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ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดูแล 
และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
หน่วยงาน โดยจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2560 ก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู้ เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และความรู้ด้านการวิจัย 

 บัดนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรจึงขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยจัดท าเป็นวารสารฉบับนี้ขึ้น 
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะสามารถเข้าถึง
ความรู้ในประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ได้ทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของบุคลากร ทั้งอาจเป็นประโยชน์
แก่สาธารณชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วย 

 

    คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2560 
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การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาวิยุตคณิต 
Organizing Development of Learning Performance and Effectiveness Using 

Flipped Classroom Learning in Discrete Mathematics 

 
ศศิโสพิต  บัวดา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ   
  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4293302 วิยุตคณิต (Discrete 
Mathematics) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom Learning)  และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4293302 วิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ จ านวน 41 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  
 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4293302 วิยุตคณิต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 87.80 (36 คน) สามารถ
ท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (10 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 
ด้านของนักศึกษาที่รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก (4) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ :  กิจกรรมการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 
 

บทน า 
  

 ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประกอบกับทุกวันนี้เทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อการใช้ชีวิตประจ าวันรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมการศึกษาทั้งในด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนปรัชญาการศึกษาและรูปแบบการ
เรียนการสอนที่จ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล ซึ่งสถานการณ ต่างๆ ดังกล่าว มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะวัยรุน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งท าให้การจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา มีการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และแนวทาง
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นทักษะให้ผู้ เรียนมีความรูในเนื้อหา ความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างความเข้าใจ
ระหว่างวิชาหลักและวิชาต่างๆ ได้ และนอกจากนี้ผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะต้อง
ท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และ
ทักษะด้านไอทีซึ่งหมายถึง การที่ผู้เรียนรู้ว่า เมื่ออยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปตามหาข้อมูล  (data) เหล่านั้นได้ที่
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ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาผู้เรียนต้อง วิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด  และสามารถแปลง
ข้อมูลเป็นความรู้ (knowledge) ได้ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลอง
ด้วยตนเอง  
 ในห้องเรียนแบบเก่า  จะได้เห็นบรรยากาศที่ครูยืนบรรยายอยู่หน้าห้อง และมีผู้เรียนนั่งฟัง แต่ในยุค
ดิจิตอลจ าเป็นต้องปรับห้องเรียนแบบเดิมๆ เพราะผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในยุคดิจิตอล (digital native) จะมี
คุณลักษณะที่หลากหลาย ต่างประสบการณ์ ต่างความสนใจ ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต สร้างและถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องเรียนจึงควรเป็นพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมเรียน อาทิ การท าโครงงานร่วมกัน หรือการอภิปรายถกเถียง เพ่ือต่อ
ยอดความคิดให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
  ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอน ได้รับการคิดค้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน
วิชาเคมีของครูโจนาทาน เบิร์กแมน (Jonathan Bergmann) และครูอารอน แซมส์ (Aaron Sams) ในโรงเรียนวูด
แลนด์ ปาร์ค (Woodland Park) รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนด้วย
ตนเองจากสื่อวิดีโอ (video) นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน  ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้น 
หาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ [4] ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้ เรียนเองตามทักษะความรู้
ความสามารถ และสติปัญญาของ แต่ละบุคคล ตามอัตราความสามารถ  ทางการเรียนแต่ละคน จากมวล
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยีไอซีที (information and communication technology) หลากหลาย
ประเภทในปัจจุบันและเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้านความคิดและวิธี
ปฏิบัติ และห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการสอนที่ครอบคลุมการใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนต่าง ๆ ให้สามารถใช้เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแทนการบรรยาย
หน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งกระบวนการเรียนและการบ้านทั้งหมดจะ “พลิกกลับ” สิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนจะถูกท าท่ีบ้านผ่านทางวิดีโอที่ครูสร้างข้ึนและสิ่งที่เคยท าที่บ้านจะน ามาท าในชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีองค์ประกอบส าคัญ  4 องค์ประกอบ [2] ได้แก่  
 1. การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (experiential engagement)  โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ
วิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือเรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย  
 2. การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (concept exploration) โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะให้กับ
ผู้เรียนจากสื่อหรือกิจกรรม หลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย การใช้สื่อบันทึกเสียงประเภท 
การสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ (podcasts) การใช้เวปไซน์ (websites) หรือสื่อออนไลน์โปรแกรมการสนทนา(chats)   
 3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (meaning making) โดยผู้เรียน เป็นผู้บูรณาการสร้างทักษะ
องค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจาก การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ (blogs) การใช้
แบบทดสอบ(tests) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดานส าหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (social networking & 
discussion boards)  
 4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ (demonstration & application) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง
ใน เชิงสร้างสรรค์โดยการจัดท าเป็นโครงงาน (project) และผ่านกระบวนการน าเสนอผลงาน (presentations) ที่
เกิดจากการรังสรรค์งานเหล่านั้น  
 รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจในการน าไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ได้แก่  
การเรียนออนไลน์ (online learning) และการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(web-based instruction) 
[3] ซึ่ง ทุกวันนี้ เพียงผู้เรียนมี อุปกรณ์โทรศัพท์ (mobile device) ก็สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดได้ครบทั้ง 6 ระดับ ทั้งการจดจ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ จึงเป็น
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พลังของเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวงการศึกษาและการแสวงหาความรู้ นักการศึกษาจึงเห็น
แนวโน้มอนาคตท่ีชัดเจนว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่สถานศึกษาจะอนุญาตให้ผู้เรียนน าอุปกรณ์
ส่วนตัว  ไม่ว่ าจะเป็น แลปท้อป เน็ตบุ้ ค แทปเล็ต สมาร์ทโฟน และอ่ืนๆ มาใช้งาน หรือที่ เ รี ยกว่ า
ปรากฏการณ์ BYOD (Bring Your Own Device) กล่าวคือ อุปกรณ์โทรศัพท์จะกลายเป็นอุปกรณ์การเรียนที่
ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องมีเพ่ือใช้งานทั้งในและนอกห้องเรียน ส่วนในระดับรัฐบาลก็อาจเกิดนโยบายจัดหาอุปกรณ์
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับผู้เรียนทุกคน  
 ในการจัดการเรียนการสอนทางวิชาคณิตศาสตร์ จะพบปัญหาของตัวผู้เรียนที่ไม่ชอบนั่งฟังบรรยาย 
สนใจแต่เทคโนโลยี นั่นหมายความว่าผู้สอนเองจะต้องเริ่มต้นด้วยเทคนิคการสอนที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและสามารถกลับไปทบทวนศึกษาด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา จากปัญหาดังที่กล่าวมานั้นซึ่งวิธีที่จะ
แก้ปัญหาได้คือ จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในลักษณะที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมาเรียนรู้ใน
ห้องเรียนอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนที่มีการน าเทคโนโลยีมาช่วย
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ครูจะมีเวลาใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นแทนที่จะใช้เวลาในการสอนหนังสือ
เพียงอย่างเดียว  
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยผู้วิจัยได้ทดลองกลยุทธ์การสอนวิธีนี้กับการเรียนการสอนรายวิชา 4293302 วิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับ
เบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ ขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอนเพิม่มากยิ่งข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในศาสตร์อื่นๆ ได ้
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 

