณค่ า (Rating scale) หรื อข้อสอบอัตนัย (essay test) ส่ วนแบบ
ประเมินประเภทที่ให้คะแนน 0 , 1 ที่ใช้ในการวัดความรู ้ประเภทตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0
คะแนน นิ ยมหาความเที่ยงจากสู ตรของคูเดอร์ และริ ชาร์ ดสัน หรื อหาจากวิธีแบ่งครึ่ งฉบับและขยาย
ความเที่ยงเป็ นทั้งฉบับด้วยสู ตรของสเปี ยร์ แมน-บราวน์
นอกจากนี้ ในการหาความเที่ ยงของแบบประเมิ นอาจใช้วิธีสอบซํ้า
(Test – Retest method) เป็ นการนําแบบประเมินฉบับเดี ยวกันไปทดสอบกับผูส้ อบกลุ่มเดี ยวกัน 2
ครั้ง โดยทิ้งช่วงระยะเวลาระหว่างการวัดครั้งแรกและครั้งที่สองอย่างเหมาะสม กล่าวคือจะต้องทิ้ง
ช่วงเวลาให้ผลของความจา หรื อการเรี ยนรู ้จากแบบประเมินจางหายไป แต่จะต้องไม่นานจนตัวแปร
แทรกซ้อนอื่น ๆ เข้ามาส่ งผลต่อคะแนนจริ งของสิ่ งที่มุ่งวัด แล้วนาคะแนนที่ได้จากการสอบทั้ง 2
ครั้ ง มาคํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment correlation
coefficient) ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูงแสดงว่าแบบวัดนั้นมีความเที่ยงสู ง หรื ออาจจะใช้แบบ
สอบคู่ขนาน (กรณี วดั ความรู ้) แล้วนาคะแนนที่ได้จากการสอบทั้ง 2 ครั้ง มาคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน วิธีน้ ีมีจุดอ่อนตรงที่เป็ นการยากที่สร้างแบบสอบ 2 ฉบับ ให้มีความรู ้เป็ น
คู่ขนานกันจริ ง ๆ
(3) การตรวจสอบอํานาจจําแนก
อํานาจจําแนก (Discrimination) เป็ นความสามารถในการจําแนกคนที่
มีคุณลักษณะนั้นสู งออกจากคนที่มีคุณลักษณะนั้นตํ่า เช่น วัดคุณลักษณะของการมีจิตสาธารณะคน
ที่ได้คะแนนมาก แปลว่า มีจิตสาธารณะสู ง ส่ วนคนที่ได้คะแนนตํ่า แปลว่าเป็ นคนที่มีจิตสาธารณะ
ตํ่า ดังนั้นในการสร้างข้อความวัดคุณลักษณะดังกล่าวต้องให้จาํ แนกได้วา่ เป็ นคนที่มีคุณสมบัติดา้ น
นี้มากต้องเลือกตอบคุณลักษณะนั้นในระดับมาก ส่ วนคนที่มีคุณสมบัติดา้ นนี้นอ้ ยจะต้องเลือกตอบ
คุณลักษณะนั้นในระดับตํ่า ไม่ใช่สร้างแล้วไม่สามารถจําแนกได้ หรื อจําแนกในทางกลับกันคือคนที่
มี จิตสาธารณะสู ง กลับ ได้ค ะแนนจากการวัดตํ่า ส่ วนคนที่ มี จิตสาธารณะตํ่า กลับ ได้ค ะแนนสู ง
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วิ ธี ก ารหาอํา นาจจํา แนกสามารถหาได้ห ลายวิธี เช่ น วิ ธี พ อยท์ไ บซี เ รี ย ล (Point-biseral) ใช้ก ับ
คะแนนกลุ่มหนึ่งที่มีค่าต่อเนื่ องกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นค่าไม่ต่อเนื่อง ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่
ละข้อกับคะแนนรวมมีค่า 0.2 ขึ้นไปถื อว่ามีอาํ นาจจําแนกใช้ได้ การหาค่าอํานาจจําแนก วิธีน้ ี เป็ น
การหาค่ารายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่มีคะแนนรายข้อเป็ นแบบตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0
กลุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง คือกลุ่มที่ตอบข้อนั้นถูกกับกลุ่มที่ตอบข้อนั้นผิด คะแนนที่ต่อเนื่องคือคะแนนรวม
ซึ่ งจะนาค่าเฉลี่ ยของคะแนนรวมของกลุ่มที่ตอบข้อนั้นถูกกับค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุ่ มที่
ตอบข้อนั้นผิด มาใช้แทนค่าในสู ตร วิธีทดสอบที (t-test) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ที่ มี คุ ณลัก ษณะนั้นสู ง กับ กลุ่ ม ที่ มี คุ ณลัก ษณะนั้น ตํ่า ถ้า ผลออกมาค่ า t มี
นัยสําคัญ แสดงว่ามีอาํ นาจจําแนก ข้อนั้นนําไปใช้ได้ แต่ถา้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญก็ควรตัด
ข้อนั้นทิ้งหรื อทําการปรับปรุ งใหม่แล้วทดลองใหม่จนได้จานวนข้อตามที่ตอ้ งการ
จากการศึกษาขั้นตอนการสร้ างแบบประเมิน ผูว้ ิจยั กําหนดขั้นตอน
การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ดังต่อไปนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
2. เขียนนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการและกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ คุ ณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
3. กําหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมื อประเมิ นคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ย นรู ้
เขียนข้อคําถามตามตัวชี้วดั และกําหนดระดับคุณภาพและเกณฑ์การให้คะแนน แล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบข้อความที่รวบรวมมาได้วา่ เหมาะสมสอดคล้องและครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการวัดหรื อไม่
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของคําถามกับเนื้ อหา
และนิ ย ามศัพ ท์เฉพาะ แล้วผูว้ ิจยั ปรั บ ปรุ ง ข้อคํา ถามตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ จัดทํา แบบ
ประเมิ น เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 4 ระดับ ที่ ก ํา หนดเกณฑ์ ก ารให้ค ะแนน 4 ระดับ (rubric
assessment)
2) ผูว้ ิจยั สร้างแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ จํานวน 10 ข้อ แบบ
มาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ โดยพัฒนาจากแนวทางการวัดและประเมิ นผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
3) ผูว้ ิจยั นําแบบประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ จํานวน 10 ข้อ แบบ
มาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบแล้ว
นําคําแนะนําไปปรับปรุ งแก้ไข การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
+ 1 หมายถึ ง ผู้เ ชี่ ย วชาญแน่ ใ จว่ า ข้ อ คํ า ถามนั้ นเป็ นตั ว แทน
คุณลักษณะของแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้

69
0 หมายถึ ง ผู ้เ ชี่ ย วชาญไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้อ คํา ถามนั้น เป็ นตัว แทน
คุณลักษณะของแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
- 1 หมายถึ ง ผู ้เ ชี่ ย วชาญแน่ ใ จว่ า ข้อ คํา ถามนั้ น ไม่ เ ป็ นตัว แทน
คุณลักษณะของแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
จากการพิจารณาตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูว้ ิจยั ได้รับคําแนะนําให้ปรับปรุ ง
ข้อความในแบบประเมินให้ชดั เจน และจะต้องเป็ นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
4) ผูว้ ิจยั นําแบบประเมิ นคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ จํานวน 10 ข้อ แบบ
มาตรประมาณค่ า ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of
Congruence หรื อ IOC) จํานวน 3 ท่าน จากนั้นนํามาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
ไปให้อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบอี ก ครั้ ง ซึ่ งมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of
Congruence หรื อ IOC) ตั้งแต่ 0.67-1 และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งในแบบประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
คือ การกําหนดพฤติกรรมให้ชดั เจนและสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน
และการใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้นกั เรี ยนสะดวกต่อการประเมินมากที่สุด
5) ผูว้ ิจยั นําแบบประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ จํานวน 10 ข้อ แบบ
มาตรประมาณค่า เพื่ อ ประเมิ นคุ ณลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู้ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้วไปดํา เนิ นการวิ จยั กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนิ คมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน
0

0

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยมีข้ นั ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ชั่วโมงที่ 1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Pre-test) โดยทดสอบและประเมิน
ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์
3.2 ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทย และคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 9 แผน พร้อมทั้งประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 ระหว่างการทดลอง ดังนี้
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ชัว่ โมงที่ 2-3 เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
ชัว่ โมงที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ชนิดของคําในภาษาไทย
ชัว่ โมงที่ 5
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 หน้าที่ของคําในประโยค
ชัว่ โมงที่ 6-7 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 คํานาม และประเมินคุ ณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างการทดลอง ครั้งที่ 1
ชัว่ โมงที่ 8-9 - แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 คําสรรพนาม
ชัว่ โมงที่ 10-11 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 คํากริ ยา
ชัว่ โมงที่ 12-13 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 คําวิเศษณ์ และประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างการทดลอง ครั้งที่ 2
ชัว่ โมงที่ 14-15 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 คําบุพบท
ชัว่ โมงที่ 16-17 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 คําสันธาน
ชัว่ โมงที่ 18-19 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 คําอุทาน
3.3 ชัว่ โมงที่ 20 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน หลังการทดอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินฉบับเดียวกันกับก่อน
เรี ยน และประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังการทดลอง

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิ บายข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
4.1.1 เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หลักการใช้ภาษาไทย ก่อนและหลังการทดลองของนักเรี ยน โดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)
4.1.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับผลการประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ย นรู ้
ก่อนและหลังการทดลองของนักเรี ยนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
4.2 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 วิเคราะห์ คุณภาพของแผนการจัดการเรี ย นรู ้ แบบประเมิ นคุ ณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู ้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ค่าความยากง่าย และค่า
อํานาจจําแนกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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4.2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.2.3 ทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ของผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลัก การใช้ภาษาไทย ก่ อนและหลัง การทดลองของนัก เรี ย น โดยการทดสอบสมมติ ฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.2.4 ทดสอบผลการประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ( X ) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแปลค่าระดับคุณภาพตามเกณฑ์
4.3 สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่
4.3.1 ค่ าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาดดี, 2545) มีสูตรดังนี้
x�

สู ตร

เมื่อ x�
∑x
n

=

∑x
n

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
จํานวนกลุ่ม

4.3.2 ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรี สะอาดดี, 2545) มีสูตรดังนี้
S.D =

เมื่อ S.D

N ∑ x2
(∑ x)2

N

แทน
แทน
แทน
แทน

�

N ∑ x2 −(∑ x)2
N(N−1)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ตวั ยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดกําลังสอง
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

4.4 สถิติทใี่ ช้ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
4.4.1 หาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของเนื้ อหากับวัตถุประสงค์ (Index Of Consistency:
IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) มีสูตรดังนี้
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เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกับ
วัตถุประสงค์
∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
R
แทน ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
N
แทน จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
ระดับการให้คะแนน
+1 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อความนํ้าสอดคล้องกับเนื้อหาและนิยาม
ศัพท์เฉพาะ
0 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและ
นิยามศัพท์เฉพาะ
-1 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ค่า IOC ที่มีค่า 0.5 ขึ้นไปแสดงว่าแบบวัดเจตคติ เป็ นตัวแทนวัตถุ ประสงค์

ของแบบทดสอบนั้นได้
4.4.2 การวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่ อมั่น ค่ าความยากง่ าย และค่ าอํานาจจําแนก
ด้ วยการหาค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
มีสูตรดังนี้

เมื่อ α
N

α =

∑ si2
st2

แทน
แทน
แทน
แทน

k

k−1

�1 −

∑ s2i
s2t

�

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
จํานวนข้อของแบบวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อของแบบวัด
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบวัด

4.5 สถิติทใี่ ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
เปรี ย บเที ย บวัด เจตคติ ต่ อ การป้ องกัน การมี เ พศสั ม พัน ธ์ ก่ อ นวัย อัน ควรก่ อ น
หลัง และระยะติ ดตามผล การให้ก ารปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิจารณาเหตุ ผ ลอารมณ์ และพฤติ กรรม
โดยใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) (ล้วน สายยศ, 2544) มีสูตรดังนี้
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t =
เมื่อ t
∑D

ND2

(∑ D)2

N

∑D

2
2
��ND −(∑ D) �
N−1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

เมื่อ df = N-1

ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนน ก่อนและหลังทดลอง
ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนในแต่ละคน
ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคนยกกําลัง 2
ของความแตกต่างของคะแนนในแต่ละคนทั้งหมดยกกําลัง
จํานวนคนในกลุ่มทดลอง

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณนา เพื่ อ อธิ บ ายข้อ มู ล ต่ า ง ๆ
ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติในการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ เรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ก่ อนและหลังการทดลอง โดยใช้
การทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent) และศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ รี ย นโดยใช้ห้อ งเรี ย นกลับ ด้า นระหว่า งการทดลองและหลัง
การทดลองโดยใช้ค่าเฉลี่ย ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ 2 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน ก่อนและหลังการทดลอง
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน
โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง
สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย
X
SD
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนยั สําคัญจากการแจกแจงแบบ t
*
แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาค่า t - Distribution
p-value แทน ค่าความน่าจะเป็ นที่คาํ นวณได้จากค่าสถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล เพื่ อ ตอบวัตถุ ป ระสงค์ข อง
การวิจยั ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีเ่ รียนโดยใช้ ห้องเรียนกลับด้ าน
ก่อนและหลังการทดลอง แสดงผลวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน
โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านก่อนและหลังการทดลอง
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ก่อนเรี ยน
30
40
หลังเรี ยน
30
40
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
29
29

