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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กับ
การเรียนปกติ และเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนรูใ้ นห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
มหานครฯ จ�ำนวน 125 คน สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 66 คน และสาขา
วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 63 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม หรือวิชาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อมในประเทศ” ใน
ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากกลุ่มเรียนมา
2 กลุ่ม แล้วน�ำกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมาสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากอีกครั้ง เพื่อจัดให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และอีกกลุม่ หนึง่ เป็นกลุม่ ควบคุม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับ
ด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pretest – Posttest Control Design
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t – test Independent ในรูป Different Score และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.75
ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนกลับด้าน

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the learning achievement between before and after
of learning science and technology for quality of life and society in the topic of environmental problems
of the country, in the flipped classroom by using 5–steps learning the process and traditional learning;
2) to study attitude towards the flipped classroom by using 5–steps learning the process. The samples
were 125 of the second year and the third year students in the academic year 2016 of Marketing major,
Logistics and Supply Chain Management major and Finance major, at the Faculty of Business Administration at Dhurakij Pundit University, Bangkok, and 66 students of Automotive major at Roiet Technical
College, Roiet province as well as 63 students who have registered in Environment Health major, at the
Faculty of Science and Technology at Phanomwan College of Technology, Nakorn Ratchasima province.
The sample was selected by a cluster sampling method, where the experimental and control groups.
The instruments for this research were the lesson plan, the achievement test and attitude towards the
flipped classroom by using 5–steps learning the process. The pretest-posttest control group design was
used in this research. The data were analyzed using t-test independent of difference score. The learning
outcome firstly indicated that the experiment group’s learning achievement was found that the difference
of significantly statistical level of .01, and the second indicated that they really preferred the Flipped
Classroom by using 5 – step Learning Process at the strongly agree Level, mean at 4.05 and standard
deviation 0.75.
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ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United National
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้กำ� หนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ให้เน้นการพัฒนาความรูเ้ พือ่ ปวงชน (Literacy for all) โดยเน้นการพัฒนาให้บคุ คลสามารถอ่านออก เขียนได้
ให้เป็นผู้มีความรู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ (Lind, 2008)
โลกแห่งการศึกษาได้เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาที่ผา่ นมา และการศึกษาที่ยอมรับ
กันว่าเป็นการสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของคน ได้แก่การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ดังได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กำ� หนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 อย่าง
ชัดเจนว่า การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
เน้นความส�ำคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการอย่างเหมาะสม ต้องจัดเนือ้ หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้ า
ใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้หลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยังได้ก�ำหนดสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะที่
ส�ำคัญ 2 ประการก็คอื ประการทีห่ นึง่ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ โดยให้ผเู้ รียนมีความสามารถใน
การน�ำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
การท�ำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพ
แวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น และอีก
ประการหนึง่ ก็คอื ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยเน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีต่างๆ และมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การท�ำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
จะเห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545
รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีความต้องการให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และสังคม
โดยให้มที กั ษะชีวติ มีความสามารถในการน�ำกระบวนการต่างๆ มาใช้ มีทกั ษะเกีย่ วกับเทคโนโลยี ในวงการ
การศึกษาของไทยได้มกี ารคิดค้นเพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลง
กับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษา มีการ
คิดค้น พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ ให้เป็นไปตามปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Learners Centre)
แนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า 21st Century ซึ่งเป็น
แนวคิดในการพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ให้มคี ณ
ุ ลักษณะพร้อมส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในโลกทีไ่ ร้พรมแดน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร การคิดค้นหาแนวทางสู่กระบวนการทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21
จึงเป็นสิ่งที่สังคมให้ความมุ่งมั่น และให้ความส�ำคัญ การมีทักษะเพื่อด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วิจารณ์
