นวัตวิธีการจัดการเรียนรู0เรื่องคำราชาศัพท;
โดยใช0กิจกรรมการเรียนรู0ห0องเรียนกลับทาง รCวมกับแบบฝFกทักษะออนไลน;
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บทคัดยKอ
บทความวิจัยนี้มีความมุ0งหมายคือ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูDใหDมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑI 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก0อนเรียนและหลังเรียน เรื่องคำราชาศัพทI
โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่
6 กลุ0มตัวอย0าง ไดDแก0 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6/1 จำนวน 23 คน โรงเรียนบึงบูรพI อำเภอบึงบูรพI จังหวัด
ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ไดDมาโดยการสุ0มแบบแบ0งกลุ0ม โดยใชDหDองเรียน
เป^นหน0วยการสุ0ม เครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล ไดDแก0 แผนการจัดการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง
ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขDอ มีค0าความเชื่อมั่นเท0ากับ 0.86 วิเคราะหIขDอมูลโดยใชDสถิติพื้นฐาน ไดDแก0
รDอยละ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค0าที
ผลการวิจัยพบว0า 1. แผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับ
ทาง ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท0ากับ
81.44/85.95 ซึ่งสูงกว0าเกณฑI 80/80 ที่ตั้งไวD 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ที่เรียนเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชD
กิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: นวัตวิธีการจัดการเรียนรูD; คำราชาศัพทI; กิจกรรมการเรียนรูD; หDองเรียนกลับทาง; แบบฝUกทักษะ
ออนไลนI
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Abstract

The aim of this research was to find the effectiveness of lesson plans in accordance
with the 80/80 criteria and to compare academic achievement of royal words between before
and after using Flipped Classroom activities with online exercises for secondary school level
6. The sample consisted of 23 students in secondary school level 6, section 1 at Buengboon
School, Buengboon District, Sisaket Province under the Secondary Educational Service Srisaket
Yasothon obtained by cluster random sampling. The tools used for data collection were
Flipped Classroom lesson plans with 12 online exercises, academic achievement test, and 30
items of multiple-choice exam. The reliability of the exam was 0.86. The data was analyzed
by using basic statistics such as percentage, mean, standard deviation, and statistical test for t
(t - test Dependent Samples).
The research results were as follows. 1. The effectiveness of the Analysis revealed that
plans for royal words by using Flipped Classroom activities with online exercises for secondary
school level 6 was 81.44/85.95. 2. The students who studied royal words by using Flipped
Classroom learning activities with online exercises had a significantly higher average score of
post-study achievement was .05.
Keywords: Innovative Learning Management; Royal Words; Learning Activities; Flipped
Classroom; Online Exercises