X

13.37
27.13

SD
2.86
2.22

t

p-value

23.16*

0.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.37 คะแนน และหลังการจัดการเรี ยนรู ้มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 27.13 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยด้วยสถิ ติทดสอบที (t-test) แล้วพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน สู งกว่าก่อน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ทีเ่ รียนโดยใช้ ห้องเรียนกลับด้ านระหว่ างการทดลองและหลังการทดลอง
แสดงผลวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.2 ตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.2 ผลการศึ กษาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ เรี ยนโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง (นักเรี ยนประเมินตนเอง)
คนที่
1
2
3

ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพ
1.70
ดี
2.00
ดี
2.50
ดีเยีย่ ม
2.00
ดี
2.00
ดี
2.30
ดี
1.50
ดี
2.20
ดี
2.50
ดีเยีย่ ม
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
คนที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพ
1.70
ดี
1.90
ดี
2.20
ดี
2.00
ดี
1.90
ดี
2.20
ดี
1.50
ดี
2.00
ดี
2.10
ดี
1.80
ดี
2.00
ดี
2.10
ดี
1.70
ดี
2.00
ดี
2.20
ดี
1.80
ดี
2.10
ดี
2.10
ดี
2.00
ดี
2.10
ดี
2.50
ดีเยีย่ ม
2.00
ดี
2.10
ดี
2.40
ดี
1.60
ดี
2.30
ดี
2.40
ดี
1.90
ดี
2.20
ดี
2.60
ดีเยีย่ ม
1.70
ดี
2.20
ดี
2.40
ดี
1.90
ดี
2.10
ดี
2.40
ดี
2.10
ดี
2.10
ดี
2.40
ดี
1.70
ดี
2.20
ดี
2.20
ดี
1.90
ดี
2.10
ดี
2.20
ดี
1.60
ดี
2.20
ดี
2.70
ดีเยีย่ ม
2.00
ดี
2.10
ดี
2.20
ดี
2.00
ดี
2.00
ดี
2.20
ดี
2.00
ดี
2.10
ดี
2.30
ดี
1.80
ดี
2.10
ดี
2.30
ดี
1.80
ดี
2.00
ดี
2.30
ดี
1.50
ดี
2.10
ดี
2.20
ดี
2.00
ดี
2.10
ดี
2.20
ดี
1.60
ดี
2.40
ดี
2.50
ดีเยีย่ ม
1.80
ดี
2.30
ดี
2.40
ดี
2.20
ดี
2.20
ดี
2.30
ดี
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
คนที่
30
ค่าเฉลี่ย

ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพ
1.90
ดี
2.10
ดี
2.30
ดี
1.82
ดี
2.11
ดี
2.32
ดี
ค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง = 2.08 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
อยูร่ ะหว่าง 1.50-2.20 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ทั้ง 30 คน มีนกั เรี ยน 17 คนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00
ค่าเฉลี่ยรวมของครั้งที่ 1 เท่ากับ 1.82 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยูร่ ะหว่าง
1.90-2.40 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ทั้ง 30 คน มีนกั เรี ยน 2 คน มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ค่าเฉลี่ยรวม
ของครั้งที่ 2 เท่ากับ 2.11 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 2.102.70 อยู่ในระดับคุ ณภาพดี 24 คน ระดับคุ ณภาพดี เยี่ยม จํานวน 6 คน ค่าเฉลี่ ยรวมของครั้ งที่ 3
เท่ากับ 2.32 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง เท่ากับ 2.08 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี นักเรี ยน
จํานวน 28 คน มีการพัฒนาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ และมีนกั เรี ยน 2 คน ที่ค่าเฉลี่ย
ของครั้งที่ 1 และ 2 คงที่
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง (ครู ประเมินนักเรี ยน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพ
1.30
ผ่าน
1.50
ดี
1.80
ดี
1.70
ดี
1.90
ดี
2.10
ดี
1.40
ผ่าน
1.70
ดี
2.10
ดี
1.60
ดี
1.80
ดี
1.90
ดี
1.50
ดี
1.70
ดี
2.00
ดี
1.30
ผ่าน
1.30
ผ่าน
1.70
ดี
1.40
ผ่าน
1.70
ดี
1.90
ดี
1.50
ดี
1.60
ดี
1.70
ดี
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
คนที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ค่าเฉลี่ย

ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพ
1.30
ผ่าน
1.50
ดี
1.80
ดี
1.60
ดี
1.60
ดี
2.00
ดี
1.40
ผ่าน
1.70
ดี
1.80
ดี
1.60
ดี
1.70
ดี
1.80
ดี
1.50
ดี
1.70
ดี
1.90
ดี
1.40
ผ่าน
1.60
ดี
2.00
ดี
1.30
ผ่าน
1.50
ดี
1.60
ดี
1.50
ดี
1.80
ดี
1.90
ดี
1.40
ผ่าน
1.50
ดี
1.90
ดี
1.40
ผ่าน
1.50
ดี
1.80
ดี
1.30
ผ่าน
1.50
ดี
1.60
ดี
1.60
ดี
1.70
ดี
2.00
ดี
1.40
ผ่าน
1.50
ดี
1.80
ดี
1.40
ผ่าน
1.70
ดี
1.80
ดี
1.60
ดี
2.00
ดี
2.10
ดี
1.40
ผ่าน
1.60
ดี
1.80
ดี
1.30
ผ่าน
1.30
ผ่าน
1.50
ดี
1.60
ดี
1.80
ดี
2.10
ดี
1.40
ผ่าน
1.40
ผ่าน
1.50
ดี
1.40
ผ่าน
1.40
ผ่าน
1.60
ดี
1.60
ดี
1.80
ดี
2.30
ดี
1.40
ผ่าน
1.50
ดี
1.90
ดี
1.45
ผ่าน
1.62
ดี
1.86
ดี
ค่ าเฉลีย่ ของทั้ง 3 ครั้ง = 1.64 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการประเมิ นคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ย นรู ้ ค รั้ งที่ 1 มี ค่าเฉลี่ ย ของ
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 1.30-1.60 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ทั้ง 30 คน นักเรี ยนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2
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.00 ค่าเฉลี่ยรวมของครั้งที่ 1 เท่ากับ 1.45 อยูใ่ นระดับคุณภาพผ่าน ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่
ระหว่าง 1.30-2.00 อยู่ในระดับคุ ณภาพดี ทั้ง 30 คน มีนกั เรี ยน 1 คน มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ค่าเฉลี่ย
รวมของครั้งที่ 2 เท่ากับ 1.62 อยู่ในระดับคุ ณภาพดี และครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ ยของคะแนนอยู่ระหว่าง
1.50-2.30 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ทั้ง 30 คน มีนกั เรี ยน 9 คน มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยรวม
ของครั้ งที่ 3 เท่ากับ 1.86 อยู่ในระดับคุ ณภาพดี ค่าเฉลี่ ยของทั้ง 3 ครั้ ง เท่ากับ 1.64 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี เมื่อเปรี ยบเทียบครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 มีนกั เรี ยนจํานวน 5 คน ที่มีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้คงที่
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบการประเมิ นทั้ง 3 ครั้ง พบว่านักเรี ยนทุกคนมีการพัฒนาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
เพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ
ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง
คนที่
นักเรี ยน
ครู
ค่าเฉลี่ย

ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพ
1.82
ดี
2.11
ดี
2.32
ดี
1.45
ผ่าน
1.62
ดี
1.86
ดี
1.64
ดี
1.87
ดี
2.09
ดี
ค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง = 1.87 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี

จากตารางที่ 4.4 พบว่า คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดย
ใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
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บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั
เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ก่อนและ
หลังการทดลอง และเพื่อศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้าน ดังนั้น ในบทนี้จะได้กล่าวถึงสรุ ปและการอภิปรายผลของการวิจยั โดยเริ่ มจาก
การสรุ ป และอภิปรายผลตามประเด็นสําคัญที่เป็ นวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั ที่จะได้กล่าวถึ งข้อดี
และข้อจากัดของการวิจยั นี้ และสุ ดท้ายคือข้อเสนอแนะในการทาวิจยั และนาผลไปใช้ต่อไป

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านก่อนและหลังการทดลอง
1.1.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน
โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง
1.2 สมมติฐานของการวิจัย
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
1.2.2 คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยน
กลับด้านหลังการทดลองอยูใ่ นระดับดี

81
1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
1.3.1 ประชากร
ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 ซึ่ งจัดชั้นเรี ยนแบบคละความสามารถ จานวน 50 โรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยน
ประมาณ 14, 897 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
1.3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนิคมวิทยา
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ ม
แบบกลุ่ม
1.3.3 เครื่ องมือการวิจัย
1) เครื่ องมือในการทดลอง
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทย จานวน 9 แผน รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 18 ชัว่ โมง มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เท่ากับ
4.46 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก
2) เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย จํานวน
40 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากระหว่าง 0.40 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนกมีค่าตั้งแต่ 0.40
– 0.87 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
(2) แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence หรื อ IOC)
ระหว่าง 0.67-1
1.3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ก่อนการทดอง (Pre-test) โดยทดสอบและประเมินก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์
2) ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 9 แผน
3) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน หลังการทดอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินฉบับเดียวกันกับก่อนเรี ยน
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1.3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักการใช้ภาษาไทย ก่อนและหลังการทดลองของนักเรี ยน โดยการทดสอบสมมติฐานและ
ทดสอบค่าที (t-test dependent)
2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
ก่อนและหลังการทดลองของนักเรี ยนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
1.3.6 ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านมี
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้หลังการทดลองอยูใ่ นระดับดี

