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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการ 

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) (๒) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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470 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ปีที่ ๓/๑ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ�านวน ๑ ห้องเรียน ๒๘ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ (๑) แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูร้ายวิชา

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๖ แผน (๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ�านวน ๓๐ ข้อ (๓) แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับ

การจัดการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน (FLIPPED CLASSROOM) โดยใช้แบบประเมนิในลกัษณะมาตรา

ประมาณค่า ๕ ระดับจ�านวน ๑๖ ข้อ รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีแผนการวิจัย

แบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที (t-test dependent) 

  ผลการวิจัย พบว่า (๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา อังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๓ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการ

จดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน (FLIPPED CLASSROOM) หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (๒) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(FLIPPED CLASSROOM) พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับดี ( X = 

๔.๕๒, SD = ๐.๕๐)

ค�าส�าคญั : กจิกรรมการเรยีนรู;้ ภาษาองักฤษ; การสอนภาษา; หอ้งเรยีนกลบัด้าน; ผลสมัฤทธิ์; 
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

Abstract 
  The purposes of this research were: (1) to study learning achievement between 

before and after learning with activities based on communicative language teaching  

(CLT) and flipped classroom method (2) to study the satisfaction of students after  

learning with activities based on communicative language teaching (CLT) and flipped 

classroom method. The research samples were 28 Secondary students at Bansuandom-

witthaya School, selected by cluster random sampling. The research instruments were: 

6 lesson plans, English language achievement test, the measure of student satisfaction. 

The one group pretest – posttest design was used in the study. The data were analyzed 

by percentage, mean, standard deviation, and t-test (dependent sample) 
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471ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ฯ

  The research findings were as follows: (1) The post-test mean scores of learning 

achievement after learning with activities based on communicative language teaching 

(CLT) and flipped classroom method were statistically significantly higher than the pretest 

mean scores at the .05 level. (2). The satisfaction of students after learning with activities 

based on communicative language teaching (CLT) and flipped classroom method was at 

high level. ( X = 4.52, SD = 0.50)

Keywords: Learning Activities; English; Communication; Flipped classroom; 
                Learning Achievement; Secondary

บทน�า 

  แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้กล่าวถงึ เป้าหมายด้านผูเ้รยีน เพือ่มุง่พัฒนา

ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านของความต้องการก�าลังคน 

ในสังคมยุค ๔.๐ ตามสภาวการณ์และบริบทแวดล้อม ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมุ่ง

พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะ 3Rs8Cs
1
 ซึ่งเป็นคุณลักษณะจ�าเป็นท่ีเด็กไทยควรมี เนื่องจากเป็นการ 

บูรณาการความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีส�าคัญ ส�าหรับน�าสาระความรู้ต่าง ๆ ไปใช้อย่างมีความหมายและ 

มีประโยชน์ส�าหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดให้มี

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงชั้น เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ 

สร้างศักยภาพในการคิด และการท�างานได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานและเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การเรียนของเยาวชนรุ่มใหม่ ให้สอดคล้องกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน ์

กว้างไกล เพื่อใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 

และสามารถน�าหลักภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนในระดับต่อไป
2
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี การศึกษา 

๒๕๖๒ พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

(สพป.) นั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๖๑ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบเกือบต�่าที่สุด

ใน ๔ กลุ่มสาระท่ีท�าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และคะแนนเฉลี่ยเมื่อจ�าแนกตามสาระ สาระ 

 1
 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙, (กรุงเทพมหานคร :  

พริกหวานกราฟฟิก จ�ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๗๖-๗๘.

 2
 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๐.
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ที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๙๓ และสาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ ๒๖.๒๙ ซ่ึงท้ัง ๒ สาระมีคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ ชี้ให้เห็นว่า ควรม ี

การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) เป็นวิธีที่น�ามาใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน�าภาษาไปใช้เพื่อการสื่อสารได้มิใช่เพียงเพ่ือเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์  

หรือรูปแบบภาษาให้ถูกต้องเท่านั้น
3
 หลักการส�าคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือการเรียนรู ้

เข้าถึงหน้าที่ของภาษาอย่างหลากหลายที่ใช้ได้จริงในการพูด หรือเขียนส่ือสาร ไม่ใช่โครงสร้างไวยากรณ์

ทางภาษา และกระตุน้ส่งเสรมิให้เดก็มโีอกาสได้ใช้ภาษาองักฤษสือ่สารด้วยกจิกรรมต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย 