บทนำ

ป—ญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนรูDรายวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพทI ตั้งแต0ระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยสาเหตุของป—ญหานั้น ส0วนใหญ0เกิดจากครูผูDสอนที่ยังคงยึดวิธีการ
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบเดิม ไม0มีนวัตกรรมในการพัฒนาผูDเรียนและส0งเสริมการเรียนรูD ที่สามารถ
นำไปใชDในชีวิตประจำวัน ขาดการส0งเสริมการคิดวิเคราะหI การทำงานเป^นทีม รวมถึงการเรียนรูDและการรูDเท0า
ทันเทคโนโลยี หากครูผูDสอนไม0ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูDแบบเดิมเป^นการเรียนรูDที่ยึดผูDเรียนเป^นสำคัญ
จะทำใหDผูDเรียนรูDสึกเบื่อหน0าย ไม0สนใจบทเรียน และกลายเป^นป—ญหาในการจัดการเรียนรูDเพิ่มขึ้น เพราะ
นักเรียนส0วนใหญ0ไม0เขDาใจเนื้อหา มองว0าคำราชาศัพทIเป^นเรื่องไกลตัว ไม0เห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชนI
ของการเรียนเรื่องคำราชาศัพทI จึงทำใหDผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพทI อยู0ในระดับที่ไม0น0าพอใจ
นอกจากนั้นสาเหตุหรือป—จจัยที่ทำใหDการจัดการเรียนการสอนเรื่องคำราชาศัพทI ยังไม0ประสบความสำเร็จ คือ
การรับรูDจากสื่อโทรทัศนI วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพIที่มีการรายงานเนื้อหาที่มีการใชDคำราชาศัพทIผิด ดังนั้น ผูDสอนจึง
จำเป^นที่จะตDองมีการปรับปรุงเนื้อหาเรื่องคำราชาศัพทI และออกแบบการจัดการเรียนรูDใหDสอดคลDองกับ
เหตุการณIป—จจุบัน เพื่อใหDผูDเรียนไดDรูD เขDาใจและสามารถนำไปใชDในชีวิตประจำวันไดDอย0างถูกตDองเหมาะสม
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ป—จจุบันคำราชาศัพทIไดDเขDามามีบทบาทอย0างแพร0หลายกับชีวิตประจำวัน มีหลากหลายปรากฏการณI
ที่แสดงถึงการหวนคิดคำนึงถึงชีวิต ความเป^นอยู0 อาหารการกิน ขDาวของเครื่องใชD รวมไปถึงสถานที่ในอดีต เช0น
รายการโทรทัศนI ละครโทรทัศนIเรื่องบุพเพสันนิวาส นางทาส การนำบทละครที่นำมาผลิตซ้ำความทรงจำทาง
ประวัติศาสตรI เป^นตDน การสรDางภาพยนตรIทางประวัติศาสตรI เช0น บางระจัน พันทDายนรสิงหI พระนางจาม
เทวี ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสุริโยทัย ซึ่งบทสนทนาที่ตัวละครใชDสื่อสารส0วนใหญ0ดDวยคำราชา
ศัพทI หากไม0เขDาใจคำศัพทIหรือหลักเบื้องตDนแลDว อาจทำใหDไม0เขDาใจเนื้อหาในบางช0วงบางตอนไดD นอกจากนั้นมี
การใชDคำราชาศัพทIในละครละครยDอนยุค ที่ดำเนินเรื่องโดยใชDเหตุการณIในอดีต เช0น ดงผูDดี มาลัยสามชาย
ตะวันยอแสง วนิดา ไทรโศก เพลิงพระนาง เป^นตDน ละครดังกล0าวมีการใชDถDอยคำ สำนวนภาษาที่ใชDในการ
สื่อสารอย0างมีชั้นเชิงทางภาษา อีกทั้งคำราชาศัพทIยังคงปรากฏในบทเพลงปลุกใจ บทเพลงพระราชนิพนธI
โขน ลิเก ละครจักร ๆ วงศI ๆ วรรณกรรม เช0น นวนิยายเรื่องสี่แผ0นดิน เสน0หาดอกแกDว บ0วงบรรจถรณI ทวิภพ
หนึ่งดDาวฟœาเดียว และวรรณคดี เช0น กาพยIเห0เรือ เสภาเรื่องขุนชDางขุนแผน ตอนขุนชDางถวายฎีกา สามัคคีเภท
คำฉันทI ซึ่งเป^นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษากำหนดใหDนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ไดDศกึ ษา หากผูเD รียน
ยังไม0ตระหนักและใหDความสำคัญกับการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI ย0อมส0งผลใหDผูDเรียนขาดทักษะในการพูด ฟ—ง
ดู อ0าน และเขียนต0อไป
การจัดการเรียนรูDรายวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพทI เป^นอุปสรรคต0อการจัดการเรียนรูDสำหรับครู
และผูDเรียน เพราะคำราชาศัพทIมีกฎเกณฑIและลักษณะเฉพาะในการใชD รวมถึงทัศนคติของผูDเรียนมองว0า
การเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทIเป^นหลักภาษามีเนื้อหาเยอะ ซับซDอน และเขDาใจยาก ทำใหDผูDเรียนเบื่อหน0าย
เหตุผลดังกล0าวจึงส0งผลต0อการจัดการเรียนรูDของครูผูDสอน ซึ่ง Kumma (2013) ไดDประสบป—ญหาการจัดการ
เรียนการสอนเรื่องคำราชาศัพทI ในระดับชั้นประถมศึกษาปYที่ 4 เนื่องจากครูส0วนใหญ0ขาดทักษะการจัด
กิจกรรม ยึดติดกับวิธีการสอนแบบเดิม เนDนการบรรยายไม0เนDนกระบวนการในกาสรจัดการเรียนรูD รวมถึง
นักเรียนส0วนใหญ0ไม0ไดDอาศัยอยู0กับผูDปกครอง ทำใหDนักเรียนขาดการเอาใจใส0และใหDคำปรึกษา ส0วน Banruthai
(2012) ไดDรวบรวมขDอมูลเกี่ยวกับการใชDคำราชาศัพทI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 ระหว0างปYการศึกษา
2552 - 2553 พบว0านักเรียนยังมีป—ญหาเรื่องการใชDคำราชาศัพทI โดยนักเรียนรDอยละ 52.60 ใชDคำราชาศัพทIไม0
ถูกตDองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล นักเรียนรDอยละ 62.38 ไม0เขDาใจความหมายของคำราชาศัพทI และ
นักเรียนรDอยละ 54.35 ไม0สามารถแยกความแตกต0างระหว0างคำสามัญกับคำราชาศัพทIไดD และ Boonrom
(2012) ไดDประสบป—ญหาการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทIในระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู0ในระดับต่ำ เนื่องจากครูผูDสอนในโรงเรียนยึดครูเป^นศูนยIกลาง ไม0ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหD
สอดคลDองกับแนวปฏิรูปการเรียนรูDที่เนDนผูDเรียนเป^นสำคัญ ครูส0วนใหญ0ยังยึดหนังสือเรียนและตนเอง มากกว0า
จะยึดกระบวนการ ใชDวิธีการสอนแบบบรรยายเป^นหลัก ไม0คำนึงถึงความสนใน ความตDองการ ความถนัด และ
ความแตกต0างระหว0างบุคคล เนDนการท0องจำเนื้อหา ไม0ฝUกใหDผูDเรียนคิดวิเคราะหI สังเคราะหI และประยุกตI
ความรูDไปใชDในชีวิตประจำวัน ทำใหDนักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรูDจากสื่อหรือแหล0งเรียนรูDที่
หลากหลาย ป—ญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนรูDรายวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพทI ตั้งแต0ระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยสาเหตุของป—ญหานั้น ส0วนใหญ0เกิดจากครูผูDสอนที่ยังคงยึดวิธีการ
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบเดิม ไม0มีนวัตกรรมในการพัฒนาผูDเรียน ส0งเสริมการเรียนรูDในยุคศตวรรษที่
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21 ที่สามารถนำไปใชDในกระบวนการเรียนรูDและใชDในชีวิตประจำวัน ขาดการส0งเสริมการคิดวิเคราะหI การ
ทำงานเป^นทีม รวมถึงการเรียนรูDและการรูDเท0าทันเทคโนโลยี หากครูผูDสอนไม0ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูD
แบบเดิมเป^นการเรียนรูDที่ยึดผูDเรียนเป^นสำคัญ จะทำใหDผูDเรียนรูDสึกเบื่อหน0าย ไม0สนใจบทเรียน และกลายเป^น
ป—ญหาในการจัดการเรียนรูDเพิ่มขึ้น
สถานการณIป—จจุบันการแพร0ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส0งผลกระทบต0อระบบการศึกษาเป^น
อย0างมาก สถานการณIดังกล0าวทำใหDการศึกษาตDองปรับตัวตามสถานการณI เพื่อใหDเด็กกลับมาเรียนตามปกติใหD
ไดDเร็วที่สุด หDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จึงเป^นหนึ่งแนวคิดที่ผูDวิจัยไดDนำมาใชDในการจัดการ
เรียนรูDใหDสอดคลDองกับสถานการณIป—จจุบัน เพราะเนื้อหารายวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพทI มีเนื้อหายาก
และซับซDอน เวลาที่ใชDไม0เพียงพอต0อการจัดการเรียนการสอนในหDองเรียน Panich (2013) ไดDพูดถึงหDองเรียน
กลับทางไวDว0า เรียนวิชาที่บDาน ทำการบDานที่โรงเรียน หรือรับถ0ายทอดความรูDที่บDาน แลDวมาสรDางความรูDต0อ
ยอดจากวิชาที่รับถ0ายทอดมา ใหDเป^นความรูDที่สอดคลDองกับชีวิต ทำใหDเกิดการเรียนรูDที่มีพลัง เกิดทักษะที่
เรียกว0า ทักษะแห0งศตวรรษที่ 21 ไม0ใช0นักเรียนเท0านั้นที่เรียนรูDกลับทาง ครูก็สอนกลับทางดDวย นอกจากนั้น
Parhe (2013) ยังไดDอธิบายถึงหDองเรียนกลับดDานไวDว0า เป^นรูปแบบหนึ่งของการสอน โดยที่ผูDเรียนจะไดDเรียนรูD
จากที่บDานที่ไดDรับผ0านการเรียนดDวยตนเองจากสื่อวิดีทัศนI (Video) นอกชั้นเรียนหรือที่บDาน ส0วนการเรียนใน
ชั้นเรียนปกตินั้นจะเป^นการเรียนแบบสืบคDนหาความรูDที่ไดDรับร0วมกันกับเพื่อนร0วมชั้น โดยมีครูเป^นผูDคอยใหD
ความช0วยเหลือชี้แนะ
ดDวยเหตุผลดังกล0าว ผูDวิจัยจึงไดDนำนวัตวิธีการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI ซึ่งประกอบไปดDวย
แผนการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) แบบฝUกทักทักษะออนไลนIที่สรDาง
ใน แอพพลิเคชันควิซ (Application Quizizz) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู0ในป—จจุบัน
เพื่อใหDผูDเรียนไดDฝUกปฏิบัติ เกิดทักษะการเรียนรูD เขDาใจในเรื่องนั้น ๆ และสามารถนำไปใชDไดDในชีวิตประจำวันไดD
ซึ่งหากสถานการณIการแพร0ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ยังไม0คลี่คลาย แบบฝUกทักษะออนไลนI (Online)
ที่ผูDวิจัยไดDพัฒนาขึ้น ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จะเป^นอีก
หนึ่งนวัตวิธีการจัดการเรียนรูDที่สามารถนำไปพัฒนาผูDเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูDของผูDเรียนใน
ยุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงคXของการวิจัย
1. เพื่อสรDางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการ
เรี ย นรู D ห D อ งเรี ย นกลั บ ทาง (Flipped Classroom) ร0 ว มกั บ แบบฝU ก ทั ก ษะออนไลนI สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปYที่ 6 ใหDมีประสิทธิภาพตามเกณฑI 80/80
2. เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพทI ก0อนเรียนและหลังเรียน โดยใชD
กิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6
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วิธีดำเนินการวิจัย

นวัตวิธีการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง ร0วมกับแบบ
ฝUกทักษะออนไลนI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ผูDวิจัยไดDดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง ไดDแก0 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 โรงเรียนบึงบูรพI ที่
กำลังศึกษาอยู0ในภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน จำนวน 2 หDองเรียน กลุ0มตัวอย0าง ไดDแก0
นั กเรี ยนชั ้ นมั ธยมศึ กษาปY ที ่ 6/1 จำนวน 23 คน ไดD มาดD วยวิ ธี การสุ 0 มแบบแบ0 งกลุ 0 ม (Cluster Random
Sampling) โดยการจับสลาก ใชDหน0วยการสุ0มเป^นหDองเรียน
ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย
1. การสรDางแผนการจัดการเรียนรูDโดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง ร0วมกับแบบฝUกทักษะ
ออนไลนI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 จำนวน 12 แผน ซึ่งผูDวิจัยไดDดำเนินการสรDางและหาคุณภาพ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพI การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) ซึ่งผูDวิจัยเลือกใชDรูปแบบการจัดกิจกรรมของ Sukontorn (2018) ซึ่งไดDเสนอแนว
ทางการเรียนการสอนแบบหDองกลับทาง (Flipped Classroom) ซึ่งประกอบดDวย 2 ขั้นตอน คือ การเรียนนอก
หDองเรียน และการเรียนการสอนในหDองเรียน ประกอบดDวย 5 ขั้นตอน คือ ทบทวนบทเรียน ถาม-ตอบขDอสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน อภิปรายสรุป และแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นจัดทำแผนการจัดการเรียนรูD
วิเคราะหIความสัมพันธIของเนื้อหา จุดประสงคIการเรียนรูD ซึ่งสอดคลDองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/3
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะหIความสัมพันธIระหว0างเนื้อหาในการจัดกระบวนการเรียนรูD
เรื่อง
เนื้อหา
จำนวน
กระบวนการเรียนรูY
แบบทดสอบก0อนเรียน
1 จัดกิจกรรมตามเนื้อหาที่ผูDวิจัย
1
ปฐมบทของคำราชาศัพทI
1 จัดเตรียมไวD โดยใชDแผนการเรียนรูD
2
รูDชนิดรูDระดับของภาษา
1 หDองเรียนกลับทาง (Flipped
3
สุภาพชนควรคู0สุวจนา
1 Classroom) 12 แผน ที่ผูDวิจัยไดD
4
ขุนนางกับภาษาทางราชการ
1 จัดเตรียมไวDใน (Google
5
ศัพทIรอบรั้วพัทธสีมากับพระสงฆI
1 Classroom) ประกอบไปดDวย
6
ราชาศัพทIกับพระบรมวงศา
1 VDO การสอน ใบความรูDและใชD
7
หลัก กฎเกณฑI ตDองพิจารณา
1 แบบฝUกทักษะออนไลนI ที่ผูDวิจัย
8
ละครดังกับภาษารอบรั้ววัง
1 สรDางใน Quizizz เพื่อทดสอบ
9
กวีฉันทI งานประพันธI และกลอนกาพยI
1 ความเขDาใจหลังเรียน
10
มหรสพกับคำศัพทIและภาษา
1
11
ถามตอบ (ปุจฉา – วิสัชนา)
1
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12