2. อภิปรายผล
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั
ได้อภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
2.1 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ ภาษาไทย
จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน
มี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อน
การเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
นักเรี ยนจะต้องศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น มาล่วงหน้าก่อนการเข้าชั้นเรี ยน จากสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ครู นาํ หรื อ
จัดเตรี ยมไว้ให้ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น วีดีโอการสอน เพลงที่ ประกอบด้วยเนื้ อหาและตัวอย่างใน
บทเรี ยน เว็บไซต์ และใบงานที่เกี่ยวข้อง พร้ อมทั้งทา บันทึกผลการเรี ยนรู ้มาก่อนการเข้าชั้นเรี ยน
ซึ่ง เป็ นการใช้ทกั ษะการเรี ยนรู้ข้นั ต้นคือ การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งยังเป็ นวิธีให้ครู ได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจจากการเรี ยนด้วยตนเองของนักเรี ยน เมื่อถึงเวลาในชั้นเรี ยนนักเรี ยนจะนํา ผลการเรี ยนรู ้
ที่ได้จากการศึกษาล่วงหน้า มาทา กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม ซึ่ งเป็ นการ
ตอบ คําถาม การเล่นเกม การอธิ บาย อภิปราย ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและสามารถสอนผูอ้ ื่นหรื อ
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ช่ วยเหลื อเพื่อนได้ เป็ นการใช้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ ข้ นั สู ง โดยระหว่างการทํากิจกรรมจะมีครู คอยให้
คําปรึ กษา แนะนํา ช่ วยเหลื อและตอบข้อสงสัย ทําให้บรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้ เนิ นไปโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ห้องเรี ย นกลับ ด้านเป็ นการสร้ า งแรงจูงใจในการเรี ย น
นักเรี ยนเกิดความอยากรู ้ อยากเห็ น มีความสนใจ เอาใจใส่ และมีความพยายามในการเรี ยน เพราะ
หากขาดความกระตื อรื อร้ น นักเรี ยนจะตามเพื่อนไม่ทนั พูดคุ ยกับเพื่อนไม่รู้เรื่ อง ทํากิจกรรมไม่
ครบถ้วน และที่สําคัญคือเล่นเกมไม่ชนะ ซึ่ งเหล่านี้คือความท้าทายในการเรี ยนรู ้ ทั้งยังส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต และสื่ อ
เทคโนโลยีต่างๆ ในทางที่เหมาะสม เป็ นประโยชน์และสร้างสรรค์ และยังเป็ นการสร้ างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ตัวนักเรี ยน เพราะนักเรี ยนได้รับการฝึ กให้รู้จกั วิเคราะห์และสังเคราะห์ข่าวสารหรื อข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดหนึ่ งในทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องมีทกั ษะด้านการรู ้ เท่าทันการสื่ อสาร สารสนเทศ และสื่ อ โดยการนําวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน (flipped classroom) มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่อนักเรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยใช้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ ข้ นั ต้นดังที่กล่าวมาแล้ว จึงทําให้เวลาในชั้นเรี ยน
เป็ นช่ วงของการทํากิ จกรรมที่หลากหลายในรู ปของเกม การอธิ บายแบบกลุ่ ม และมี การแข่งขัน
ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านจึงทําให้การเรี ยนมีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น ที่บา้ น
ไม่มีการบ้านยากๆ ที่นกั เรี ยนต้องนัง่ ทําคนเดียว มีแต่บทเรี ยนและช่องทางการสื่ อสารมากมายให้
นักเรี ยนเลื อกใช้ สามารถเลื อกสถานที่ และเวลาตามความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้ ลด
ปั ญหาการลอกการบ้า น การไม่ ส่ ง งาน การเรี ย นการสอนไม่ ค รบตามตัวชี้ วัดเนื่ อ งจากการจัด
กิ จกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน การหยุดเรี ยนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการลา
เพราะห้องเรี ยนกลับด้านจะทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้แม้ไม่ได้อยูใ่ นห้องเรี ยน นักเรี ยนมีแรงจูงใจใน
การเรี ยนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรี ยนอย่างมีความสุ ขและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
และนักเรี ยนกับนักเรี ยนด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ชาภา บุรีกาญจน์ (2556) ได้ศึกษา
ผลการจัดการเรี ยนรู ้วิชาสุ ขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ พบว่า จากการจัดการเรี ยนรู ้ วิช า
สุ ขศึกษาโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านที่มีส่วนกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างความรับผิดชอบในด้านของการ
ทํางานของตนเอง การติ ดตามและกํากับตนเองในการส่ งงาน รวมไปถึ งความรั บผิดชอบในการ
ทํางานกลุ่มและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรี ยน และยังทําให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการมีวนิ ยั และใส่
ใจกับการเรี ยนของตนเองรวมถึ งการเห็ นความสําคัญของเวลาในการส่ งงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ การ
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เรี ยนรู ้พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้วิชาสุ ขศึกษาโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้นทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ อีกทั้ง
นักเรี ยนยังมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
อัจ ฉรา เชยเชิ ง วิ ท ย์ (2559) ที่ ไ ด้พ ฒ
ั นารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือผ่านเครื อข่ายสังคม การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านทําให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้
(Student Centered) โดยผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการลงมือทา (Learning by Doing) และสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แซปเป และคณะ
(Zappe et al, 2009) เจเรมี เอฟ สเตรเยอร์ (Jeremy, F. Strayer, 2007) ติ โ มที พี . ยอง และคณะ
(Timothy P. Yong et al, 2014) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบห้ อ งเรี ยนกลั บ ด้ า นมี
ผลกระทบทางบวกต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดย โดยที่ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้จากวิธีการเรี ยน
การสอนห้องเรี ยนกลับด้านมากกว่าการเรี ยนแบบบรรยายและการรายงาน และแสดงให้เห็ นว่า
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสุ ขและสนุ กสนานกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนรวมทั้งได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้
ผ่า นวีดิท ศั น์ ภายนอกชั้นเรี ย นที่ ผูส้ อนได้จดั ทํา ขึ้ นเพื่ อใช้เป็ นสื่ อการเรี ย นรู ้ ใ ห้แก่ ผูเ้ รี ย น ทํา ให้
นักเรี ยนได้เปิ ดกว้างและมีส่วนร่ วมมากขึ้นในการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือและยอมรับนวัตกรรมการสอน
แบบใหม่ ข องผูส้ อน การให้ ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาวิ ดิ ท ศั น์ ข องผูส้ อนก่ อ นเข้า ชั้น เรี ย น และใช้วี ดิ ท ัศ น์
ออนไลน์ แล้วนําผลจากการศึกษาวีดิทศั น์มาสร้ างคาถามที่เกิดจากการเรี ยนรู ้มาจากหัวข้อที่ผสู ้ อน
กําหนดให้ พร้อมทั้งอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีการแบ่งปั นประสบการณ์การเรี ยนรู้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนมากขึ้น ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการ
คิ ดวิเคราะห์ การตั้งคาถาม และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่ง เสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อจัดกระทํา ต่ อ
กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีสามารถ
ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
ผลการวิจยั ที่เกิ ดขึ้นเป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้านที่ทาํ ให้สภาพแวดล้อม
ของการเรี ยนรู ้ เป็ นห้องเรี ยนที่ เปิ ดกว้างในการทํากิ จกรรม ครู และนักเรี ยนมี เวลาทํากิ จกรรมใน
ห้องเรี ยนมากขึ้น และลดปั ญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในห้องเรี ยน เช่นเดียวกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านในครั้งนี้ เป็ นการสร้างห้องเรี ยนกลับด้านที่ เน้นกิ จกรรมในและนอกชั้นเรี ยน
ทํา ให้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเองและแบบกลุ่ ม แต่ ล ะคนมี บ ทบาท นั ก เรี ยนจึ ง ต้ อ งดึ ง
ความสามารถของตนออกมาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ได้ แ สดงความสามารถ ระดมความคิ ด
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ อย่างอิ สระ โดยที่ นักเรี ยนทุ กคนได้ศึกษาความรู ้ พ้ืนฐานด้วยตนเองจากที่บา้ น
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มาแล้ว ทําให้นกั เรี ยนมีความพร้อมในการทํากิจกรรม สนุ กกับกิจกรรม และมีความกระตือรื อร้นที่
จะบอกเล่าสิ่ งที่ตนได้ศึกษามา ร่ วมอธิ บาย อภิปรายเนื้ อหา และแก้ไขในส่ วนที่มีการเข้าใจผิด ให้
นักเรี ยนเข้าใจตรงกันอย่างถูกต้อง และมีโอกาสตรวจสอบพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทุกคน
ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน ครู สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํานักเรี ยนได้อย่างใกล้ชิด นักเรี ยน
เข้าใจบทเรี ยนอย่างแท้จริ ง เพราะมี โอกาสแก้ไขความเข้าใจผิดในชั้นเรี ยน ความรู ้ ไม่ได้เกิ ดจาก
ท่องจําจากตําราหรื อจากการบรรยายของครู เพราะนักเรี ยนได้เป็ นผูส้ ื บค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู ้
สรุ ปความรู ้ และแสดงออกถึ งความเข้าใจด้วยตนเอง และดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกัน ตามที่ ศ.นพ.
วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้วา่ ในศตวรรษที่ 21 นี้ การสอนนั้นไม่ได้ผล เด็กต้องเรี ยนรู ้เอง ครู ตอ้ งไม่เน้น
สอน แต่เน้นออกแบบการเรี ยนรู ้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็ นโค้ช ไม่ใช่ผสู ้ อน (วิจารณ์ พานิช,
2556) ผลการวิ จ ัย จึ ง สรุ ป ได้ว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ห้อ งเรี ย นกลับ ด้า น มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนชี หลักการใช้ภาษาไทย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ ระดับ
.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2.2 คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
จากผลการวิจยั พบว่า คุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่
เรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.87 อยู่ในระดับคุ ณภาพดี จากการประเมินทั้ง 3
ครั้ ง พบว่า ค่ า เฉลี่ ย มี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
นักเรี ยนต้องสร้ างความพร้ อมและความกระตือรื อร้ นให้แก่ตนเองอยู่เสมอ เพราะหากเชื่ องช้าและ
เฉื่ อยชา นักเรี ยนจะไม่สามารถแสดงบทบาทของตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรี ยนได้อย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับที่ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2557) ได้ระบุ ไว้ว่า คุ ณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู ้ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้จะแสดงออกถึงความตั้งใจ มีความ
เพียรพยายามในการเรี ยนและการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการเลื อกใช้สื่อย่างเหมาะสม สามารถ
วิเคราะห์ สรุ ปองค์ความรู ้ บันทึกความรู้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาความรู ้ไปใช้
ในชี วิตประจําวันได้ ผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับสานักงานการปฏิรูปการศึกษา (2546) ที่มีแนวคิดว่า
ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญประการหนึ่ งที่ควรปลูกฝั งให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน
เพื่อช่วยให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุ ข เป็ นทั้งคนเก่ง และคน
ดี ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการปฏิรูประบบการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กปฏิ บตั ิให้คิดเป็ น ทําเป็ น มีนิสัยรัก
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การเรี ยนรู ้ และเกิ ดการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต และควรสอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษาในปั จจุบนั ด้วย
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน ทําให้
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง เพราะรู ปแบบของการจัดการเรี ย นรู ้
สามารถผสมผสานกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ท้าทายความอยากรู ้อยาก
เห็นของนักเรี ยน ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความสนใจและเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนของตนเอง นอกจากนี้ ยงั ทํา
ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เมื่ อนัก เรี ย นรู ้ สึ กว่า ตนเองเป็ นผูร้ ู ้ ในเรื่ องที่ ค รู ย งั ไม่ได้สอน
นัก เรี ย นจะมี แรงจู ง ใจในการใฝ่ เรี ย นรู ้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเอง รู ้ สึ ก ว่า ตนเองคื อบุ ค คลที่ มี
บทบาทในชั้นเรี ยน และมีความสําคัญต่อกลุ่ม
ผลการวิจยั จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับ
ด้าน มีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ในระดับคุณภาพดี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สรุ ปได้วา่ จากการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่ได้ต้ งั ไว้ 2 ข้อได้พบว่าผล
การทดลองตรงกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ และได้รับการสนับสนุนทั้ง 2 ข้อ

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน
ในรายวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ แต่ไม่ควรนําไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษาเพราะอาจจะมี
ความพร้อมในด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไม่เท่าระดับมัธยมศึกษา
3.1.2 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านไปพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการเรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านที่มีต่อทักษะอื่น ๆ
เช่น การให้เหตุผล การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เจตคติในการเรี ยน
เป็ นต้น
3.2.2 ควรศึกษาวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน กับนักเรี ยนระดับ
อื่น หรื อรายวิชาอื่น เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลที่เกิดกับนักเรี ยน
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3.2.3 ควรนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านไปใช้ร่วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ หรื อร่ วมกับแนวคิดอื่นๆ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากขึ้น
3.2.4 ควรศึกษาวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านในเนื้อหาที่ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรี ยนตามหลักสู ตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ได้
สอดคล้องกับสภาพจริ งมากที่สุด
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. ชื่ อ นางปั ทมา เจริ ญสุ ข
สถานทีท่ าํ งาน โรงเรี ยนนิคมวิทยา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี การศึ ก ษาบัณฑิ ต (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย บูรพา
ปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ ห รื อ ความชํ า นาญ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนวิ ช าภาษาไทย 21 ปี และมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนเพื่อยกระดับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. ชื่ อ นางภัทรา ขวัญทองห้าว
สถานทีท่ าํ งาน โรงเรี ยนนิคมวิทยา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารมหาวิทยาลัย
บูรพา
ปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) วิชาเอกการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ประสบการณ์ ห รื อ ความชํ า นาญ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนวิ ช าภาษาไทย 25 ปี และมี
ประสบการณ์
ด้านการสอนเพื่ อยกระดับการจัดการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. ชื่ อ นางสาวศริ นทิพย์ รักชาติ
สถานทีท่ าํ งาน โรงเรี ยนปลวกแดงพิทยาคม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วุ ฒิ การศึ กษา ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตรบัณฑิ ต (ค.บ.) วิ ชาเอกภาษาไทย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี มา
ปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) วิชาเอกการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ประสบการณ์ ห รื อ ความชํ า นาญ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนวิ ช าภาษาไทย 6 ปี และมี
ประสบการณ์
ด้านการสอนเพื่ อยกระดับการจัดการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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ความหมายของสั ญลักษณ์ ทใี่ ช้

X
SD

แทน ค่าเฉลี่ยจากผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยจากผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งหมด

การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เกณฑ์คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด
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ตารางที่ 1 ผลการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้กบั เนื้ อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ
รายการประเมิน
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู ้จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ สาระสําคัญ และสาระการเรี ยนรู ้
2. ตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู้
2.1 สอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระสําคัญ
และสาระการเรี ยนรู ้
2.2 ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้และปฏิบตั ิได้จริ ง
2.3 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
3.1 สอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู ้ สาระสําคัญ และสาระ
การเรี ยนรู ้
3.2 ครอบคลุมการวัดและประเมินผล
ทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ
และด้านเจตคติ
3.3 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4. สาระสํ าคัญ
4.1 สอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และสาระการเรี ยนรู ้
4.2 ใจความถูกต้อง

ผลการประเมินจากผู้เชี่ ยวชาญ
1
2
3

X

S.D.