ท�าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาวันได้จริง มีการเรียนรู้เป็นข้ันตอน 

ตามกระบวน การใช้ความคิดของผู้เรียน ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความ

สามารถในการสื่อสาร 

 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบการเรียนการสอน 

ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ศกึษาเนือ้หาสาระการเรยีนรูล่้วงหน้ามาก่อนจะเข้าห้องเรยีนแล้วมาพดูคยุในชัน้เรียน โดยน�า

การบ้านหรืองานต่าง ๆ มาท�าในห้องเรียน ท�าให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อตนเองในการเรียนรู้ได ้

ดีขึ้น และเร็วข้ึน ซึ่งในกระบวนการน้ัน นักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองข้ึนมาในสมอง 

และในหัวใจ ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง
4
 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงหาแนวทางการ

ลดระยะเวลาในการให้ข้อมูลท่ีครูป้อนให้กับผู้เรียน และให้เวลาในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา 

และการฝึก ปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มขึ้น ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED  

CLASSROOM) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง

กับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  

และเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนและตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษาของ

ประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนต่อไป

 3
 เจเรมี ฮาร์เมอร์, How to teach English (วิธีสอนภาษาอังกฤษ), (กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น 

อินโดไชน่า จ�ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓-๔๕.

 4
 ฐานิตา ลิ่มวงศ์, ยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์, “ห้องเรียนกลับด้าน: การเรียนรู้แนวใหม่ส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑”, วารสาร 

Mahidol R2R e-Journal, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๐-๑๖.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๑.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(FLIPPED CLASSROOM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๒.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การ

สอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน (FLIPPED CLASSROOM) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวจัิยเรือ่ง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยใช้การสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(FLIPPED CLASSROOM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ๑) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๔ ห้องเรียน  

มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน ที่จัดแบบคละความสามารถ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียน 

บ้านสวนอุดมวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ 

   ๒) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ 

ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน ๑ ห้องเรียน มีจ�านวน ๒๘ คน

  ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   ๑) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED 

CLASSROOM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๖ แผน แผนละ ๒ ชั่วโมง ทั้งหมด ๑๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที

  แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเดิม  

ที่ผู้เรียนจะได้รับข้อมูล หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้จากครูผู้สอนในชั่วโมงเรียน เปลี่ยนเป็นครูผู้สอน 

น�าเอาเนื้อหา สาระในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ให้ผู้เรยีนได้ศึกษาค้นคว้า ก่อนเข้าเรียนในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทกุทีท่กุเวลา ส่วนการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ในห้องเรียนนั้น จะเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามข้อสงสัย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้เกิด

การรู้จริง (Mastery Learning)

   ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

๔ ตัวเลือก จ�านวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง

 ๓. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น  

เสนอต่ออาจารย์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้น 

ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน ๕ ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ๐.๕๐-๑.๐๐ น�ามาปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

๒๕ คน จากนั้นน�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง ๐.๒๐-

๐.๘๐ และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .๒๐-๑.๐๐ จ�านวน ๔๕ ข้อ พบว่า มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 

.๒๙-.๖๓ และค่าอ�านาจจ�าแนก ต้ังแต่ .๒๑-.๒๙ น�าแบบทดสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุมเนื้อหา 

จ�านวน ๓๐ ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-๒๐ ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ซึ่งมีค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๔ จากนั้นน�าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ ์

ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

  ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

   ๑) ผู้วิจัยท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเพื่อขอเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง

   ๒) ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผู้เรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน ๒๘ ชุด จากนั้นน�ามาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

  ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

   ๑) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED 

CLASSROOM) 
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   ๒) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ 

Dependent Sample t-test 

  ๖.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED  

CLASSROOM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ๑) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๔ ห้องเรียน  

มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน ที่จัดแบบคละความสามารถ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียน 

บ้านสวนอุดมวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ 

   ๒) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ 

ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน ๑ ห้องเรียน มีจ�านวน ๒๘ คน 

  ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  แบบวัดความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู ้

แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) ๕ ระดบั แบ่งเป็นด้านการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร ด้านการจดัการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยมีจ�านวนทั้งหมด ๑๖ ข้อ

  ๓. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา 

อังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(FLIPPED CLASSROOM) จ�านวน ๑๖ ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)  

ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี ๕ ระดับ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน ๕ ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม 

และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อตรวจสอบภาษาที่ใช้และการประเมินที่ถูกต้อง น�าผลการประเมิน

ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค�านวณหาค่า IOC โดยเลือกข้อที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕๐ ขึ้นไป น�าแบบ

วัดความพึงพอใจมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมแล้วน�าไปทดลอง (Try out)  

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒๕ คน จากนั้นจึงน�าไปทดลองกับ
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กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒๘ คน เป็นกลุ่มทดสอบ แล้วท�าการหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์  

(alpha-coefficient) ของครอนบาค
5
 ซึ่งแบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๗๑ 

  ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

  ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยท�าหนงัสือขอขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากส�านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา ถงึผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านสวนอดุมวทิยา

เพือ่ขอเก็บข้อมูลกบักลุม่ตวัอย่าง จากนัน้น�าหนงัสือไปขอความร่วมมอืจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกั และด�าเนนิการ

จัดส่งแบบวัดความพึงพอใจด้วยตนเอง โดยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลแบบวัดความพึงพอใจจากผู้เรียน 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒๘ ชุด น�ามาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปแล้วน�าผล 

มาสังเคราะห์เพื่อน�าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญต่อไป

  ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

   ๑) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก 

แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED 

CLASSROOM) 

   ๒) วิเคราะห์ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรียนด้วยแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษา

อังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(FLIPPED CLASSROOM) โดยใช้ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลความหมายของค่าคะแนน

เฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจแต่ละข้อค�าถามเทียบเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด
6

   ๖. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้สูตรดัชนี 

ความสอดคล้อง IOC (Index of Consistency) และค่าความเชื่อมั่น โดยค�านวณจากสูตร KR-๒๐ คูเดอร์ 

ริชาร์ด

 5
 Cronbach, L. J., Essentials of Psychological Test, 5

th
 ed, (New York : Harper Collins, 1970).

 6
 บุญชม ศรีสะอาด, วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๖), 

หน้า ๑๖๒.
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ผลการวิจัย
  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)  

ร่วมกับการจัดการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน (FLIPPED CLASSROOM) ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามล�าดับ ดังนี้

  ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษา 

เพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) 

กลุ่มทดลอง n X SD df t  p

หลังเรียน ๒๘ ๑๗.๕๓ ๕.๙๐
๒๗ ๑๒.๒๓๓* .๐๐๐

ก่อนเรียน ๒๘ ๑๒.๒๘ ๔.๘๘

 * p < .๐๕

 จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ ทีเ่รยีนโดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้การสอนภาษา

เพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) มีค่า

เฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรียนเท่ากบั ๑๒.๒๘ ( X = ๑๒.๒๘, SD = ๔.๘๘) และหลงัเรยีน

เท่ากับ ๑๗.๕๓ ( X = ๑๗.๕๓, SD = ๕.๙๐) เม่ือเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ พบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

  ตารางที่ ๒ ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(FLIPPED CLASSROOM) หน่วยการเรียนรู้ Lifestyles และ Believe it or not!

รายการประเมิน X SD ระดับความ
พึงพอใจ

๑. ครูมีการเตรียมการสอน ๔.๕๔ ๐.๗๔ มากที่สุด

๒. การจัดบรรยากาศการเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน ๔.๓๒ ๐.๗๗ มาก

๓. เนื้อหาที่สอนทันสมัยน�าไปใช้ได้จริง ๔.๒๕ ๐.๗๕ มาก

๔. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน ๔.๖๔ ๐.๖๒ มากที่สุด

๕. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน ๔.๕๗ ๐.๖๙ มากที่สุด

๖. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล ๔.๓๖ ๐.๗๓ มาก
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๗. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย ๔.๑๑ ๐.๖๙ มาก

๘. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ ๔.๔๖ ๐.๗๙ มาก

๙. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา ๔.๕๐ ๐.๖๙ มาก

๑๐. ครูใช้วิธีการสอนและใช้สื่ออย่างหลากหลาย ๔.๓๙ ๐.๗๔ มาก

๑๑. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน ๔.๑๑ ๐.๗๔ มาก

๑๒. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน ๔.๓๙ ๐.๘๘ มาก

๑๓. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ตหรือแหล่ง
      เรียนรู้อื่น ๆ

๔.๕๐ ๐.๖๙ มาก

๑๔. ครูตั้งใจสอน ให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ อ�านวยความสะดวกแก่นักเรียนในการ
      ท�ากิจกรรม

๔.๓๒ ๐.๗๒ มาก

๑๕. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน ๔.๐๗ ๐.๘๖ มาก

๑๖. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ๔.๓๒ ๐.๗๗ มาก

ผลรวม ๔.๔๑ ๐.๗๕ มาก

  จากตารางที่ ๒ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยใช้การสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) ร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีน

กลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) หน่วยการเรียนรู้ Lifestyles และ Believe it or not! พบว่า  

ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( X  = ๔.๔๑, SD = ๐.๗๕) 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ Lifestyles และ Believe it or not! และ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษา

เพือ่การสือ่สาร (CLT) ร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) สามารถ

สรุปผลการวิจัย และมีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

  ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ Lifestyles และ Believe it or not! ของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT) ร่วมกบั

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นีเ้นือ่งมาจากผู้วจัิยได้จัดการสอนตามขัน้ตอน

ของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู ้

แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) ที่ผู้วิจัยได้ท�าการสังเคราะห์ขึ้นโดยขั้นตอนที่ ๑ น�าเข้า

สูบ่ทเรยีน เช่น จากการเปิดคลปิวดิโีอ หรอืเล่นเกม ตามด้วยขัน้ที ่๒ โดยการเปิด sound track ให้นกัเรยีน

ออกเสียงค�าศัพท์ตาม และแนะน�าค�าศัพท์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นฝึกปฏิบัติในข้ันที่ ๓ จากการท�าแบบ
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ฝึกหัดหรือใบงานที่ครูมอบหมายให้ และขั้นที่ ๔ ขั้นน�าไปใช้ โดยการให้นักเรียนจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อน

นักเรียนในห้องท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการวางแผนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ครูได้

มอบหมายให้นักเรยีนมกีารกลบัไปศกึษาบทเรียนเพิม่เตมิทีบ้่าน และศกึษาบทเรยีนล่วงหน้ามาก่อนส�าหรบั

การเตรียมตวัเข้าสูบ่ทเรยีนในบทต่อไป ซึง่การวจิยันีช้ีใ้ห้เหน็ว่าแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้านสามารถช่วยเกดิ 

ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถไปศึกษาบทเรียนมาด้วยตนเองก่อนล่วงหน้าได้ 

แล้วจึงน�ามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ท�าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งสามารถน�าไปใช้ในการ

พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ทักษะได้ในโอกาสต่อไป แต่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ยังมี

ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์ร่วมกัน  

เพื่อลดข้อจ�ากัดด้านเวลาในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยห้องเรียนกลับด้านเป็นการเรียนรู้นอกเวลา

เรยีนผ่านวีดทิศัน์ ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมเลียนแบบ และจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

เป็นศูนย์กลางนักเรียนสามารถชมการบรรยายสั้นๆ จากวีดิทัศน์ได้หลายครั้งตามที่ต้องการเพื่อให้เข้าใจ

เนื้อหา และเมื่อมาเข้าชั้นเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับเกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี
7
  

ได้ศึกษาผลการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อความสามารถใน

การพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและแรงจงูใจในการเรยีนภาษาองักฤษระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

โดยใช้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน ๔๘ คน ภาคเรยีนที ่๒ ปี การศกึษา ๒๕๕๗ ซึง่ใช้แนวคดิการเรียนรูแ้บบห้องเรียน

กลับด้าน ผลการศึกษา พบว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนที่จะได้รับการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวว่า 

การเรียนการสอนนี้มีข้อดีคือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการเรียนและ 

การฝึกภายในและนอกห้องเรียนมากข้ึน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้เนื้อหาและค�าศัพท์ใหม่  

ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ

นวลปราง เขจรสัตย์
8
 ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้น

 7
 เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี, จุฑารัตน์ วิบูลผล, “ผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - 
กันยายน) หน้า ๒๙-๔๕.

 8
 นวลปราง เขจรสัตย์, “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๖).
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มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ เกม ค�าถาม กิจกรรมแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในวงจ�ากัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงกว้าง การแสดงบทบาทสมมติ และการพูดน�าเสนอ ซึ่งมี

คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จ�านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนรวมของนักเรียนทั้งหมดเฉลี่ย 

ร้อยละ ๑๐๒.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๓ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูท้กัษะการพดูภาษาเพือ่การสือ่สาร โดยภาพรวมในระดบั

ที่มากที่สุด และยังสอดคล้องกับ พิมพ์ประภา พาลพ่าย
9
 ที่ได้ท�าการศึกษาการใช้สื่อสังคมตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้านเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที ่๖ พบว่า สือ่สงัคมตามแนวคิดห้องเรยีนกลบัด้านเพือ่ส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๗๐) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