ละครภาษากับชีวิตจริง
1
แบบทดสอบหลังเรียน
1
รวม
14
1.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูDตามหลักการและขั้นตอน โดยใชDกิจกรรมการจัดการเรียนรูD
แบบหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI (online) จำนวน 12 แผน
จากนั้นสรDางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูD สำหรับผูDเชี่ยวชาญเป^นแบบมาตราส0วนประมาณค0า (Rating
Scales) มี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลางเหมาะสมนDอย และเหมาะสม
นDอยที่สุด นำเสนอต0อผูDเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท0าน ซึ่งประกอบไปดDวยผูDเชี่ยวชาญดDานหลักสูตรและการสอน
จำนวน 1 ท0าน ผูDเชี่ยวชาญดDานการสอนภาษาไทย จำนวน 2 ท0าน ผูDเชี่ยวชาญดDานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จำนวน 1 ท0าน และผูDเชี่ยวชาญดDานการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท0าน เพื่อตรวจสอบความถูกตDองในดDาน
ความสอดคลD อ ง ความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุ ม และความถู ก ตD อ งของสาระการเรี ย นรูD
กระบวนการเรียนรูD แหล0งการเรียนรูD การวัดผลประเมินผล และขอคำแนะนำในส0วนที่บกพร0องเพื่อนำมา
ปรับปรุงแกDไข
1.3 นำแผนการจัดการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUก
ทักษะออนไลนI (Online) มาปรับปรุงแกDไขตามขDอเสนอแนะของผูDเชี่ยวชาญเพื่อใหDมีความเหมาะสมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแต0ละขั้นตอน และกำหนดเกณฑIการวัดและประเมินผลใหDชัดเจนมากขึ้น จากนั้นนำเสนอต0อ
อาจารยIที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตDองอีกครั้ง และนำเสนอผูDเชี่ยวชาญกลุ0มเดียวกับขDอ 1.2 พรDอมแบบ
ประเมินชนิดมาตราส0วนประมาณค0า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้นนำผลการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูDที่ผูDเชี่ยวชาญชุดเดิมประเมินแลDวมาวิเคราะหIหาค0าเฉลี่ย โดยมีเกณฑIระดับค0าเฉลี่ยรวม 4.86 มีคุณภาพ
และความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด
1.4 นั ้ น นำแผนการจั ด การเรี ย นรู D ท ี ่ ผ 0 า นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ตามคำแนะนำของ
ผูDเชี่ยวชาญไปทดลอง (Try Out) กับกลุ0มนักเรียนที่ไม0ใช0กลุ0มตัวอย0าง 1 หDองเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปYที่ 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จำนวน 40 คน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเวลา ภาษา และสื่อที่ใชD
1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูDที่ปรับปรุงแกDไขจนถูกตDองสมบูรณIแลDวไปใชDสอนนักเรียนกลุ0ม
ตัวอย0าง ไดDแก0 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน
2. การสรDางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพทI แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จำนวน 30 ขDอ ซึ่งผูDวิจัยไดDดำเนินการสรDางและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดDศึกษาหลักสูตร
กลุ0มสาระการเรียนรูDภาษาไทยโรงเรียนบึงบูรพI อำเภอบึงบูรพI จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับหลักการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน รวมทั้งเกณฑIการวัดและประเมินผลการเรียน แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวขDองกับการสรDางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การหาค0าความยากง0าย การหาค0าอำนาจจำแนก และค0าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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2.2 กำหนดจุดประสงคIการเรียนรูDที่ตDองการวัดใหDครอบคลุมสาระการเรียนรูDที่จะสรDางเป^น
ขDอสอบ จากนั้นสรDางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ โดยยึดจุดประสงคIการเรียนรูD ในแผนการ
จัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทIในชีวิตประจำวัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขDอ ที่เรียน
โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDแบบหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI
(Online) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 จากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปเสนอต0อ
อาจารยIที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตDอง แลDวนำมาปรับปรุงแกDไข และนำเสนอผูDเชี่ยวชาญกลุ0มเดียวกับ
ขDอ 1.2 เพื่อพิจารณาประเมินความสอดคลDองระหว0างแบบทดสอบกับจุดประสงคIการเรียนรูDโดยใชDสูตร IOC
และใหDขDอเสนอแนะ เพื่อแกDไขปรับปรุงใหDถูกตDองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเกณฑIการประเมินความ
สอดคลDองของแบบทดสอบกับจุดประสงคIการเรียนรูD
2.3 นำผลการประเมินของผูDเชี่ยวชาญมาหาค0า IOC แลDวคัดเลือกขDอสอบที่มีค0า IOC ตั้งแต0
0.60 - 1.00 ไปทดลองใชDกับนักเรียนเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ และนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดลองใชD (Try-out) กับนักเรียนที่ไม0ใช0กลุ0มตัวอย0าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจำนวน 40 คน ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาคำราชาศัพทIมาแลDว จากนั้นนำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหIคุณภาพรายขDอ ไดDแก0 ค0าความยากง0าย และค0าอำนาจจำแนก ซึ่งมีค0า
ความยาก (p) มีค0าระหว0าง 0.36 ถึง 0.82 และค0าอำนาจจำแนก (r) มีค0าระหว0าง 0.27 ถึง 0.91 ซึ่งผูDวิจัยไดD
ดำเนินการตัดขDอสอบที่ไม0มีคุณภาพ
2.4 รวบรวมขDอสอบฉบับจริง จำนวน 30 ขDอ และหาค0าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
มีค0าความเชื่อมั่นเท0ากับ 0.86 แปลไดDว0าขDอสอบฉบับนี้มีความเชื่อมั่นสูง และจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับสมบูรณI โดยนำไปใชDทดสอบจริงกับนักเรียนที่เป^นนักเรียนกลุ0มตัวอย0าง ไดDแก0 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปYที่ 6/1 จำนวน 23 คน ที่กำลังศึกษาอยู0ในภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 โรงเรียนบึงบูรพI
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกระทำขDอมูลและการวิเคราะหIขDอมูล
1. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(One - group Pretest - posttest Design) (Chuikradaung, 2014) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รูปแบบการวิจัย One Group Pre-test Post-test Design
opre
𝑥̅
เมื่อ 𝑥̅
opre
Opost