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5.00

0.00

5
5

5
5

5
5

5.00
5.00

0.00
0.00

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5.00

0.00

4

5

5

4.67

0.58

5

5

5

5.00

0.00

3

4

5

4.00

1.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการประเมิน
4.3 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และสาระสําคัญ
5.2 เหมาะสมกับเวลา และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.3 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
6. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
6.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
6.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริ ง
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
7.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7.3 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
7.4 สามารถวัดและประเมินผลได้จริ ง
8. กิจกรรมการเรี ยนรู้
8.1 สอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
สาระสําคัญ และสาระการเรี ยนรู ้
8.2 เรี ยงลําดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม
8.3 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
8.4 สอดคล้องกับแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน

ผลการประเมินจากผู้เชี่ ยวชาญ
1
2
3
4
4
5

X

SD

4.33

0.58

5

5

5

5.00

0.00

4
5

4
4

4
5

4.00
4.67

0.00
0.58

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4.00
5.00
4.00

0.00
0.00
0.00

5
4
5
5

4
4
5
4

5
4
5
4

4.67
4.00
5.00
4.33

0.58
0.00
0.00
0.58

5

5

5

5.00

0.00

4
4
5

4
4
4

5
4
5

4.33
4.00
4.67

0.58
0.00
0.58
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการประเมิน
8.5 จัดกิจกรรมแบบเชิงรุ ก เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
8.6 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
9. การวัดและประเมินผล
9.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
9.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9.3 ใช้วธิ ี การ และเครื่ องมือ ที่เหมาะสม
9.4 กําหนดเกณฑ์การประเมินอย่างเหมาะสม
10. หลักฐานการเรียนรู้
10.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
10.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
10.3 เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของ
นักเรี ยน
11. สื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรี ยนรู้
11.1 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
11.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
11.3 สอดคล้องกับแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน
11.4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อ/อุปกรณ์/
แหล่งเรี ยนรู ้
11.5 เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ
ของผูเ้ รี ยน
สรุปค่ าเฉลีย่

ผลการประเมินจากผู้เชี่ ยวชาญ
1
2
3

X

SD

4

4

4

4.00

0.00

5

4

5

4.67

0.58

5
4
3
4

5
4
4
4

5
4
4
4

5.00
4.00
3.67
4.00

0.00
0.00
0.58
0.00

5
5

5
4

5
4

5.00
4.33

0.00
0.58

4

3

4

3.67

0.58

4
4
4

4
4
4

5
4
4

4.33
4.00
4.00

0.58
0.00
0.00

4

4

4

4.00

0.00

4

4

4

4.00

0.00

4.46

0.21
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ผลการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้กบั เนื้อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ

103
ความหมายของสั ญลักษณ์ ทใี่ ช้
∑ 𝑅𝑅 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้กบั เนื้ อหาและ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
+ 1 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นเป็ นตัวแทนคุณลักษณะ
ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
0 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นเป็ นตัวแทนคุณลักษณะของแบบ
ประเมิน คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
- 1 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่เป็ นตัวแทนคุณลักษณะของแบบ
ประเมิน คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้
การแปลความหมายค่ าดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ กับเนื้อหา
และนิยามศัพท์
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างแบบประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้กบั เนื้ อหาและนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปแสดงว่าแบบวัดสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
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ตารางที่ 2 ผลการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ระหว่างแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้กบั เนื้อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ
คะแนนความคิดเห็น
ค่า
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
รายการขอความคิดเห็น
∑R
1
2
3
ตัวชี้วดั ที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.1 เข้าเรี ยนตรงเวลา และเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน เช่น
+1
+1
+1
3
หนังสื อ สมุด และปากกา ให้พร้อมก่อนที่ครู จะสอน
1.2 เอาใจใส่ ต่อการเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ และมีความเพียร
+1
+1
0
2
พยายามในการเรี ยนรู ้
1.3 กล้าสอบถามครู และเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาใน
+1
+1
+1
3
บทเรี ยน
1.4 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและ
+1
0
+1
2
ภายนอกห้องเรี ยน
1.5 ทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
+1
+1
+1
3
ส่ งงานตามเวลาที่กาํ หนด
ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้ วยการ
เลือกใช้ สื่ออย่ างเหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์ ความรู้ และสามารถนําไปใช้ ในชี วติ ประจําวันได้
2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์
+1
+1
+1
3
และสื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ
2.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและ
+1
+1
0
2
ภายนอกโรงเรี ยน
2.3 บันทึกความรู ้ที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ส่ิ งที่เรี ยนรู ้
0
+1
+1
2
และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
2.4 ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู ้
+1
+1
0
2
กับผูอ้ ื่น เช่น ครู เพื่อน และผูป้ กครอง

แปล
ผล

1
0.7
1
0.7
1

1
0.7
0.7
0.7
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการขอความคิดเห็น

คะแนนความคิดเห็น
ค่า แปล
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
∑ R ผล
1
2
3

2.5 นําความรู ้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
+1
ชีวติ ประจําวัน
ค่ าเฉลีย่ ของทั้ง 2 ตัวชี้วดั = 0.85

+1

+1

3

1
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ผลการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยกับเนื้อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ
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ความหมายของสั ญลักษณ์ ทใี่ ช้
∑ 𝑅𝑅 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้
ภาษาไทยกับเนื้อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ
การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
+ 1 หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นเป็ นตัวแทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
0 หมายถึง ผูเ้ ชี่ ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นเป็ นตัวแทนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
-1
หมายถึงผู ้เ ชี่ ย วชาญแน่ ใ จว่ า ข้อ คํา ถามนั้น ไม่ เ ป็ นตัว แทนผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน
การแปลความหมายค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หลักการใช้ ภาษาไทยกับเนือ้ หาและนิยามศัพท์ เฉพาะ
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้
ภาษาไทยกับเนื้ อหาและนิ ยามศัพท์เฉพาะที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปแสดงว่าแบบวัดสามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
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ตารางที่ 3 ผลการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการหาความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ชนิดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แบบทดสอบข้ อที่
1*
2
3*
4*
5*
6
7
8*
9
10*
11*
12*
13*
14*
15*
16
17*
18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*

1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ ยวชาญคนที่
2
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1

� 𝑹𝑹
3
2
2
2
3
3
3
2
-1
3
2
3
3
2
3
0
3
3
2
3
3
3
3
3

IOC

แปลผล

1.00
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
-0.33
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

109
แบบทดสอบข้ อที่
25
26
27*
28
29*
30*
31
32*
33*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*
41*
42*
43
44*
45*
46*
47
48*
49
50*
*ข้อที่คดั เลือกใช้ในการวิจยั

1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
-1
+1

ผู้เชี่ ยวชาญคนที่
2
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
0
+1

3
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
0
0

� 𝑹𝑹
2
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
0
3
-1
2

IOC

แปลผล

0.67
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
0.00
1.00
-0.33
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ภาคผนวก จ

ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย

111
ตารางที่ 4 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําในภาษาไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนนิคมวิทยา
ข้ อ ค่ าความยากง่ าย (p) ค่ าอํานาจจําแนก (r) ข้ อ ค่ าความยากง่ าย (p) ค่ าอํานาจจําแนก (r)
1
0.633
0.600
21
0.667
0.533
2
0.633
0.600
22
0.767
0.467
3
0.600
0.533
23
0.633
0.467
4
0.667
0.667
24
0.500
0.600
5
0.567
0.733
25
0.600
0.400
6
0.600
0.533
26
0.600
0.800
7
0.567
0.600
27
0.467
0.400
8
0.700
0.600
28
0.733
0.667
9
0.700
0.733
29
0.533
0.533
10
0.600
0.400
30
0.600
0.533
11
0.567
0.467
31
0.533
0.800
12
0.567
0.467
32
0.400
0.400
13
0.533
0.667
33
0.667
0.667
14
0.633
0.600
34
0.467
0.400
15
0.767
0.867
35
0.633
0.733
16
0.500
0.467
36
0.667
0.533
17
0.600
0.400
37
0.633
0.600
18
0.700
0.467
38
0.733
0.400
19
0.633
0.600
39
0.633
0.733
20
0.533
0.400
40
0.800
0.533
*ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Kr-20) เท่ากับ 0.88
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ภาคผนวก ฉ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
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แผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เตรียมความพร้ อมผู้เรียน
ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย (ท21102)
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ชนิดและหน้ าทีข่ องคําในภาษาไทย
เวลา 2 ชั่ วโมง
เรื่อง การเรี ยนรู้ ตาแนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สิ ทธิภูมิ
สอนวัน.......................... ที.่ ........... เดือน........................................ พ.ศ. ..................
1. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความสามารถในการเข้า ถึ ง สื่ อ การเรี ย นรู ้ อ อนไลน์ ท าง google
classroom, www.youtube.com, google form และ Facebook ได้
2.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการส่ งงานและสื่ อสารกับครู ผสู ้ อนได้ตลอดเวลาผ่าน
ทางสื่ อออนไลน์
2.3 เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนาทักษะการใช้เครื่ องมื อทางเทคโนโลยีในการค้นคว้า หา
ความรู ้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง ชนิดและหน้าที่
ของคําในภาษาไทย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านเจตคติ
2.5 เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ในรายวิชาภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่
ของคําในภาษาไทย โดยวัดได้จากรายการประเมิน 10 ข้อ ได้แก่
2.5.1 เข้าเรี ยนตรงเวลา และเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน เช่น หนังสื อ สมุด และปากกา ให้
พร้อมก่อนที่ครู จะสอน
2.5.2 เอาใจใส่ ต่อการเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
2.5.3 กล้าสอบถามครู และเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรี ยน
2.5.4 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกห้องเรี ยน
2.5.5 ทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และส่ งงานตามเวลาที่กาํ หนด
2.5.6 ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อเทคโนโลยีต่างๆ
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2.5.7 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
2.5.8 บันทึกความรู ้ที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ส่ิ งที่เรี ยนรู ้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
2.5.9 ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผูอ้ ื่น เช่น ครู เพื่อน และผูป้ กครอง
2.5.10 นําความรู ้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
3. สาระสํ าคัญ
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความพร้ อมและความเข้าใจในการเรี ยนในรู ปแบบห้องเรี ยนกลับด้าน
ที่ครู ผสู ้ อนทําหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกในชั้นเรี ยนในโรงเรี ยน และเน้นการทํากิจกรรมใน
ชั้นเรี ยนเพิ่มมากขึ้น โดยครู จะทําหน้าที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุ น ตลอดจนตอบคําถามที่เกิดขึ้น
ภายในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะมี เวลาในการค้นคว้า หาความรู้ เพิ่มเติ ม มากยิ่งขึ้ น และสามารถดํา เนิ น
กิจกรรมในชั้นเรี ยนโดยใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม
4. สาระการเรียนรู้
4.1 การเข้า ถึ ง สื่ อการเรี ย นรู้ ออนไลน์ ท าง google classroom, www.youtube.com, google
form และ Facebook ได้
4.2 การส่ งงานและสื่ อสารกับครู ผสู ้ อนได้ตลอดเวลาผ่านทางสื่ อออนไลน์
4.3 การใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําใน
ภาษาไทย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านเจตคติ
4.5 คุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ในรายวิชาภาษาไทย เรื่ อง ชนิ ดและหน้าที่ของคําใน
ภาษาไทย โดยวัดได้จากรายการประเมิน 10 ข้อ
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
5.1 ความสามารถในการสื่ อสาร
- ทักษะการฟัง การดู
.
5.2 ความสามารถในการคิด
- การสังเคราะห์
- การสรุ ปความรู ้
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 4.1
ตัวชี้วดั ที่ 4.2

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้
วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

7. หลักฐานการเรียนรู้
7.1 บัญชี E-mail ส่ วนตัว โดยสมัครใช้บญั ชี Gmail
7.2 บัญชี Facebook ส่ วนตัว
7.3 เป็ นสมาชิก google classroom
7.4 เป็ นผูต้ ิดตาม page “รักษ์ภาษาไทย ไทย ไทย”
8. การวัดการประเมินผล
เป้าหมาย
ด้านความรู ้
ด้านทักษะ/
กระบวนการ
ด้านเจตคติ

วิธีวดั และ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
- หลักฐานการ - ประเมินชิ้นงาน - แบบประเมิน
เรี ยนรู ้
ชิ้นงาน
- หลักฐานการ - ประเมินชิ้นงาน - แบบประเมิน
เรี ยนรู ้
ชิ้นงาน
- ผลการประเมิน - ประเมิน
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
หลักฐาน

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
ระดับ ดี ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์
ระดับ ดี ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์
ระดับ ดี ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์

9. กิจกรรมการเรี ยนรู้
9.1 ผูเ้ รี ยนทุ กคนต้องมี บญ
ั ชี E-mail ส่ วนตัว โดยสมัครใช้บญ
ั ชี Gmail เพื่อใช้ในการเข้า
ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก ใน google classroom “ห้ อ งเรี ยนวิ ช าภาษาไทย (ชนิ ด และหน้ า ที่ ข องคํา ใน
ภาษาไทย)” หากนักเรี ยนไม่มีจะต้องสมัครบัญชี Gmail ให้เรี ยบร้อย
9.2 ผูเ้ รี ยนทุ กคนต้องมี บญ
ั ชี Facebook ส่ วนตัว เพื่อใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทาง
page “รักษ์ภาษาไทย ไทย ไทย” หากนักเรี ยนไม่มีจะต้องสมัครบัญชี Facebookให้เรี ยบร้อย