หลังจากการเรียนจากการเรียนผ่านส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่า จากเหตุผลท่ีได้กล่าว

มาข้างต้นท�าให้สามารถสรปุได้ว่า วธิกีารจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT) 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ Lifestyles และ Believe it or not! ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ได้

  ๒.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ

สอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน (FLIPPED CLASSROOM) 

หน่วยการเรียนรู้ Lifestyles และ Believe it or not! พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของ

นักเรียนอยู่ในระดับดี ( X  = ๔.๔๑, SD = ๐.๗๕) ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ

สอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน (FLIPPED CLASSROOM) 

นั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดการ 

เรียนรู้แบบรู้จริง โดยผู้สอนไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรง คือผู้สอนเน้นท�าหน้าที่

ช่วยแนะน�าการเรียนของผู้เรียน ไม่ใช่ท�าหน้าท่ีถ่าย ทอดความรู้ ครูผู้สอนเปล่ียนบทบาทปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้เรียนทั้งห้องเรียนเป็นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นรายคน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ภาษาในการ

สื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ท�าให้การเรียนภาษามีความส�าคัญและมีความหมาย 

สามารถน�าไปปรบัประยกุต์ใช้ได้จรงิในสถานการณ์ต่าง ๆ  ลดความตึงเครียดในการเรียนภาษาท่ีมกีารจดจ�า

ไวยากรณ์ ค�าศัพท์ เพื่อการท�าข้อสอบ เกิดจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

 9
 พิมพ์ประภา พาลพ่าย, ณฐัพล ร�าไพ, “การใช้ส่ือสังคมตามแนวคดิห้องเรยีนกลับด้าน เรือ่ง ภาษาเพ่ือการสือ่สาร

เพือ่ส่งเสรมิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖”, วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ, 
(สาขาวิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๕๗)
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อย่างแท้จริง สอดคล้องกับพรพิสาข์ จุนขุนทด
10

 ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และกิจกรรมบทบาทสมมติท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งผลการวิจัย

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษภายหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และกิจกรรมบทบาทสมมติ 

มีค่าเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ รวมถงึผลการศกึษาความสามารถ

ในการพูดของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และกิจกรรมบทบาทสมมติอยู่ในระดับคุณภาพดี ( X  = ๑๙.๑๙ , SD 

= ๑.๕๕) และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และกิจกรรมบทบาทสมมติอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X  = ๔.๕๔ , SD = ๐.๖๐)

 จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) นั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน มค่ีาเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

และความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้นั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED 

CLASSROOM) นั้น ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะได้คะแนนทางการเรียนไม่สูงมากนัก แต่ถือได้ผู้เรียนได้มีการพัฒนา

ทักษะด้านความรู้ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการวิเคราะห์มากขึ้น และยังท�าให้ผู้เรียนได้ใช้

ภาษาในการสื่อสารที่สามารถน�าเอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป ดังนี้

   ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการ 

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) ครูผู้สอนควรท�าการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิด

ความรู้และแนะน�าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง

 10
 พรพิสาข์ จุนขุนทด, “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน และกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
บูรพา : ๒๕๖๔).
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482 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ถูกต้อง รวมถึงควรชี้แจงถึงคะแนนพัฒนาการของตนเอ และคะแนนพัฒนาการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

ถึงผลต่างของคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนพื้นฐาน

   ๒.  การใช้สือ่นอกห้องเรยีน สามารถท�าได้หลากหลาย โดยไม่จ�ากดัแค่ส่ือท่ีผูส้อนน�ามาให้ ผู้เรียน

สามารถศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น หนังสือ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการท�ากิจกรรมกลุ่ม 

และการน�าเสนอผลงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องมากที่สุด

   ๓.  การศกึษานอกห้องเรยีน ผูส้อนจะต้องให้เน้นย�า้ ให้ผู้เรียนสรุปหวัข้อทีศ่กึษาและ หวัข้อทีใ่ห้

สรุปนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนสรุปสาระส�าคัญ เพ่ือใช้ในการท�ากิจกรรมในห้องได้อย่างตรงประเด็นและ 

ถูกต้อง 

   ๔.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับการจัดการ 

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) ครูผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑).

เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี, จุฑารัตน์ วิบูลผล. “ผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และ

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) : ๒๙-๔๕.

เจเรมี ฮาร์เมอร์. How to teach English (วิธีสอนภาษาอังกฤษ). กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน  
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นวลปราง เขจรสัตย์. “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๔ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 

๒๕๕๖.
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