แทน
แทน
แทน

Opost

ตัวแปรสาเหตุที่จัดกระทํา (Treatment)
ผลการทดสอบก่อนทดลอง
ผลการทดสอบหลังทดลอง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการเก็บรวบรวมขDอมูล
1. ทดสอบก0อนเรียนดDวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพทI แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขDอ ซึ่งทดลองใชDกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6/1 จำนวน 23 คน

Journal of MCU Peace Studies Vol.9 No.7 (November-December 2021) 3151

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDแบบหDองเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 จำนวน 12
แผนการจัดการเรียนรูD ใชDเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียนดDวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่
6 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำขDอมูลมาวิเคราะหIเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระหว0างก0อนเรียนและหลังเรียน รวบรวมขDอมูลที่ไดDมาวิเคราะหIตามวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานต0อไป ซึ่งผูDวิจัยแสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขDอมูล
ขั้นตอนที่ 4 สถิติที่ใชDในการวิเคราะหIขDอมูล ประกอบดDวย สถิติพื้นฐาน ไดDแก0 รDอยละ ค0าเฉลี่ย และ
ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชDในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดDแก0 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Validity) โดยใชDวิธีหาดัชนีความสอดคลDอง (IOC) การหาค0าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ สถิติที่ใชDหา
ประสิทธิภาพของแบบฝUกทักษะ ไดDแก0 การหาค0าประสิทธิภาพของแบบฝUกทักษะออนไลนI โดยใชDสูตร E1 / E2
และสถิติที่ใชDในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชD t-test dependent

ผลการวิจัย

วัตถุประสงค%ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูDที่ผูDวิจัยสรDางขึ้น มีจำนวน 12 แผน ใชDกิจกรรมการเรียนรูD
แบบหD อ งเรี ย นกลั บ ทาง (Flipped Classroom) ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู D ทั ้ ง นอกหD อ งเรี ย นและใน
หDองเรียน กิจกรรมนอกหDองเรียน จะเป^นการศึกษาเนื้อหาชองบทเรียนมาก0อนล0วงหนDา ซึ่งผูDวิจัยใชDกูเกิลคลาส
รูม (Google Classroom) แทนเสมือนชั้นเรียน โดยนำเอกสารบทเรียน สื่อ วิดีโอการเรียนการสอน ใส0ไวDใน
แอพพลิเคชัน (Application) นอกนั้นสื่อที่ใชDในการจัดกิจกรรมการเรียนรูDยังมีความหลากหลายและน0าสนใจ
ไม0ว0าจะเป^นการใชDสื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เช0น เฟซบุ¥ก (Facebook) ไลนI (Line)
ที่ใชDในการติดต0อสื่อสาร และใชDกูเกิลมีท (Google Meet) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
และผูDเรียนจะใชDแบบบันทึกคอรIเนลโนDต (Cornell Note) บันทึกความรูDในการเขDาเรียนแต0ละครั้ง ก0อนที่จะเขDา
เรียนในชั้นเรียน ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนDนผูDเรียนเป^นสำคัญ ครูทำหนDาที่เป^นผูDอำนวยความ
สะดวกหรือตอบป—ญหาขDอสงสัยในการเรียนของผูDเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องคำราชาศัพทI
จะลำดั บ เนื ้ อ หาจากง0 า ยไปหายาก และเป^ น เนื ้ อ หาที ่ ผ ู D เ รี ย นพบเจอและสามารถนำไปประยุ ก ตI ใ ชD ใ น
ชีวิตประจำวันไดD แผนที่ 1 เรื่อง ปฐมบทของคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป^นมาของคำราชาศัพทI
แผนที่ 2 เรื่อง ระดับของการใชDคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับระดับของราชาศัพทI แผนที่ 3 เรื่อง คำสุภาพ
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสุภาพที่ใชDในชีวิตประจำวัน แผนที่ 4 เรื่อง การใชDภาษาในการติดต0อหน0วยงานราชการ
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชDภาษาในการติดต0อหน0วยงานราชการ แผนที่ 5 เรื่อง การใชDคำราชาศัพทIกับพระสงฆI
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพทIและภาษาที่ใชDกับพระสงฆI แผนที่ 6 เรื่อง การใชDคำราชาศัพทIกับพระบรมวงศานุ
วงศI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชDคำราชาศัพทIกับพระมหากษัตริยIและพระบรมวงศานุวงศI แผนที่ 7 เรื่อง หลัก
กฎเกณฑIในการใชDคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณIและขDอยกเวDนในการใชDคำราชาศัพทI แผนที่ 8 เรื่อง
ละครยอดนิยมกับการใชDคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาคำราชาศัพทIที่มีการใชDในบทละคร
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ภาพยนตรI แผนที่ 9 เรื่อง งานประพันธIกับการใชDคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาคำราชาศัพทIใน
งานประพันธI แผนที่ 10 เรื่อง การแสดงพื้นบDานกับการใชDคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาคำราชา
ศัพทIในการแสดงพื้นบDาน แผนที่ 11 เรื่อง ตะลุยขDอสอบคำราชาศัพทI จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาคำราชาศัพทI
ที่ใชDในการสอบ และแผนที่ 12 เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชDคำราชาศัพทIในการ
แสดงละคร จำลองการใชDคำราชาศัพทI โดยในแต0ละแผนการจัดการเรียนรูDจะประกอบดDวยใบความรูD ใบ
กิจกรรม การเก็บคะแนนระหว0างเรียน และใชDแบบทดสอบออนไลนI (Online) ที่สรDางในแอพพลิเคชันควิซ
(Application Quizizz) เก็บคะแนนหลังการเรียนพบว0า แผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชD
กิ จกรรมการเรี ยนรู D หD องเรี ยนกลั บทาง (Flipped Classroom) ร0 วมกั บแบบฝU กทั กษะออนไลนI (Online)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท0ากับ 81.44/85.95 ซึ่งสูงกว0าเกณฑI 80/80
ที่ตั้งไวD ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหIประสิทธิภาพ (E1) และ (E2) ของแต0ละแผนการจัดการเรียนรูD
แผนการจัดการเรียนรูY “คำราชาศัพท%ในชีวิตประจำวัน” E1
E2
สรุป
แผนที่ 1 เรื่อง ปฐมบทของคำราชาศัพทI
81.74 86.09
ü
แผนที่ 2 เรื่อง ระดับของการใชDคำราชาศัพทI
80.43 89.13
ü
แผนที่ 3 เรื่อง คำสุภาพ
83.91 86.09
ü
แผนที่ 4 เรื่อง การใชDภาษาในการติดต0อหน0วยงานราชการ 80.00 83.91
ü
แผนที่ 5 เรื่อง การใชDคำราชาศัพทIกับพระสงฆI
80.87 83.04
ü
O
แผนที่ 6 เรื่อง การใชDคำราชาศัพทIกับพระบรมวงศานุวงศI 75.22 78.26
O
แผนที่ 7 เรื่อง หลักกฎเกณฑIในการใชDคำราชาศัพทI
77.83 79.10
แผนที่ 8 เรื่อง ละครครยอดนิยมกับการใชDคำราชาศัพทI 87.39 91.74
ü
แผนที่ 9 เรื่อง งานประพันธIกับการใชDคำราชาศัพทI
81.3 85.22
ü
แผนที่ 10 เรื่อง การแสดงพื้นบDานกับการใชDคำราชาศัพทI 83.04 86.95
ü
แผนที่ 11 เรื่อง ตะลุยขDอสอบคำราชาศัพทI
84.35 86.09
ü
แผนที่ 12 เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ
81.3 95.65
ü
โดยรวม
81.44 85.94
ü
หมายเหตุ ü หมายถึง เป^นไปตามเกณฑIมาตรฐานที่ตั้งไวD 80/80
O หมายถึง ไม0ไปตามเกณฑIมาตรฐานที่ตั้งไวD 80/80
วัตถุประสงค%ที่ 2 ผลการวิจัยพบว0านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6/1 ก0อนการเรียนการสอนเรื่องคำ
ราชาศัพทI มีคะแนนเฉลี่ย 14.56 ค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.72 และหลังการสอนมีคะแนนเฉลี่ย 21.87
ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.15 หลังสอนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.31 มีค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
จากการทดสอบดDวยสถิติ t-dependent ไดDค0า t เป^น 16.05 แสดงว0าค0าเฉลี่ยหลังการสอนสูงกว0าก0อนการ
สอนอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป^นไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 5
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ตารางที ่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDการทดสอบ t – test
Dependent Samples ก0อนเรียนและหลังเรียน โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped
Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6
การทดสอบ
S.D.
คu
า
เฉลี
ย
่
Sig
วัดผลสัมฤทธิ์ Mean S.D.
คuาเฉลี่ย
t
df
ของผลตuาง ผลตuาง
ทางการเรียน
ก0อนเรียน
14.56 3.72
7.31
0.57
.000
16.05*
22
หลังเรียน
21.87 3.15
** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) t (.05 , 22) = 1.717