116
9.3 ครู แนะนําวิธีการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กใน google classroom และให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมชั้น
เรี ยนที่ครู สร้างขึ้น รวมทั้งอธิ บายวิธีการใช้งาน การส่ งงาน การสื่ อสาร ตลอดจนเรี ยนรู ้ผา่ นบทเรี ยน
ออนไลน์ ซึ่ งครู จะนําบทเรี ยนออนไลน์ upload ไว้ในห้องเรี ยนก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 1 สัปดาห์
ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึงสามารถศึกษาบทเรี ยนออนไลน์โดยไม่จาํ กัดจํานวนและเวลา แต่หากนักเรี ยนไม่ได้
ศึกษาวีดิทศั น์มา ครู จะจัดโต๊ะแยกต่างหาก เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาก่อนร่ วมกิจกรรมกับผูเ้ รี ยนคน
อื่น ๆ
9.4 ครู แนะนําวิธีก ารกดติ ดตาม page “รั กษ์ภาษาไทย ไทย ไทย” ที่ ครู สร้ างขึ้ น รวมทั้ง
อธิ บายวิธีการใช้งาน การส่ งงาน การสื่ อสาร ตลอดจนเรี ยนรู ้ ผ่านบทเรี ยนออนไลน์ ซึ่ งครู จะนํา
บทเรี ยนออนไลน์ upload ไว้ในห้องเรี ยนก่ อนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 1 สัปดาห์ ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึ ง
สามารถศึกษาบทเรี ยนออนไลน์โดยไม่จาํ กัดจํานวนและเวลา
9.5 ครู แนะนําวิธีการใช้งาน google form เพื่อใช้ในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
9.6 ครู แนะนําวิธีการใช้งาน application Kahoot.com เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้น
เรี ยน
9.7 ครู แนะนํา วิธี ก ารใช้ง าน application line/application QR reader เพื่ อใช้ใ นการสแกน
QR Coad ของแหล่งเรี ยนรู ้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
9.8 ครู แนะนําวิธีดาํ เนิ นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรี ยน โดยมีแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 40 ข้อ ใช้เวลาทําครั้งละ 50 นาที
9.9 ครู แนะนําวิธีดาํ เนิ นการประเมินคุ ณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน โดย
ใช้แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ ทําการประเมิน จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ หลังเรี ยนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 9, 15 และ 20 ซึ่ งผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประเมินคือนักเรี ยนประเมินตนเอง และครู ประเมิน
9.10 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1- 9
9.11 ผูเ้ รี ยนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ/เครื่ องมือสื่ อสารชนิดอื่นที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ต ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยให้อยูใ่ นการดูแลของครู ผสู ้ อน
10. สื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรี ยนรู้
10.1 บัญชี E-mail ส่ วนตัว โดยสมัครใช้บญั ชี Gmail
10.2 บัญชี Facebook ส่ วนตัว
10.3 google classroom
10.4 page “รักษ์ภาษาไทย ไทย ไทย”
10.5 google form

117
10.6 application Kahoot.com
10.7 application line/application QR reader
11. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
1. ด้านความรู ้
……………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
3. ด้านเจตคติ
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
4. ปั ญหาที่พบ
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
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5. แนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวพัชริ นทร์ สิ ทธิ ภูมิ)
ผูส้ อน
............./............./................

119

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ห้องเรียนกลับด้ าน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย (ท21102)
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ชนิดและหน้ าทีข่ องคําในภาษาไทย
เวลา 2 ชั่ วโมง
เรื่อง คํานาม
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สิ ทธิภูมิ
สอนวัน.......................... ที่............ เดือน........................................ พ.ศ. ..................
1. สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานที่ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
2. ตัวชี้วดั / ผลการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ท 4.1 (ม. 1/3) วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
3.1 บอกความหมายของคํานามได้ (K)
3.2 จําแนกประเภทของคํานามได้ (P)
3.3 สามารถนําคํานามไปใช้ได้ถูกต้อง (P)
3.3 มีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ (A)
4. สาระสํ าคัญ
คํานาม คือ คําที่เรี ยกชื่ อสิ่ งต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิต เช่น คน ช้าง เด็ก และเรี ยกชื่ อสิ่ งที่ไม่มีชีวิต
เช่น บ้าน โต๊ะ เก้าอี้ ความรัก ความตาย ซึ่ งคํานามนี้ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท เมื่อนําคํานามไปใช้
ในประโยค คํานามจะทําหน้าที่เป็ นได้ท้ งั ประธาน กรรม ส่ วนขยายประธาน ส่ วนขยายกรรม ส่ วน
เสริ มความ และเป็ นลักษณะนาม
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สามานยนาม
5.2 วิสามานยนาม
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5.3 ลักษณนาม
5.4 สมุหนาม
5.5 อาการนาม
6. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
6.1 ความสามารถในการสื่ อสาร
- ทักษะการอ่าน
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการฟัง การดู และการพูด
.
6.2 ความสามารถในการคิด
- การสังเคราะห์
- การสรุ ปความรู ้
6.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 ใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 4.1
ตัวชี้วดั ที่ 4.2

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้
วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

8. กิจกรรมการเรี ยนรู้
8.1 กิจกรรมห้องเรี ยนกลับด้าน (ผูเ้ รี ยนทําที่บา้ น)
8.1.1 ศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํานาม (เพลงคํานาม)
ก่อนเรี ยน 1 สัปดาห์
8.1.2 ตอบคํา ถามจากการศึ ก ษาวีดิ ท ัศ น์ เรื่ อ ง คํานาม ในเฟซบุ๊ก page “รั กษ์
ภาษาไทย ไทย ไทย”
ให้เรี ยบร้ อยก่อนเรี ยน อย่างช้าไม่เกิ น 1 วัน เพื่อให้ครู ตรวจสอบการเข้า
เรี ยน และประเมินให้คะแนน
8.2 กิจกรรมในชั้นเรี ยน
(ชัว่ โมงที่ 1)
8.2.1 กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน (10 นาที)
ครู แ ละผู เ้ รี ย นทบทวนเนื้ อ หา เรื ่ อ ง คํานาม ที่ผูเ้ รี ยนศึกษาจากวีดิ ท ศั น์
พร้อมทั้งประกาศผลคะแนนการตอบคํา ถามจากการศึ ก ษาวีดิทศั น์
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8.2.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (40 นาที)
1) ผูเ้ รี ยนจับคู่โดยผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้เร็ วจับคู่กบั ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ชา้
2) ผูเ้ รี ยนแต่ละคู่รับกระดาษ A4 จากครู คู่ละ 1 แผ่น
3) ให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคู่ออกจากห้องเรี ยนไปสํารวจคํา นามที่ ใช้เรี ยกคน สัตว์
สิ่ งของ และสถานที่ ที่อยู่ในบริ เวณโรงเรี ยน (ให้เวลา 10 นาที) เมื่อครบกําหนดเวลา ผูเ้ รี ยนทุกคู่
กลับมาที่หอ้ งเรี ยน
4) ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคู่ช่วยกันจําแนกคํานามที่สํารวจมาได้ตามประเภทของคํานาม
โดยทําลงในกระดาษอีกด้านหนึ่ ง (ให้เวลา 10 นาที)
5) เมื่ อแต่ละคู่ทาํ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ให้สลับกันตรวจกับคู่อื่น โดยครู คอยให้
คําแนะนําในการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจเสร็ จแล้วผูเ้ รี ยนส่ งผลงานให้ครู ประเมินให้คะแนน
8.2.3 กิจกรรมรวบยอด (10 นาที)
1) ครู และผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ เรื่ อง คํานาม โดยการถาม-ตอบ ข้อสงสัย
2) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
3) ครู มอบหมายให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคู่เตรี ยมอุ ปกรณ์ สําหรั บทําหนังสื อเล่มเล็ก เรื่ อง
คํานาม ได้แก่ กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และสี ไม้ (ชัว่ โมงที่ 2)
8.2.4 กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน (10 นาที)
ครู แ ละผู เ้ รี ย นทบทวนเนื้ อ หา เรื ่ อ ง ประเภทของคํานาม และหน้าที่ ของ
คํานาม จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชัว่ โมงที่ผา่ นมา
8.2.5 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (40 นาที)
1) ผูเ้ รี ยนจับคู่ (คู่เดิมจากชัว่ โมงที่ผา่ นมา)
2) ผูเ้ รี ยนแต่ ละคู่ ช่ วยกันทําหนังสื อเล่ มเล็ ก เรื่ องคํานาม โดยผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง
3) ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคู่ แลกเปลี่ ย นผลงานกัน เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง และ
ประเมินความแตกต่างของเนื้อหาในหนังสื อเล่มเล็ก จากนั้นผูเ้ รี ยนส่ งผลงานให้ครู ประเมินให้คะแนน
8.2.6 กิจกรรมรวบยอด (10 นาที)
1) ครู และผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ เรื่ อง คํานาม โดยการถาม-ตอบ ข้อสงสัย
2) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
3) ครู แจก QR Code วีดิทศั น์ เรื่ อง คําสรรพนาม ให้ผเู ้ รี ยนนําไปสแกนและ
ศึกษาล่วงหน้า
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9. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
วิธีการวัด
1. บอกความหมายของ ตรวจหนังสื อ
คํานามได้ (K)
เล่มเล็ก

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
การตรวจผลงาน

2. จําแนกประเภทของ ตรวจผลงาน
คํานามได้ (P)
จําแนกประเภท
คํานาม
3. สามารถนําคํานาม ทดสอบหลังเรี ยน
ไปใช้ได้ถูกต้อง ( P)

แบบประเมิน
การตรวจผลงาน

4. มีคุณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู ้ (A)

แบบประเมิน
คุณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู ้

ประเมิน
คุณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู ้

แบบทดสอบ
หลังเรี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป จึงจะ
ผ่านเกณฑ์
ได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป จึงจะ
ผ่านเกณฑ์
ได้คะแนนร้อยละ
60 ขึ้นไป จึงจะ
ผ่านเกณฑ์
ได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป จึงจะ
ผ่านเกณฑ์

10. หลักฐานการเรียนรู้
10.1 ชิ้นงาน
10.1.1 ผลการศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํานามโดยตอบคําถามในเฟซบุก๊ page“รักษ์ภาษาไทยไทยไทย”
10.1.2 ผลงานการจําแนกคํานามใกล้ตวั
10.1.3 หนังสื อเล่มเล็ก เรื่ อง คํานาม
10.2 ภาระงาน
10.2.1 ศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํานาม แล้วตอบคําถามในเฟซบุก๊ page “รักษ์ภาษาไทย ไทย ไทย”
10.2.2 จับคู่จาํ แนกคํานามใกล้ตวั
10.2.3 แบ่งกลุ่มจัดทําหนังสื อเล่มเล็กเรื่ อง คํานาม
11. สื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรี ยนรู้
11.1 วีดิทศั น์ เรื่ อง คํานาม
11.2 เฟซบุก๊ page “รักษ์ภาษาไทย ไทย ไทย”
11.3 กระดาษ A4
11.4 สถานที่ภายในโรงเรี ยน
11.5 อุปกรณ์ทาํ หนังสื อเล่มเล็ก
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บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู้
1. ด้านความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ด้านเจตคติ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ปั ญหาที่พบ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. แนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวพัชริ นทร์ สิ ทธิ ภูมิ)
ผูส้ อน
............./............./................
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แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย (ท21102)
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ชนิดและหน้ าทีข่ องคําในภาษาไทย
เวลา 2 ชั่ วโมง
เรื่อง คํากริ ยา
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สิ ทธิภูมิ
สอนวัน.......................... ที.่ ........... เดือน........................................ พ.ศ. ..................
1. สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานที่ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
2. ตัวชี้วดั / ผลการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ท 4.1 (ม. 1/3) วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
3.1 บอกความหมายของคํากริ ยาได้ (K)
3.2 จําแนกประเภทของคํากริ ยาได้ (P)
3.3 สามารถนําคํากริ ยาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง (P)
3.4 มีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ (A)
4. สาระสํ าคัญ
คํากริ ยา คือ คําที่แสดงอาการของนามหรื อสรรพนาม คํากริ ยาบางคํามีความหมายสมบูรณ์
ในตัว สามารถเข้าใจความหมายได้ครบถ้วน แต่บางคําต้องอาศัยคําอื่นด้วย เช่ น ต้องมีกรรม หรื อ
ต้องมีส่วนขยาย คํากริ ยาแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท เมื่อนําคํากริ ยาไปใช้ในประโยค จะมีหน้าที่แสดง
อาการของประธาน เป็ นประธาน และเป็ นกรรม
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5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 สกรรมกริ ยา
5.2 อกรรมกริ ยา
5.3 วิกตรรถกริ ยา
5.4 กริ ยานุเคราะห์
5.5 กริ ยาสภาวมาลา
6. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
6.1 ความสามารถในการสื่ อสาร
- ทักษะการอ่าน
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการฟัง การดู และการพูด
.
6.2 ความสามารถในการคิด
- การสังเคราะห์
- การสรุ ปความรู ้
6.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 ใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 4.1
ตัวชี้วดั ที่ 4.2

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้
วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