พานิช (2556) กล่าวว่า “...สาระการเรียนรู้วิชามีความส�ำคัญ แต่ไม่เพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการ
เรียนจากการค้นคว้าของผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยแนะน�ำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้...”
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ในการพัฒนาการเรียนรู้จะต้องท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการลงมือปฏิบัติ
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงจะท�ำให้การเรียนรู้นั้นเกิดความคงทน การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยที่ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน และเงื่อนไขของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปกับโลกปัจจุบัน ดังที่ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2556) กล่าวว่า “...การจัดการเรียนรู้ของผู้สอนไทยยุคใหม่ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ท�ำให้
ผูเ้ รียนมีผลการเรียนรูค้ รบทุกด้าน คือ ความรู้ ทักษะความคิด และทักษะการปฏิบตั ิ ตลอดจนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์...”
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า โลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งสุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) ได้กล่าวว่า
“...ห้องเรียนกลับด้าน เป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่ผู้เรียน โดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ รู้จริง (Mastery Learning) และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับและ
คุณค่าแห่งวิชาชีพผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น�ำมา
ใช้...” จะเห็นได้ว่าห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเข้าใกล้การจัดการเรียนการสอนแบบที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่
ผู้สอนจะมีเวลาใกล้ชิดกับผู้เรียนมากขึ้น ผู้สอนจะมีสื่อการสอน เช่น วีดิทัศน์ (Video) ให้ผู้เรียนไปศึกษา
นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน การเรียนแบบเดิม (Traditional learning) ผู้สอนจะให้ผู้เรียนกลับไปอ่านเอกสาร
หรือต�ำราที่บ้าน แล้วน�ำเนื้อหาที่อ่านมาอภิปรายร่วมกันในวันถัดไป แต่การเรียนการสอนแบบกลับด้าน
(Flipped learning) ผู้เรียนจะเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ด้วยตนเองก่อน โดยศึกษาจากวีดิทัศน์ที่ผู้สอนจัดท�ำ หรือ
เตรียมไว้ให้ แล้วน�ำไปศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน จากนั้นผู้เรียนจะน�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชั้นเรียน
การเรียนการสอนแบบกลับด้านเป็นเทคนิคทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แล้วน�ำ
ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ และเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
นอกจากวิธีดังกล่าวแล้ว วิธีการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า
หาความรูโ้ ดยผูส้ อนจะตัง้ ค�ำถามเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนพบความรู้
หรือแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์หรือวิธกี ารในการแก้ปญ
ั หาและสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการควบคุม ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือสร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อมในสภาพการณ์ตา่ งๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโน, 2549) และชุคแมน (อ้างใน พัชรา วีระเผ่า,
2544) ได้กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการค้นคว้าและสืบสวนหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้
แบบนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าที่ผู้สอนบอกทั้งหมดหรือมากกว่าต�ำราเรียนอย่างเดียว
ทั้งการเรียนการสอนแบบกลับด้าน และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ผู้เรียนจะ
มีอิสระในการหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถ เป็นวิธีการสอนที่ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การค้นคว้าหาความรู้ เนือ่ งจากผูเ้ รียนได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน มีความสนุกสนาน และความรูท้ ไี่ ด้มาจากการ
สืบเสาะจะมีคุณค่า และมีความหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง และความรู้ประเภทนี้
จะฝังแน่นจ�ำได้นาน
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มนี โยบายให้อาจารย์ปรับเปลีย่ นการสอน โดยให้
เน้นการเรียนรูม้ ากกว่าการสอนแบบเดิม ลดการสอนแบบบรรยายและให้ผสู้ อนเปลีย่ นบทบาทเป็นผูช้ แี้ นะ
ใช้รปู แบบการสอนแบบก้าวหน้า โดยเน้นว่านักศึกษาจะท�ำอะไรได้ ไม่ใช่วา่ นักศึกษาต้องรูอ้ ะไร พยายาม
ให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล เน้นการคิดวิเคราะห์แก่ปัญหาให้ได้
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จากแนวคิ ด และเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม ในห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้ผล
การทดลองมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกห้องเรียนที่จะใช้เป็นกลุ่มทดลอง
จากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอื่นๆ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กับการเรียนปกติ
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนรูใ้ นห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ
และสังคม ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดประเด็น
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นฐานของความคิด และสร้างกรอบในการวิจยั โดย
ก�ำหนดประเด็นในการทบทวนเอกสาร ดังนี้
1. ห้องเรียนกลับด้าน
		 1.1 ความเป็นมาของห้องเรียนกลับด้าน
		 1.2 ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน
		 1.3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
		 1.4 คุณลักษณะของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
		 1.5 ห้องเรียนกลับด้านกับการเรียนแบบรอบรู้
		 1.6 ความส�ำคัญของห้องเรียนกลับด้าน
		 1.7 ประโยชน์ของห้องเรียนกลับด้าน
		 1.8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
2. กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
		 2.1 ความเป็นมาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
		 2.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
		 2.3 พฤติ ก รรมการสอนของครู และพฤติ ก รรมการเรี ย นของผู ้ เ รี ย นในแต่ ล ะขั้ น ของ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมมติฐานการวิจัย

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน สูงกว่านักศึกษากลุม่ ทีเ่ รียนในชัน้ เรียนปกติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั ในชัน้ เรียนครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ศึกษา เพศ เกรดเฉลีย่ รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนกลับ
ด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน กับการสอนปกติ ว่ามีผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักศึกษาหรือไม่ โดยเขียนแผนผังกรอบแนวคิดได้ดังนี้
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ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และความคิดเห็น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชากร คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2–3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสังคม หรือเรียนวิชาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศ
		
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน และสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ จ�ำนวน
125 คน สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 66 คน และสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 63 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม หรือวิชาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ในปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากกลุ่ม
เรียนมา 2 กลุม่ แล้วน�ำกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ มาสุม่ อย่างง่ายด้วยการจับสลากอีกครัง้ เพือ่ จัดให้กลุม่ หนึง่
เป็นกลุ่มทดลองและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม โดยที่แต่ละกลุ่มจ�ำนวนนักศึกษาไม่เท่ากัน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ชุด คือ
		 1. แผนการสอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ
		 2. สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ
		 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ ของวิสุทธิ์ ตรีเงิน (2556) ซึ่งมีค่าดัชนีความเที่ยงของ
แบบวัดเป็น 0.66
		 4. แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล จะใช้แบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 2 ตอน
		
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัว เกี่ยว ภูมิล�ำเนา เพศ เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยและ
การศึกษาก่อนปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
		 1) ทดสอบก่อน (Pretest) กับนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ และ
สังคม เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ
		 2) ด�ำเนินการสอนทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองให้เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ส่วนกลุ่มควบคุมให้เรียนตามปกติที่สอนโดย
ผู้วิจัย ทั้งนี้เลือกใช้วิธีการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น เพื่อเลือกว่ากลุ่มใดจะใช้วิธีการสอนแบบใด
		 3) หลังการทดลองให้นักศึกษาทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม (Posttest)
		 4) ให้นักศึกษากลุ่มทดลองตอบแบบถามความคิดเห็น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 น�ำคะแนนของนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ดังนี้
		 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังใช้กระบวนการเรียนรู้ 5
ขั้นตอน โดยใช้ t -test dependent และปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้ t-test dependent
		 2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ในการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ และสังคม
ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เปรียบเทียบผู้เรียนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยคะแนน
_
_
กลุ่ม
N
t
p-value
หลังปรับแล้ว
X
S.D
X
S.D
ทดลอง 131 16.25
3.72
ควบคุม 123 13.02
3.57
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