องคXความรูใe หมK

จากการวิจัยเรื่อง นวัตวิธีการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับ
ทาง (Flipped Classroom) ร0 ว มกั บ แบบฝU ก ทั ก ษะออนไลนI สำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปY ท ี ่ 6
เป^นกระบวนการเรียนรูDที่เนDนผูDเรียนเป^นศูนยIกลางการจัดการเรียนรูD เป^นการจัดการเรียนการสอนโดยใหDผูDเรียน
ศึกษาองคIความรูDมาก0อนนอกหDองเรียน ส0วนในหDองเรียนจะเป^นการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส0งเสริมการเรียนรูD เป^น
การจัดประสบการณIทางการเรียนที่ก0อใหDเกิดกระบวนการสรDางองคIความรูDที่เรียกว0า การเรียนแบบรอบรูDหรือ
การเรียนใหDรูDจริง (Mastery Learning) ซึ่งจะช0วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูDเรียน ซึ่งผูDวิจัยไดDสรDาง
แผนการจัดการเรียนรูDรายวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) ประกอบดDวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ ทบทวนบทเรียน ถาม-ตอบขDอสงสัย กิจกรรม
การเรียนการสอน อภิปรายสรุปผล และการทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 12 แผน 12 ชั่วโมง ซึ่งเนDน
ผูDเรียนเป^นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหDสูงขึ้น ใชDเทคโนโลยีช0วยส0งเสริมการเรียนรูDของนักเรียน
โดยใชD Google Classroom เป^นระบบจัดการรายวิชา และใชD Google Meet, YouTube, Facebook เป^น
ช0 องทางการเรี ยนการสอนออนไลนI และใชD แบบฝU กทั กษะออนไลนI (Online) ใน Applications Quizizz
จำนวน 12 เรื่อง ในการทบทวนความรูDของผูDเรียน หลังจากจบกิจกรรมการจัดการเรียนรูDในแต0ละแผนการ
เรียนรูD ผูDวิจัยจึงไดDนำประโยชนIของหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มาปรับใชDในการจัดการเรียน
การสอน ฝUกใหDผูDเรียนมีความรับผิดชอบ มีทักษะคิดวิเคราะหI ใชDเทคโนโลยีในการศึกษาคDนควDาองคIความรูD
และนำองคIความรูDที่ไดDไปใชDประโยชนIในชีวิตประจำวันไดDจริง
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ขั้นตอน

• กิจกรรมนอกชั้นเรียน
• กิจกรรมในชั้นเรียน

แผนการ
สอน

สื่อ

•
•
•
•
•

ทบทวนบทเรียน
ถาม-ตอบ ขDอสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
อภิปรายและสรุป
แบบทดสอบหลังเรียน

• แบบทดสอบออนไลนI
Applications Quizizz
• Google Classroom
• Google Meet
• YouTube , Facebook