8. กิจกรรมการเรี ยนรู้
8.1 กิจกรรมห้องเรี ยนกลับด้าน (ผูเ้ รี ยนทําที่บา้ น)
8.1.1 ศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํากริ ยา จากวีดิทศั น์ที่ครู คดั เลือกไว้แล้ว
ก่อนเรี ยน
1 สัปดาห์
8.1.2 นักเรี ยนฝึ กร้องเพลงคํากริ ยา
ก่อนเรี ยน 1 สัปดาห์
8.1.3 สรุ ป ผลการศึ ก ษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํากริ ยา ลงในสมุดบันทึกของผูเ้ รี ยน แล้วนําสมุด
บันทึกส่ งครู อย่างช้าไม่เกิน 1 วัน เพื่อให้ครู ตรวจสอบการเข้าเรี ยน และประเมินให้คะแนน
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8.2 กิจกรรมในชั้นเรี ยน
(ชัว่ โมงที่ 1)
8.2.1 กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน (10 นาที)
ครู แ ละผู เ้ รี ย นทบทวนเนื้ อ หา เรื่ อ ง คํากริ ยา ที่ผเู ้ รี ยนศึกษาจากวีดิทศั น์ พร้อม
ทั้งประกาศผลการสรุ ป ผลจากการศึ ก ษาวีดิทศั น์
8.2.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (40 นาที)
1) ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม แล้วรับกระดาษที่มีปริ ศนาอักษรไขว้จากครู
2) ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มช่ วยกันเล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้ แล้วเลือกคํากริ ยา จากปริ ศนา
อักษรไขว้ เขียนลงในสมุด แล้วจําแนกตามประเภทของคํากริ ยา (ให้เวลา 10 นาที)
3) ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ มนําเสนอผลการเล่นเกมปริ นาอักษรไขว้ หน้าชั้นเรี ยน ครู และ
ผูเ้ รี ยนคนอื่น ๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ครู ประเมินให้คะแนน โดยกลุ่มที่ทาํ ได้ถูกต้องมากที่สุด
และใช้เวลาน้อยที่สุดจะได้รับคะแนนพิเศษจากครู
8.2.3 กิจกรรมรวบยอด (10 นาที)
1) ครู และผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ เรื่ อง คํากริ ยา โดยการถาม-ตอบ ข้อสงสัย
2) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
3) ครู มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนไปทบทวนเรื่ องคํากริ ยาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
(ชัว่ โมงที่ 2)
8.2.4 กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน (10 นาที)
ครู แ ละผู เ้ รี ย นทบทวนเนื้ อ หา เรื่ อ ง ประเภทของคํากริ ยา และหน้าที่ของคํากริ ยา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชัว่ โมงที่ผา่ นมา
8.2.5 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (40 นาที)
1) ผูเ้ รี ยนเล่นเกม kahoot เรื่ อง คํากริ ยา จํานวน 20 ข้อ ๆ ละ 15 วินาที
2) ผูเ้ รี ยนที่เล่นเกม kahoot ได้คะแนนสู งสุ ด 3 ลําดับแรก จะได้รับรางวัลและคะแนน
พิเศษจากครู ผสู้ อน
8.2.6 กิจกรรมรวบยอด (10 นาที)
1) ครู และผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้ เรื่ อง คํากริ ยา โดยการถาม-ตอบ ข้อสงสัย
2) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
3) ครู แจก QR Code วีดิท ศั น์ เรื่ องคําวิเศษณ์ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสแกนแล้วศึ กษาเรื่ องคํา
วิเศษณ์มาล่วงหน้า
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9. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. บอกความหมายของ
คํากริ ยาได้ (K)
2. จําแนกประเภทของ
คํากริ ยาได้ (P)
3. สามารถนําคํากริ ยา
ไปใช้ได้ถูกต้อง ( P)
4. มีคุณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู ้ (A)

วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
ทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
ทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบ
เกม Kahoot
ทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
ประเมิน
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะใฝ่
ใฝ่ เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้

เกณฑ์ การประเมิน
ได้คะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์
ได้คะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์
ได้คะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์
ได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้น
ไป จึงจะ ผ่านเกณฑ์

10. หลักฐานการเรียนรู้
10.1 ชิ้นงาน
10.1.1 ผลการศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํากริ ยา โดยบันทึกความรู ้ลงในสมุดบันทึกของผูเ้ รี ยน
10.1.2 ผลการเล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้ และการจําแนกคํากริ ยา
10.1.3 ผลการเล่นเกม kahoot เรื่ องคํากริ ยา
10.2 ภาระงาน
10.2.1 ศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คํากริ ยา แล้วบันทึกความรู ้ลงในสมุดบันทึกของผูเ้ รี ยน
10.2.2 เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้ แล้วจําแนกคํากริ ยา
10.2.3 เล่นเกม kahoot เรื่ องคํากริ ยา
11. สื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรี ยนรู้
11.1 วีดิทศั น์ เรื่ อง คํากริ ยา
11.2 สมุดบันทึกความรู ้ของผูเ้ รี ยน
11.3 เกมปริ ศนาอักษรไขว้
11.4 เกม kahoot
11.5 โทรศัพท์มือถือ
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บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู้
1. ด้านความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ด้านเจตคติ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ปั ญหาที่พบ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. แนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวพัชริ นทร์ สิ ทธิ ภูมิ)
ผูส้ อน
............./............./................
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แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย (ท21102)
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ชนิดและหน้ าทีข่ องคําในภาษาไทย
เวลา 2 ชั่ วโมง
เรื่อง คําอุทาน
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สิ ทธิภูมิ
สอนวัน.......................... ที.่ ........... เดือน........................................ พ.ศ. ..................
1. สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานที่ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
2. ตัวชี้วดั / ผลการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ท 4.1 (ม. 1/3) วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 บอกความหมายของคําอุทานได้ (K)
2.2 วิเคราะห์คาํ อุทานในนิทานได้ ( P)
2.3 สามารถใช้คาํ อุทานแต่งนิทานหน้าเดียวได้ (P)
2.4 มีคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ (A)
4. สาระสํ าคัญ
คําอุ ทาน คื อ คําที่ เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ ต่าง ๆ เวลาตกใจ ดี ใจ หรื อแปลกใจ คํา
อุทานจําแนกเป็ น 2 ประเภท คําอุทานทําหน้าที่แสดงอารมณ์และเป็ นส่ วนเสริ มบท
5. สาระการเรี ยนรู้
5.1 คําอุทานบอกอาการ
5.2 คําอุทานเสริ มบท
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6. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
6.1 ความสามารถในการสื่ อสาร
- ทักษะการอ่าน
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการฟัง การดู และการพูด
.
6.2 ความสามารถในการคิด
- การสังเคราะห์
- การสรุ ปความรู ้
6.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 ใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 4.1
ตัวชี้วดั ที่ 4.2

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้
วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

8. กิจกรรมการเรี ยนรู้
8.1 กิจกรรมห้องเรี ยนกลับด้าน (ผูเ้ รี ยนทําที่บา้ น)
8.1.1 ครู แจกใบงาน เรื่ อง คําอุทาน ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาใบงาน ก่อนเรี ยน 1 สัปดาห์
8.1.2 ผูเ้ รี ยนฝึ กร้องเพลงคําอุทาน
ก่อนเรี ยน 1 สัปดาห์
8.1.3 สรุ ปความรู ้ จากการศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คําอุทาน ในห้องเรี ยน google classroom
อย่างช้าไม่เกิน 1 วัน เพื่อให้ครู ตรวจสอบการเข้าเรี ยน และประเมินให้คะแนน
8.2 กิจกรรมในชั้นเรี ยน
(ชัว่ โมงที่ 1)
8.2.1 กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน (10 นาที)
ครู อ่านนิ ทานให้ผเู้ รี ยนฟั ง 1 เรื่ อง จากนั้นครู แ ละผู เ้ รี ย นทบทวนเนื้ อ หา เรื่ อ ง
คําอุทาน ที่ผเู ้ รี ยนศึกษาจากวีดิทศั น์ พร้อมทั้งประกาศผลการสรุ ปความรู ้จากการศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง
คําอุทาน ลงในสมุดบันทึกความรู ้ของผูเ้ รี ยน
8.2.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (40 นาที)
1) ผูเ้ รี ยนจับคู่ และรับนิทานจากครู ผสู้ อน
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2) ผูเ้ รี ยนแต่ละคู่ช่วยกันวิเคราะห์คาํ อุทานจากนิทาน เสร็ จแล้วแลกเปลี่ยนกับคู่อื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อย่างน้อย 3 คู่ แล้วนําผลงานส่ งครู เพื่อประเมิน ให้คะแนน
3) ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคําอุทาน
8.2.3 กิจกรรมรวบยอด (10 นาที)
1) ครู และผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ เรื่ อง คําอุทาน โดยการถาม-ตอบ ข้อสงสัย
2) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
3) ครู มอบหมายให้ผูเ้ รี ยนไปทบทวนเรื่ องคําอุ ทานจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ มด้วย
ตนเอง และเตรี ยมกระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 และ อุปกรณ์ในการทําผลงาน
(ชัว่ โมงที่ 2)
8.2.4 กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน (10 นาที)
ครู เ ลื อ กตัว แทนผู เ้ รี ย นมาอ่ า นนิ ท านให้ เ พื่ อ น ๆ ในห้อ งเรี ย น ฟั ง 1 เรื่ อ ง
และทบทวนเนื้ อ หา เรื่ อ ง ประเภทของคําอุทาน และหน้าที่ของคําอุทานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในชัว่ โมงที่ผา่ นมา
8.2.5 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (40 นาที)
1) ผูเ้ รี ยนศึกษาตัวอย่างนิทานหน้าเดียวจาก google
2) ผูเ้ รี ยนใช้คาํ อุทานมาแต่งนิทานหน้าเดียว พร้อมทั้งวาดภาพระบายสี ประกอบนิทาน
ของตนเอง โดยทําลงในกระดาษร้อยปอนด์ที่ผเู ้ รี ยนเตรี ยมมา
3) ผูเ้ รี ยนนําผลงานส่ งครู เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินให้คะแนน
4) ครู คดั เลือกผลงาน 3 ผลงาน และให้เจ้าของผลงานนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน จากนั้นให้
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของเพื่อน
5) ผูเ้ รี ยนถ่ายภาพผลงานของตนเอง เผยแพร่ ลงในเฟซบุ๊ก page “รักษ์ภาษาไทย ไทย
ไทย”
8.2.6 กิจกรรมรวบยอด (10 นาที)
1) ครู และผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้ เรื่ อง คําอุทาน โดยการถาม-ตอบ ข้อสงสัย
2) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และเล่นเกม Kahoot
3) ครู มอบหมายให้ผเู้ รี ยนทบทวนบทเรี ยนทั้งหมดจากวีดิทศั น์
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9. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. บอกความหมายของ
คําอุทานได้ (K)
2. วิเคราะห์คาํ อุทานใน
นิทานได้ (P)
3. สามารถใช้คาํ อุทาน
แต่งนิทานหน้าเดียว (P)
4. มีคุณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู ้ (A)

วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
ทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
ตรวจผลงาน
แบบประเมิน
การตรวจผลงาน
ตรวจผลงาน
แบบประเมิน
การตรวจผลงาน
ประเมิน
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะใฝ่
ใฝ่ เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้

เกณฑ์ การประเมิน
ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
จึงจะผ่านเกณฑ์
ได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
จึงจะผ่านเกณฑ์
ได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
จึงจะผ่านเกณฑ์
ได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
จึงจะผ่านเกณฑ์

10. หลักฐานการเรียนรู้
10.1 ชิ้นงาน
10.1.1 ผลการสรุ ปความรู ้จากการศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คําอุทาน ลงในสมุดบันทึกความรู ้
ของผูเ้ รี ยน
10.1.2 ผลงานการวิเคราะห์คาํ อุทานในนิทาน
10.1.3 ผลการใช้คาํ อุทานแต่งนิทานหน้าเดียว
10.2 ภาระงาน
10.2.1 สรุ ปความรู ้ จากการศึกษาวีดิทศั น์ เรื่ อง คําอุทาน ลงในสมุดบันทึกความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
10.2.2 จับคู่วเิ คราะห์คาํ อุทานในนิทาน
10.2.3 ใช้คาํ อุ ท านแต่ง นิ ท านหน้า เดี ย ว
11. สื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรี ยนรู้
11.1 วีดิทศั น์ เรื่ อง คําอุทาน
11.2 นิทานสําหรับอ่านให้ผเู ้ รี ยนฟัง
11.3 กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 และ อุปกรณ์ในการทําผลงาน
11.4 โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์ เน็ต และเว็บไซต์ google
11.5 เฟซบุก๊ page “รักษ์ภาษาไทย ไทย ไทย”
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บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู้
1. ด้านความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ด้านเจตคติ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ปั ญหาที่พบ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. แนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวพัชริ นทร์ สิ ทธิ ภูมิ)
ผูส้ อน
............./............./................
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ภาคผนวก ช

แบบแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้

135
แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนนิคมวิทยา
ชื่อ-สกุล...............................................................ชั้น...........ภาคเรี ยนที่...........ปี การศึกษา.................
ครั้งที่ ............ ประเมินวันที่................. เดือน...................................... พ.ศ. ................
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องหมายเลข 3-0 ที่ตรงกับระดับการปฏิ บตั ิของนัก เรี ยน
ตามเกณฑ์ดงั นี้
ระดับ 3
หมายถึง
ปฏิบตั ิประจํา (ร้อยละ 81-100)
ระดับ 2
หมายถึง
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง (ร้อยละ 51-80)
ระดับ 1
หมายถึง
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง (ร้อยละ 1-50)
ระดับ 0
หมายถึง
ไม่ปฏิบตั ิเลย (ร้อยละ 0)
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
3
2
1
0
ตัวชี้วดั ที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.1 เข้าเรี ยนตรงเวลา และเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน เช่น หนังสื อ
สมุด และปากกา ให้พร้อมก่อนที่ครู จะสอน
1.2 เอาใจใส่ ต่อการเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ และมีความเพียรพยายาม
ในการเรี ยนรู ้
1.3 กล้าสอบถามครู และเพือ่ นเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรี ยน
1.4 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและภายนอก
ห้องเรี ยน
1.5 ทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และส่ งงานตาม
เวลาที่กาํ หนด
ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่ างเหมาะสม สรุปเป็ นองค์ ความรู้ และสามารถนําไปใช้ ในชี วติ ประจําวันได้
2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ
2.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
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ระดับการปฏิบัติ
3
2
1
0