21.17
18.98

3.09
3.33

20.17
16.98

14.907
18.269

.000
.000

จากตารางที่ 1 ผลการเรียนในกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 14.907 และค่า p-value
เท่ากับ 0.00 หมายความว่า มีความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
0.01 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 21.17 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 16.25
ในขณะที่ผลการเรียนในกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 18.98 และค่า p-value เท่ากับ
0.000 หมายความว่า มีความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.98 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ
13.02
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นผลจากการสอนของกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม จึงน�ำค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวติ และสังคม เรือ่ ง สิง่ แวดล้อมในประเทศ หลังการเรียนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มาตรวจสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ t – test Independent ในรูป Difference Score ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ
_ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
N
X
S.D.
t
P - value
กลุ่มทดลอง
131
21.17
3.09
5.435
.000
กลุ่มควบคุม
123
18.98
3.33
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01 กล่าวคือนักศึกษาทีส่ อนโดยใช้ กิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน กับนักศึกษาที่
ใช้วธิ กี ารสอนตามปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนรูใ้ นห้องเรียนกลับโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
5 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
_
รายการประเมิน
X
S.D. แปลผล
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
4.20
0.57 มาก
บรรยากาศของการเรียนท�ำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น
4.41
0.67 มาก
การจัดการเรียนรูแ้ บบนีท้ ำ� ให้เข้าใจบทเรียนได้งา่ ยขึน้ และดีกว่า 4.16
0.63 มาก
ฟังครูบรรยายอย่างเดียว
วิธีการเรียนแบบนี้ท�ำให้สามารถจ�ำเนื้อหาได้นาน
4.22
0.82 มาก
กิจกรรมการเรียนแบบนี้สามารถท�ำงานร่วมกับเพื่อนได้มากขึ้น
4.27
0.89 มาก
ได้รับค�ำอธิบายทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย
3.64
0.93 มาก
สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
3.80
0.56 มาก
กิจกรรมการเรียนรู้ท�ำให้นักศึกษากล้าคิด กล้าตอบ
3.91
0.74 มาก
กิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าตัดสินใจ
3.71
0.79 มาก
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.19
0.95 มาก
กับเพื่อนในชั้นเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.05
0.75 มาก
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จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5
ขัน้ ตอน ของกลุม่ ทดลอง พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษาทีเ่ รียนแบบห้องเรียนกลั
_ บด้าน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีความคิดเห็นว่าบทเรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก (X= 4.05 S.D.= 0.75) ซึ่งถ้า
พิจารณาข้อค�ำถามแต่
_ ละรายการพบว่ามีค่าเฉลี่ยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การเรียนมากขึ_้น (X = 4.20 S.D. = 0.57) บรรยากาศของการเรียนท�ำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น
ในระดับมาก (X= 4.41 _S.D. = 0.67) การจัดการเรียนรู้แบบนี้ท�ำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและดี_กว่าฟัง
ครูบรรยายอย่างเดียว (X= 4.16 S.D. = 0.63) วิธกี ารเรียนแบบนีท้ ำ� ให้สามารถจ�
_ ำเนือ้ หาได้นาน (X= 4.22
S.D.= 0.82) กิจกรรมการเรียนแบบนี
_ ส้ ามารถท�ำงานร่วมกับเพือ่ นได้มากขึน้ (X= 4.27 S.D.= 0.89) _ได้รบั ค�ำ
อธิบายทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย (X= 3.64 S.D.= 0.93) สามารถเตรียมความพร้
_ อมก่อนเข้าเรียน (X= 3.08
S.D.= 0.56) กิจกรรมการเรียนรู้ท�ำให้นัก_ศึกษากล้าคิด กล้าตอบ (X= 3.91 S.D.= 0.74) กิจกรรม
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าตัดสินใจ _(X= 3.71 S.D.= 0.79) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน (X= 4.19 S.D.= 0.95)