แผนภาพที่ 1 องคIความรูDใหม0

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคIขDอที่ 1 พบว0า แผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรม
การเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online) สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท0ากับ 81.44/85.95 ทำใหDนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูD
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนระหว0างเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงขึ้น แต0ในแผนที่ 6 เรื่อง การใชDคำราชาศัพทIกับพระบรมวงศานุวงศI มีประสิทธิภาพอยู0ที่ 75.22 / 78.26
และแผนที่ 7 เรื่อง กฎเกณฑIในการใชDคำราชาศัพทI มีประสิทธิภาพอยู0ที่ 77.83 / 79.10 ซึ่งไม0เป^นไปตาม
เกณฑIประสิทธิภาพที่ตั้งไวD เนื่องจากเนื้อหาที่ใชDในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป^นเรื่องที่ยาก มีกฎเกณฑI
ขDอยกเวDน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป^นเรื่องที่ยากสำหรับผูDเรียน โดยผูDวิจัยไดDสอนเสริม และใหD
ผูDเรียนแต0งเพลงในการจำกฎเกณฑIการใชDคำราชาศัพทI เพื่อเพิ่มเติมในส0วนของการเรียนการสอนอีกดDวย เมื่อ
พิจารณาภาพรวมจะเห็นว0าแผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทIทั้ง 12 แผนเป^นไปตามเกณฑIประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไวD ทั้งนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรูDที่ผูDวิจัยสรDางขึ้น มีกระบวนการสรDางและพัฒนาตามลำดับขั้นตอนที่
ถูกตDองเหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะหIสภาพป—ญหาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพทI
หลังจากนั้นไดDศึกษาวิเคราะหIหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพI กลุ0มสาระการเรียนรูDภาษาไทย รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขDองกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูDโดยใชDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
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จนเกิดความรูDความเขDาใจแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยสรDางแผนการจัดการเรียนรูDใหDมีเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัยของผูDเรียน เรียบเรียงเนื้อหาจากเรื่องที่ง0ายไปสู0เรื่องที่ยากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูDทั้งนอกหDองเรียน
และในหDองเรียน สอดคลDองสอดคลDองกับ Samoo (2017) ไดDพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบ
หDองเรียนกลับดDานที่ส0งเสริมทักษะการเรียนรูDดDวยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดDวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบหDองเรียนกลับดDานที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว0านักศึกษาที่เรียนดDวยวิธีปกติ
นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI ยังไดDเนDนกิจกรรมการเรียนรูDแบบเนDนผูDเรียนเป^นสำคัญ
ช0วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยไดDอย0างมีประสิทธิภาพ ดังที่ Panich (2013) ไดDพูดถึง
หDองเรียนกลับทางไวDว0า เรียนวิชาที่บDาน ทำการบDานที่โรงเรียน หรือรับถ0ายทอดความรูDที่บDาน แลDวมาสรDาง
ความรูDต0อยอดจากวิชาที่รับถ0ายทอดมา ใหDเป^นความรูDที่สอดคลDองกับชีวิตทำใหDเกิดการเรียนรูDที่มีพลัง เกิด
ทักษะที่เรียกว0า ทักษะแห0งศตวรรษที่ 21 ไม0ใช0นักเรียนเท0านั้นที่เรียนรูDกลับทาง ครูก็สอนกลับทางดDวย อีกทั้ง
การนำขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับดDานของ Sukontorn (2018) มาใชDในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบหDองเรียนกลับดDาน (Flipped Classroom)
ซึ่งประกอบดDวย 2 ส0วน ไดDแก0 การเตรียมการก0อนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ผลการวิจัยพบว0า นักเรียนไดDคะแนนทดสอบหลังเรียนไม0นอD ยกว0ารDอยละ 60 จำนวนรDอยละ 53.68 อยู0ใน
ระดับการผ0านเกณฑIสูง
นอกนั้นสื่อที่ใชDในการจัดกิจกรรมการเรียนรูDยังมีความหลากหลายและน0าสนใจ ไม0ว0าจะเป^นการใชDสื่อ
เทคโนโลยี ใ นกระบวนการจั ด กิ จ กรรม เช0 น เฟซบุ ¥ ก (Facebook) ไลนI (Line) กู เ กิ ล คลาสรู ม (Google
Classroom) ควิซ (Quizizz) กูเกิลมีท (Google Meet) ทำใหDผูDเรียนสนใจและใส0ใจการเรียนทั้งนอกหDองเรียน
และในหDองเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ Kaeworrasan (2018) ไดDศึกษาผลการใชDแบบฝUก
ทักษะการอ0านจับใจความโดยใชDการเรียนรูDแบบร0วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปYที่ 6
ผลการวิจัยพบว0า ประสิทธิภาพของแบบฝUกทักษะการอ0านจับใจความ โดยใชDการเรียนรูDแบบร0วมมือ เทคนิค
CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปYที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท0ากับ 89.44 / 78.56 ซึ่งผ0านเกณฑIที่
กำหนด จากเหตุผลและแนวคิดต0าง ๆ ที่อธิบายขDางตDน ไดDส0งผลใหDแผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI
โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว0าเกณฑIที่ตั้งไวD
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคIขDอที่ 2 พบว0า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพทI ก0อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก0อนเรียนเท0ากับ 14.56 และ
หลังเรียนเท0ากับ 21.87 เมื่อเปรียบเทียบระหว0างคะแนนก0อนและหลังเรียน พบว0า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลDองตามสมมติฐานที่ตั้งไวD ทั้งนี้เป^นผลมา
จากป—จจัยสำคัญ คือ แผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDแบบหDองเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) ร0 ว มกั บ แบบฝU ก ทั ก ษะออนไลนI ที ่ ผ ู D ว ิ จ ั ย สรD า งและพั ฒ นาขึ ้ น เป^ น เครื ่ อ งมือ ที ่ มี
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ประสิทธิภาพ ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูDมีความสอดคลDองกับจุดประสงคIการเรียนรูD และเหมาะสม