รายการประเมิน
2.3 บันทึกความรู ้ที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ส่ิ งที่เรี ยนรู ้ และสรุ ปเป็ น
องค์ความรู ้
2.4 ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น เช่น ครู เพื่อน
และผูป้ กครอง
2.5 นําความรู ้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ค่ าเฉลีย่ ของทั้ง 2 ตัวชี้วดั

ลงชื่อ..................................................ผูป้ ระเมิน
(..................................................)
สถานภาพของผู้ประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน

สรุปผลการประเมิน

 ตนเอง
 ครู ผสู ้ อน
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.00 ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ระดับคุณภาพ ดี
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ระดับคุณภาพ ผ่าน
ค่าเฉลี่ย 0.00-0.99 ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น
 ดีเยีย่ ม
 ดี
 ผ่าน

(3)
(2)
(1)
(0)
 ไม่ผา่ น
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เกณฑ์ การให้ คะแนนคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนนิคมวิทยา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการประเมิน
3
2
1
ตัวชี้วดั ที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.1 เข้าเรี ยนตรงเวลา และ เข้าเรี ยนตรง เข้าเรี ยนตรง เข้าเรี ยนตรง
เตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน
เวลา และ
เวลา และ
เวลา และ
เช่น หนังสื อ สมุด และ
เตรี ยมอุปกรณ์ เตรี ยมอุปกรณ์ เตรี ยมอุปกรณ์
ปากกา ให้พร้อมก่อนที่ครู การเรี ยน เช่น การเรี ยน เช่น การเรี ยน เช่น
จะสอน
หนังสื อ สมุด หนังสื อ สมุด หนังสื อ สมุด
และปากกา
และปากกา
และปากกา
ให้พร้อม
ให้พร้อม
ให้พร้อม
ก่อนที่ครู จะ ก่อนที่ครู จะ ก่อนที่ครู จะ
สอนเป็ น
สอนบ่อยครั้ง สอนบางครั้ง
ประจํา
1.2 เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน เอาใจใส่ ต่อ เอาใจใส่ ต่อ เอาใจใส่ ต่อ
อย่างสมํ่าเสมอ และมีความ การเรี ยนอย่าง การเรี ยนอย่าง การเรี ยนอย่าง
เพียรพยายามในการเรี ยนรู ้ สมํ่าเสมอ
สมํ่าเสมอ
สมํ่าเสมอ
และมีความ และมีความ และมีความ
เพียรพยายาม เพียรพยายาม เพียรพยายาม
ในการเรี ยนรู ้ ในการเรี ยนรู ้ ในการเรี ยนรู ้
เป็ นประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
1.3 กล้าสอบถามครู และ
กล้าสอบถาม กล้าสอบถาม กล้าสอบถาม
เพื่อนเมื่อไม่เข้าใจเนื้ อหา ครู และเพื่อน ครู และเพื่อน ครู และเพื่อน
ในบทเรี ยน
เมื่อไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจ
เนื้อหาใน
เนื้อหาใน
เนื้อหาใน
บทเรี ยนเป็ น บทเรี ยน
บทเรี ยน
ประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