อภิปรายผล

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพบว่านักศึกษา
ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวิตและสังคม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่า การเรียนรูว้ ชิ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ และสังคม ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5
ขัน้ ตอน ท�ำให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิชานนท์
ขุมแวงวาปี และลัดดา ศิลาน้อย (2557, 7) ซึ่งพบว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา
ทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนร้อยละ
82.86 ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด และทักษะการแก้ปัญหา
ผูเ้ รียนร้อยละ 74.29 ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 72.45 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิด และคณะ (2556, น.171-172) ซึ่งพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ (Flipped Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อ
การเรียนและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun and Wu (2016, p.79) ซึ่งพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (กลุ่มทดลอง) ห้องเรียน
ในรายวิชาฟิสิกส์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่สอนแบบปกติ ขณะเดียวกัน
ในการอภิปรายกลุ่มเล็กในห้องเรียนกลับด้าน เปิดโอกาสให้นักศึกษาอธิบายข้อค�ำถามและสร้างสภาพ
แวดล้อมในการเรียนรูม้ ากกว่าห้องเรียนแบบปกติ และการปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียนกลับด้านส่งผลเชิงบวก
ถึงคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มีปฏิสมั พันธ์ทเ่ี หมาะสมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อาจารย์สามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือนักศึกษา และส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน และการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Marlowe (2012, pp.19–21) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการลดความเครียดของ
ผู้เรียน โดยการใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นอย่าง มีนัยส�ำคัญ อีกทั้งการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นการลดความเครียดจากการเรียน
เนือ่ งจากผูเ้ รียนสามารถศึกษาได้จากวีดทิ ศั น์ได้นอกชัน้ เรียน ท�ำให้บรรยากาศในชัน้ เรียนเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน เป็นประโยชน์ และ มีความน่าสนใจมากขึ้น
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2. ความคิดเห็นของนักศึกษา จากงานวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนรูใ้ น
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน นักศึกษามีความคิดเห็นในทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรม
มากกว่าการเรียนแบบปกติ นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากชึ้น กล้าคิด กล้าถาม กล้าตอบและ
กล้าตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พูดคุย ได้แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ท�ำให้นักศึกษากล้าแสดงออก การที่ผู้สอนให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ นอกจากนี้นักศึกษายัง
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้สอนจะคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษา เมื่อนักศึกษาเกิด
ข้อสงสัย และประการส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านท�ำให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ ได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น จากยูทูป (YouTube) เฟสบุ๊ค (Facebook) วีดิทัศน์
(VDO) หรือแหล่งดิจิตัล (digital) อื่นๆ ที่เข้าถึง เมื่อนักศึกษาซึ่งปัจจุบันอยู่ในโลกยุคดิจิตัลได้กระท�ำใน
สิ่งที่ชอบ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-Learning) มีความเป็นอิสระในการเรียนรู้ มีความสุขกับ
การเรียนจึงท�ำให้เกิดความพึงพอใจ จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานเขียนของ Bergmann and
Sams (2012) ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ของหนังสือ Flip your classroom : Reach every student in every
class everyday ถึงเหตุผลทีท่ ำ� ให้การเรียนการสอนในห้องเรียนกลับด้านมีประโยชน์ คือสมารถช่วยจัดการ
ปัญหาในห้องเรียนได้ เช่น ปัญหาขาดเรียนเพราะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาผู้เรียนที่เรียนค่อนข้างอ่อน
ปัญหาผูเ้ รียนเบือ่ เรียน ก่อกวนชัน้ เรียน หรือใช้สมาร์ทโฟนกับเพือ่ นคนอืน่ และทีเ่ ป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ อัน
หนึง่ ก็คอื การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน เพราะบทบาท
ของผู้สอนจะต้องเปลี่ยนจากผู้น�ำเสนอเนื้อหาไปเป็นโค้ช ผู้สอนใช้เวลาพูดคุยกับผู้เรียน คอยตอบค�ำถาม
ท�ำงานกับผูเ้ รียนกลุม่ เล็กๆ และคอยแนะน�ำวิธกี ารเรียนให้กบั ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล ท�ำให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
ในการเรียนมากขึน้ จึงท�ำให้จดจ�ำเนือ้ หาได้นาน และยังสอดคล้องกับวิจยั ของอาลาวียะ๊ สะอะ (2558) ได้
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 5 พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับทางมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียน
กลับทางในระดับมาก ได้ผลรวมคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.80 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้ผู้เรียนภูมิใจ หากยังไม่เข้าใจสามารถ
และฟังวีดทิ ศั น์กรี่ อบก็ได้ ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูร้ ว่ มกัน สามารถแลกเปลีย่ นความรูท้ ไี่ ด้กบั เพือ่ นๆ ท�ำให้
ต้องผลักดันตัวเองอยู่เสมอ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภรณ์ กาญจนพันธ์ (2559) ได้ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก�ำกับตนเอง และ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับทางมีความพึงพอใจในทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ห้องเรียนกลับทางช่วยให้ผเู้ รียนมี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์หลายประการ เช่น ได้พดู คุย ถกเถียงอย่างมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดของผูอ้ นื่
เป็นทั้งผู้ด�ำเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ
กล้าแสดงออก นอกจากนีผ้ เู้ รียนยังได้การดูแลอย่างใกล้ชดิ จากผูส้ อน เพราะครูจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวย
ความสะดวก คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้เทคโนโลยี
การสือ่ สารสมัยใหม่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Fisher, LaFerriere, Maritz
and Ross (2014) ที่ได้ศึกษา Flipped Learning, Flipped Satisfaction, Getting the Balance Right พบว่า
นักเรียนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากกับการได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีความสนุกสนานการท�ำแบบ
ฝึกหัดแบบออนไลน์ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะเข้าร่วมการสอนในชั้นเรียน เหตุผลที่ห้องเรียนแบบ
กลับด้านเป็นที่พอใจ มี 2 ประการ คือ ประการแรกเชื่อว่าวิธีการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับวิธที นี่ กั เรียนเรียนรูใ้ นปัจจุบนั การเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ โดยการดูวดิ โี อ การอ่านและตอบค�ำถาม
เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ ประการที่สองนักเรียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากส�ำหรับนักเรียนที่จะ
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มีเนื้อหาสาระแบบออนไลน์ ต้องให้นักเรียนท�ำงานด้วยตนเองโดยการดูวิดีโอและอ่านบทความและใช้
ความคิดที่ได้เรียนรู้ และวิธีการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
จากผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนและงานวิจัยดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนว่านักศึกษามีความคิดเห็นใน
ระดับมากต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้าน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ และสังคมใน
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน เปรียบเทียบผูเ้ รียนระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพบว่า นักศึกษาที่
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ และสังคมในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดวิเคราะห์
เป็นต้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้และการคิดแบบวิจารณญาณ เป็นต้น
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