กับเนื้อหาแต0ละเรื่องโดยแบ0งเนื้อหาออกเป^นเรื่องย0อย ๆ ใหDเหมาะสมกับเวลาเรียนและความรูDความสามารถ
ของผูDเรียน การใชDแผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) ประกอบแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ทำใหD
ผูDเรียนมีความรูDความเขDาใจเกี่ยวกับการใชDคำราชาศัพทIในชีวิตประจำวัน ซึ่งส0งผลใหDมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
สูงกว0าก0อนการเรียนการสอน และการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เพราะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดไวDอย0างเป^นระเบียบยังเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูDที่สอดคลDองกับจุดประสงคIการเรียนรูD และ
เหมาะสมกับเนื้อหาแต0ละเรื่องโดยเนDนผูDเรียนเป^นสำคัญ
จากเหตุผลและแนวคิดต0าง ๆ ที่อธิบายขDางตDน ไดDส0งผลใหDนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ที่เรียนโดยใชD
แผนการจัดการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI โดยใชDกิจกรรมการเรียนรูDหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 สอดคลDองกับงานวิจัยของ Kumma (2013) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําราชาศัพทI และ
ทักษะการคิดวิเคราะหI ชั้นประถมศึกษาปYที่ 4 โดยใชDกิจกรรมโครงงาน ผลการศึกษาคDนควDา นักเรียนที่เรียน
ดDวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูDเรื่องคําราชาศัพทI ชั้นประถมศึกษาปYที่ 4 โดยใชDกิจกรรมโครงงาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยัง
สอดคลDองกับงานวิจัยของ Boonrom (2012) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบโครงงานกลุ0มสาระการ
เรียนรูDภาษาไทย เรื่องคําราชาศัพทI ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อน
เรียนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนรูDเรื่องคำราชาศัพทI ยังเป^นอีกป—ญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย เนื่องจากครูผูDสอนขาดเทคนิคการจัดการเรียนรูD ยึดวิธีสอนแบบเดิม ๆ ขาดทักษะการนำ
นวัตกรรมใหม0 ๆ เขDามาใชDในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผูDวิจัยไดDนำแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบ
หDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มาใชDในการพัฒนาผูDเรียนที่มีป—ญหาดDานผลการเรียน โดยการสรDาง
แผนการจัดการเรียนรูDแบบหDองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ร0วมกับแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online)
เพราะการใชDแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online) ในการจัดการเรียนการสอน มีประโยชนIหลายประการเช0น
เหมาะกับการเรียนรูDตามความสนใจของแต0ละคน มีเอกสารสำหรับการเรียนรูDหลากหลาย เป^นการเรียนรูDสอง
ทาง ง0ายต0อการสำรวจความกDาวหนDา เป^นการเรียนรูDไดDทุกสถานที่และทุกเวลา ค0าใชDจ0ายในการเรียนของ
ผูDเรียนลดลง สรDางโอกาสในการแลกเปลี่ยนในการเรียนรูDกับบุคคลอื่น และประสิทธิภาพของการเรียนเพิ่มขึ้น
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ขeอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูDวิจัยมีขDอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขYอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ควรจัดกิจกรรมโดยยึดผูDเรียนเป^นสำคัญเป¬ดโอกาสใหDนักเรียนไดDฝUกปฏิบัติกิจกรรมการคิดอย0าง
เต็มความสามารถ ส0งเสริมใหDนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมและทำแบบฝUกทักษะดDวยตนเอง
1.2 ผูDสอนควรสรDางบรรยากาศในการเรียนใหDสนุกสนาน เรDาใจ เพื่อใหDผูDเรียนไม0รูDสึกเบื่อ และเรียนรูD
อย0างมีความสุขจะช0วยใหDนักเรียนเกิดการเรียนรูDไดDมากยิ่งขึ้น
1.3 ควรจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมใหDเหมาะสม ไม0ควรนานเกินไป หรือเกินเวลาที่กำหนด จะทำใหD
การฝUกทักษะการคิดวิเคราะหIนั้นไม0บรรลุผล เสียเวลา และอาจทำใหDผูDเรียนเบื่อหน0าย หมดความสนใจ และ
ควรมีการเสริมแรงแต0ละขั้นตอนอย0างเหมาะสม
1.4 ในการทำแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online) บางครั้งไม0จำเป^นใหDนักเรียนทำเสร็จภายในเวลาเรียน
อาจใหDนักเรียนไดDทดสอบนอกเวลาหรือทำเป^นการบDานก็ไดD
1.5 ก0อนการใชDแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online) เรื่องคำราชาศัพทIในชีวิตประจำวัน ผูDสอนควรจัดสื่อ
อุปกรณI ใหDมีความพรDอมสำหรับการใชDงาน
1.6 การรายงานความกDาวหนDา ครูควรตรวจแบบฝUกทักษะออนไลนI (Online) และการปฏิบัติกิจกรรม
โดยรายงานผลใหDนักเรียนทราบทันที เพื่อนักเรียนจะไดDเกิดกำลังใจและรักษามาตรฐานของตนไวDใหDดียิ่งขึ้น
หรือปรับปรุงและพัฒนาใหDดียิ่งขึ้นตามลำดับ
2. ขYอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตuอไป
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝUกทักษะออนไลนI เรื่อง คำราชาศัพทIในชีวิตประจำวัน โดย
ประยุกตIใชDเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูDอย0างหลากหลาย เช0น การใชDแบบฝUกทักษะออนไลนIร0วมกับ
กิจกรรมกลุ0มร0วมมือแบบ STAD วัฏจักรการเรียนรูD 4MAT การจัดการเรียนรูDแบบโครงงาน เป^นตDน เพื่อ
ส0งเสริมการจัดการเรียนการสอนใหDกวDางขวางขึ้น ผูDเรียนจึงจะไดDรับประสบการณIที่หลากหลาย ในแต0ละ
กิจกรรมการเรียนรูDและสามารถนำไปประยุกตIใชDในชีวิตประจำวันไดDอย0างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางภาษาไทย เช0น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดกิจกรรมการเรียนรูD
บทเรียนคอมพิวเตอรIช0วยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกสI เป^นตDน เพื่อใหDเกิดแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหDสามารถ
นำสื่อแต0ละประเภทไปใชDไดDเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
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