0
เข้าเรี ยนไม่
ตรงเวลา
หรื อไม่เตรี ยม
อุปกรณ์การ
เรี ยน

ไม่ต้ งั ใจเรี ยน

ไม่กล้า
สอบถามครู
และเพื่อนเมื่อ
ไม่เข้าใจ
เนื้อหาใน
บทเรี ยน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
2
1
0
ตัวชี้วดั ที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.4 มีส่วนร่ วมในกิจกรรม มีส่วนร่ วมใน มีส่วนร่ วมใน มีส่วนร่ วมใน ไม่มีส่วนร่ วม
การเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและ กิจกรรมการ กิจกรรมการ กิจกรรมการ ในกิจกรรม
ภายนอกห้องเรี ยน
เรี ยนรู ้ท้ งั
เรี ยนรู ้ท้งั
เรี ยนรู ้ท้งั
การเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและ
ภายในและ
ภายในและ
ภายในและ
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ห้องเรี ยนเป็ น ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยน
ประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
1.5 ทํางานที่ได้รับ
ทํางานที่ได้รับ ทํางานที่ได้รับ ทํางานที่ได้รับ ไม่สามารถ
มอบหมายอย่างถูกต้อง
มอบหมาย
มอบหมาย
มอบหมาย
ทํางานที่ได้รับ
ครบถ้วน และส่ งงานตาม อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง มอบหมาย
เวลาที่กาํ หนด
ครบถ้วน และ ครบถ้วน และ ครบถ้วน และ อย่างถูกต้อง
ส่ งงานตาม
ส่ งงานตาม
ส่ งงานตาม
ครบถ้วน และ
เวลาที่กาํ หนด เวลาที่กาํ หนด เวลาที่กาํ หนด ส่ งงานตาม
เป็ นประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
เวลาที่กาํ หนด
ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่ างเหมาะสม สรุปเป็ นองค์ ความรู้ และสามารถนําไปใช้ ในชี วติ ประจําวันได้
2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า ไม่ศึกษา
จากหนังสื อ เอกสาร
หาความรู ้จาก หาความรู ้จาก หาความรู ้จาก ค้นคว้าหา
สิ่ งพิมพ์ และสื่ อเทคโนโลยี หนังสื อ
หนังสื อ
หนังสื อ
ความรู ้จาก
ต่าง ๆ
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
หนังสื อ
สิ่ งพิมพ์ และ สิ่ งพิมพ์ และ สิ่ งพิมพ์ และ เอกสาร
สื่ อเทคโนโลยี สื่ อเทคโนโลยี สื่ อเทคโนโลยี สิ่ งพิมพ์ และ
ต่าง ๆ เป็ น
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
สื่ อเทคโนโลยี
บ่อยครั้ง
ต่าง ๆ
ประจํา
บางครั้ง
รายการประเมิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
2
1
0
ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่ างเหมาะสม สรุปเป็ นองค์ ความรู้ และสามารถนําไปใช้ ในชี วติ ประจําวันได้
2.2 แสวงหาความรู ้จาก
แสวงหา
แสวงหา
แสวงหา
ไม่แสวงหา
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและ ความรู ้จาก
ความรู ้จาก
ความรู ้จาก
ความรู ้จาก
ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและ ทั้งภายในและ ทั้งภายในและ ทั้งภายในและ
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
โรงเรี ยนเป็ น โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
ประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
2.3 บันทึกความรู ้ที่ศึกษา บันทึกความรู ้ บันทึกความรู ้ บันทึกความรู ้ ไม่บนั ทึก
ค้นคว้า วิเคราะห์ส่ิ งที่
ที่ศึกษา
ที่ศึกษา
ที่ศึกษา
ความรู ้ที่ศึกษา
เรี ยนรู ้ และสรุ ปเป็ นองค์ ค้นคว้า
ค้นคว้า
ค้นคว้า
ค้นคว้า ไม่
ความรู ้
วิเคราะห์ส่ิ งที่ วิเคราะห์ส่ิ งที่ วิเคราะห์ส่ิ งที่ วิเคราะห์ส่ิ งที่
เรี ยนรู ้ และ
เรี ยนรู ้ และ
เรี ยนรู ้ และ
เรี ยนรู ้ และไม่
สรุ ปเป็ นองค์ สรุ ปเป็ นองค์ สรุ ปเป็ นองค์ สรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้เป็ น
ความรู ้
ความรู ้
ความรู ้
ประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
2.4 ถ่ายทอด เผยแพร่ และ ถ่ายทอด
ถ่ายทอด
ถ่ายทอด
ไม่เคย
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น เผยแพร่ และ เผยแพร่ และ เผยแพร่ และ ถ่ายทอด
เช่น ครู เพื่อน และ
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ และ
ผูป้ กครอง
ความรู ้กบั
ความรู ้กบั
ความรู ้กบั
แลกเปลี่ยน
ผูอ้ ื่น เช่น ครู ผูอ้ ื่น เช่น ครู ผูอ้ ื่น เช่น ครู ความรู ้กบั
ผูอ้ ื่น เช่น ครู
เพื่อน และ
เพื่อน และ
เพื่อน และ
ผูป้ กครองเป็ น ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง
เพื่อน และ
ประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
ผูป้ กครอง
รายการประเมิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
2
1
0
ตัวชี้วดั ที่ 2 แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่ างเหมาะสม สรุปเป็ นองค์ ความรู้ และสามารถนําไปใช้ ในชี วติ ประจําวันได้
2.5 นําความรู ้จากการศึกษา นําความรู ้จาก นําความรู ้จาก นําความรู ้จาก ไม่นาํ ความรู ้
ไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาไป การศึกษาไป การศึกษาไป จากการศึกษา
ชีวติ ประจําวัน
ใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ ไปใช้
ในชีวติ
ในชีวติ
ในชีวติ
ประโยชน์ใน
ประจําวันเป็ น ประจําวัน
ประจําวัน
ชีวติ
ประจํา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
ประจําวัน
รายการประเมิน
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ภาคผนวก ซ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักการใช้ ภาษาไทย
เรื่อง ชนิดและหน้ าทีข่ องคําในภาษาไทย
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัยแบบมีตวั เลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
ใช้เวลา 50 นาที โดยให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วใช้ดินสอฝนคําตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่กาํ หนดให้
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคํานามได้ชดั เจนที่สุด
ก. คําที่ใช้เรี ยกชื่อของคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ และการกระทํา
ข. คําที่ใช้เรี ยกชื่อของคน สัตว์ สิ่ งของ และสถานที่
ค. คําที่ใช้เรี ยกชื่อของคน สัตว์ และสิ่ งของ
ง. คําที่ใช้เรี ยกชื่อของคน และสัตว์
2. “พสกนิกรร่ วมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดว้ ยหัวใจ” คําที่ขีดเส้นใต้เป็ นคํานามชนิดใด
ก. สามานยนาม
ข. วิสามานยนาม
ค. สมุหนาม
ง. อาการนาม
3. “ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสู ง” คําที่ขีดเส้นใต้เป็ นคํานามชนิดใด
ก. สามานยนาม สามานยนาม
ข. วิสามานยนาม วิสามานยนาม
ค. วิสามานยนาม สามานยนาม
ง. สามานยนาม วิสามานยนาม
4. ข้อใดใช้สมุหนามไม่ถูกต้อง
ก. โขลงช้างเดินหากินที่ชายป่ า
ข. ผึ้ง 1 ฝูงกําลังดูดนํ้าหวานจากดอกไม้ในสวน
ค. ฝูงนกออกหากินแต่เช้าตรู่
ง. คณะกรรมการกําลังตัดสิ นการประกวดร้องเพลง
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5. ข้อใดใช้ลกั ษณนามได้ถูกต้อง
ก. ลูกเสื อ 3 กลุ่มกําลังเดินทางไกล
ข. แม่มีร่ม 3 อัน
ค. น้องซื้อมีดปอกผลไม้มา 3 ด้าม
ง. พี่เก็บกรรไกร 3 เล่มไว้ในลิ้นชัก
6. คํานามที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทําหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
ก. ทัศนียข์ ายสุ นขั ให้ลานนา
ข. สุ นขั กัดรองเท้าของบัญชาขาด
ค. สุ นขั ถูกพิชิตเก็บมาเลี้ยง
ง. ธัญภัคใช้ไม้ตีสุนขั อย่างแรง
7. ข้อใดเป็ นความหมายของคําสรรพนาม
ก. คําที่ ใช้แทนคํานามหรื อข้อความที่ ผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขี ยนได้กล่ าวมาแล้ว เพื่อจะได้ไม่ตอ้ ง
กล่าวนามซํ้าอีก
ข. คําที่แสดงอาการของนามหรื อสรรพนาม เพื่อให้รู้วา่ ทําอะไรหรื ออยูใ่ นสภาพใด
ค. คําที่ใช้ประกอบเพื่อให้ความหมายของคําชัดเจนขึ้น
ง. คําที่ใช้นาํ หน้านาม สรรพนาม คํากริ ยา หรื อคําวิเศษณ์ เพื่อต้องการบอกตําแหน่งของคํา
เหล่านั้น
8. ประโยคในข้อใดมีวภิ าคสรรพนาม
ก. นักเรี ยนต่างช่วยกันทําความสะอาดห้องเรี ยน
ข. ฉันกําลังย้ายไปโรงเรี ยนใหม่
ค. นัน่ คือบ้านของผูใ้ หญ่บา้ น
ง. บ้านที่มีสวนหย่อมเป็ นบ้านของเขา
9. ข้อใดไม่มีบุรุษสรรพนาม
ก. สองเรานั้นคบกันฉันญาติมิตร
ข. พระท่านฉันภัตตาหารในงานวัด
ค. ฉันและเธอคบกันนั้นด้วยใจ
ง. เมื่อพระสุ ริฉนั พระจันทร์ ก็ลาลับ
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10. ประโยคใดมีคาํ สรรพนามมากที่สุด
ก. นี่เป็ นห้องสมุดที่ดีสาํ หรับพวกเราซึ่ งเป็ นนักเรี ยน
ข. ใครไม่ได้ใช้บริ การห้องสมุดนัน่ จะต้องเสี ยใจ
ค. เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอ่านหนังสื อให้มาก ๆ เข้าไว้
ง. พวกเราต่างก็เป็ นสมาชิกห้องสมุด
11. คําว่า “ที่” ในข้อใดไม่ใช่ประพันธสรรพนาม
ก. น้องกินขนมที่พี่ซ้ื อมาฝาก
ข. เด็กที่เธอเห็นเป็ นลูกของฉัน
ค. เราเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยง
ง. คุณลุงขายที่ในตลาดไปแล้ว
12. “ใครจะช่วยทําขนม.....” ควรนําวิภาคสรรพนามในข้อใดมาเติมลงในช่องว่างจึงจะได้ขอ้ ความ
ที่ชดั เจนที่สุด
ก. นี่
ข. บ้าง
ค. กัน
ง. อะไร
13. คํากริ ยาคืออะไร
ก. คําที่ใช้แทนคํานาม
ข. คําที่แสดงการกระทํา
ค. คําที่ใช้เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่
ง. คําที่ใช้เชื่อมประโยค
14. เก็จมณี เดินแกว่งแขนเพื่อลดพุงคําที่ขีดเส้นใต้เป็ นคําชนิดใด
ก. วิกตรรถกริ ยา
ข. อกรรมกริ ยา
ค. สกรรมกริ ยา
ง. กริ ยานุเคราะห์
15. ข้อใดมีวกิ ตรรถกริ ยา
ก. พิมาลาร้อยพวงมาลัย
ข. พิมมาดาหน้าคล้ายญาญ่า
ค. วิมลไปเที่ยวทะเล
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ง. พิชญ์นาฏกําลังเรี ยนหนังสื อ
16. ข้อใดมีกริ ยานุเคราะห์ที่แสดงเวลาผ่านไปไม่นาน
ก. แม่กินก๋ วยเตี๋ยวแล้ว
ข. แม่กาํ ลังกินก๋ วยเตี๋ยว
ค. แม่กินก๋ วยเตี๋ยวอยู่
ง. แม่เพิ่งกินก๋ วยเตี๋ยว
17. คํากริ ยาในข้อใดที่ทาํ หน้าที่คล้ายคํานาม
ก. อ่านทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ข. คนแต่งตัวสวยเป็ นคนน่าดู
ค. ฉันชอบผูห้ ญิงตัดผมสั้น
ง. เขาขับรถบนถนนตัดใหม่
18. ประโยคในข้อใดใช้คาํ กริ ยาไม่ถูกต้อง
ก. แม่กินก๋ วยเตี๋ยวอย่างเอร็ ดอร่ อย
ข. พระสงฆ์เสวยภัตตาหารเช้า
ค. ครู พชั ริ นทร์ รับประทานอาหารกลางวัน
ง. ฉันดื่มนมก่อนนอนทุกวัน
19. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคําวิเศษณ์
ก. คําที่ใช้เชื่อมระหว่างคํา หรื อข้อความให้ติดต่อกัน
ข. คําที่ใช้ประกอบเพื่อให้ความหมายของคําชัดเจนขึ้น
ค. เป็ นคําที่ใช้ประกอบคํานาม สรรพนาม กริ ยา หรื อวิเศษณ์ก็ได้
ง. ส่ วนใหญ่จะอยูห่ ลังคําที่ขยาย
20. “น้อยคนนักที่จะได้นง่ั รถคันใหญ่ที่วง่ิ เร็ วและเสี ยงนุ่ม” จากข้อความนี้คาํ วิเศษณ์ท้งั หมดกี่คาํ
ก. 2 คํา
ข. 3 คํา
ค. 4 คํา
ง. 5 คํา
21. คําวิเศษณ์ขยายเฉพาะของคําว่า “แดง” คือคําใด
ก. ปี๋
ข. แจ๋
ค. อ๋ อย
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ง. ปรี๊ ด
22. “บ้านสามหลังสี เขียว” คําวิเศษณ์ที่ขีดเส้นใต้ทาํ หน้าที่ขยายอะไร
ก. ขยายคําสรรพนาม
ข. ขยายคํากริ ยา
ค. ขยายคํานาม
ง. ขยายคําวิเศษณ์
23. ประโยคใดมีการใช้คาํ วิเศษณ์
ก. ลิงมักจะขโมยสิ่ งของของคน
ข. ลิงมีสมองคล้ายกับคน
ค. ลิงเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายกับคน
ง. ลิงเป็ นสัตว์ที่ซุกซนมากกว่าคน
24. คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ได้ทาํ หน้าที่เป็ นคําวิเศษณ์
ก. อย่าซื้อสิ นค้าแพงเลย
ข. เราควรเชื่อผูท้ ี่รู้ดีกว่าเรา
ค. สัตว์น้ าํ เริ่ มสู ญพันธุ์แล้ว
ง. พี่ชายสู งกว่าน้องชาย
25. คําว่า “ต่อ” ในข้อใดเป็ นคําบุพบท
ก. นงลักษณ์ยนื่ หนังสื อร้องเรี ยนต่อนายอําเภอ
ข. วีรวัฒน์กาํ ลังต่อรองราคาสิ นค้า
ค. ธัญลักษณ์ไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
ง. ชัยณรงค์เอาไม้มาต่อกันให้ยาว
26. “ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู ้ จริ ญ” คําที่ขีดเส้นใต้เป็ นคําบุพบทชนิดใด
ก. คําบุพบทที่เชื่อมคํากับคํา
ข. คําบุพบทที่เชื่อมประโยค
ค. คําบุพบทที่ไม่เชื่อมกับคําอื่น
ง. คําบุพบทที่ทาํ หน้าที่คล้ายคําสรรพนาม
27. คําว่า “ของ” ในข้อใดเป็ นคําบุพบท
ก. บ้านฉันมีหอ้ งเก็บของ
ข. แม่ซ้ือของมาจากตลาด
ค. นักเรี ยนวางของไม่เป็ นระเบียบ
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ง. เขาเป็ นคุณพ่อของพวกเรา
28. “จากกรุ งเทพมหานคร ฯ ไปถึงเชียงใหม่ เป็ นระยะทางไกลมาก” จากข้อความมีคาํ ใดเป็ นคําบุพบท
ก. จาก ถึง
ข. ถึง เป็ น
ค. เป็ น อะไร
ง. จาก มาก
29. ข้อใดใช้คาํ บุพบทไม่ถูกต้อง
ก. วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็ นวันสุ นทรภู่
ข. คุณแม่ให้ของขวัญกับน้องเป็ นตุก๊ ตาหมี
ค. เขายืน่ เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
ง. ลูก ๆ มอบพวงมาลัยให้แด่คุณพ่อ
30. “ฉันเห็น…..ตาทีเดียว ว่าเขาหยิบปากกาของเด็กชายแดงไป” ควรเติมคําบุพบทใดลงในช่องว่าง
เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์
ก. ด้วย
ข. ต่อ
ค. โดย
ง. กับ
31. ข้อความในข้อใดไม่ได้หมายถึงคําสันธาน
ก. คําที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ หรื อ ความรู ้สึกของผูพ้ ดู
ข. คําที่เชื่อมข้อความต่างตอนกัน
ค. จะใช้คาํ ว่า “เพราะ” เพื่อแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ง. คําที่ทาํ หน้าที่เชื่ อมคําหรื อเชื่อมความในประโยค
32. “แม่ไปตลาดซื้ อผักกับเนื้อหมู” คําที่ขีดเส้นใต้เป็ นคําสันธานชนิดใด
ก. สันธานเชื่อมคํากับคํา
ข. สันธานเชื่อมประโยคกับประโยค
ค. สันธานเชื่อมความต่างตอนการ
ง. สันธานเชื่อมความให้ได้เนื้อความบริ บูรณ์และมีความไพเราะสละสลวย
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33. “คุณจะกินอาหารญี่ปุ่นหรื ออาหารอิตาเลียน” จากข้อความนี้สันธานเชื่อมเพื่อแสดงเนื้อความ
อย่างไร
ก. เนื้อความคาดคะเน
ข. เนื้อความให้เลือก
ค. เนื้อความขัดแย้งกัน
ง. เนื้อความเปรี ยบเทียบ
34. หากเติมคําเชื่ อมลงในช่องว่างของประโยคที่กาํ หนดให้ ประโยคในข้อใดมีใจความขัดแย้งกัน
ก. …...สายพิณกลับถึงบ้านฝน…...ตกทันที
ข. …..ไฟฟ้ าดับวาสนา…..ไม่ได้ทาํ การบ้าน
ค. นวดีขยันอ่านหนังสื อไม่….. สอบได้ที่ 1
ง. ฉัตรชัยไปห้องสมุด…..วารี ไปร้านอาหาร
35. ข้อใดใช้คาํ สันธานเชื่ อมประโยคที่ขดั แย้งกันได้ถูกต้อง
ก. เพราะฉันอยากสวยแต่ฉนั ก็ตอ้ งแต่งหน้า
ข. ถึงเขาจะเป็ นคนร้ายแต่ฉนั ก็ไม่กลัวเขา
ค. ช่วงนี้เป็ นฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นถนนจึงเต็มไปด้วยใบไม้
ง. เพราะเขามีความสุ ขฉันก็ยินดีกบั เขาด้วย
36. “................ เราควรฟังเหตุผลของคนอื่นบ้าง” ควรนําคําสันธานใดมาเชื่ อมความให้ได้เนื้อความบริ บูรณ์และ
ได้ความไพเราะสละสลวย
ก. อัน
ข. ฝ่ าย
ค. อย่างไรก็ดี
ง. ส่ วน
37. ข้อใดกล่าวถึงคําอุทานได้ถูกต้อง
ก. แสดงอารมณ์ เป็ นส่ วนเสริ มบทและเชื่อมคํา
ข. แสดงการกระทํา เป็ นส่ วนเสริ มบทและเชื่อมคํา
ค. แสดงการกระทํา และเป็ นส่ วนเสริ มบท
ง. แสดงอารมณ์ และเป็ นส่ วนเสริ มบท
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38. ข้อใดไม่ใช่อุทานเสริ มบท
ก. กระจุ๋มกระจิ๋ม
ข. หนังสื อหนังหา
ค. สิ งสาราสัตว์
ง. ไปวัดไปวา
39. ข้อใดมีคาํ อุทานที่กล่าวแสดงอารมณ์ทาํ นองเดียวกัน
ก. เอ๊ะ โอ๊ะ อุย๊
ข. เอ้อ อ้อ เอ
ค. โธ่ โถ อนิจจา
ง. คุณพระช่วย ชิ เฮ้ย
40. ข้อใดใช้คาํ อุทานเสริ มบทไม่ถูกต้อง
ก. เธอจะมาสัญญิงสัญญาอะไรกับฉัน
ข. เขาเป็ นคนสัปปะดี้สีปะดน
ค. ขยันอ่านหนังสงหนังสื อจริ ง ๆ นะ
ง. เสี ยงลือเสี ยงเล่าอ้างอันใด พี่เอย

150

ภาคผนวก ฌ

ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านก่อนและหลังการทดลอง
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ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีเ่ รียนโดยใช้ ห้องเรียนกลับด้ าน ก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน
โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านก่อนและหลังการทดลอง
คนที่

คะแนนก่ อนเรียน (40)

คะแนนหลังเรี ยน (40)

ผลต่ าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12
16
11
15
14
19
13
11
17
21
15
18
14
14
16
11
23
19

23
27
29
26
24
24
27
24
29
26
31
25
23
28
31
30
29
32

11
11
18
11
10
5
14
13
12
5
16
7
9
14
15
19
6
13
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
คนที่

คะแนนก่ อนเรียน (40)

คะแนนหลังเรี ยน (40)

ผลต่ าง

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
เฉลี่ย ( X )

21
12
17
16
17
19
21
13
19
16
17
12

28
26
24
30
28
29
25
23
30
23
27
29

7
14
7
14
11
10
4
10
11
7
10
17

13.37

27.13

11.03

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองทุกคน โดยผลต่าง
ของคะแนนที่เพิ่มขึ้นตํ่าสุ ดคือ 4 คะแนน และสู งสุ ดคือ 19 คะแนน ค่าเฉลี่ ยของคะแนนก่อนเรี ยน
คือ 13.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยน คือ 27.13 ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยนและ
คะแนนหลังเรี ยน เพิ่มขึ้นประมาณ 11 คะแนน
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ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา

สถานทีท่ าํ งาน
ตําแหน่ ง

นางสาวพัชริ นทร์ สิ ทธิ ภูมิ
วันเสาร์ ที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2533
อําเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ครุ ศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่ งเสริ มการเกษตร)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โรงเรี ยนนิคมวิทยา อําเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง
ครู