 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4293302 วิยุตคณิต ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ จ านวน 41 คน โดย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom learning) 

2. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom learning)  

3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom learning)  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 41 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิครูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4293302 วิยุตคณิต 
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 



4 

   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
    1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
    1.4.2 เลือกเครื่องมือในการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็น
การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น  
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

   2.1 แผนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชา 4293302 วิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับ
เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
    2.1.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชา 4293302 วิยุตคณิต 
    2.1.3 สร้างแผนการสอน 
   2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    2.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชา4293302 
วิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 
    2.2.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
    2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  

 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยการน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 
(pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชา 4293302 วิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น มาวิเคราะห์ เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  

 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (mean) 

  3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น  ของ
นักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 
87.80 (36 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (10 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของ
นักศึกษากลุ่มประชากรที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 ว่าสูงกว่าร้อยละ 87.80 หรือไม่  

  3.3 ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 
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   3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4293302 วิยุตคณิต เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของ
นักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 0 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.02 คะแนน ผลจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน นักศึกษาที่ได้คะแนน
ต่ าสุด คือ 4 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
13.51 คะแนน 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมาก (คิดเป็น 52.85%) ผลการประเมินด้าน
ความรู้มีระดับมาก (คิดเป็น 47.74%) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (คิดเป็น 52.03%) ผลการ
ประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด (คิดเป็น 43.90%) ผลการ
ประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (คิดเป็น 
54.47%)  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก (46.05%) 
 

การอภิปรายผล  
 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ว่า
นักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 87.80 (36 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (10 คะแนน) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.   ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีผลการเรียนรู้หลังเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมาก (คิดเป็น 52.85%) ผลการประเมินด้านความรู้มี
ระดับมาก (คิดเป็น 47.74%) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (คิดเป็น 52.03%) ผลการประเมิน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด (คิดเป็น 43.90%) ผลการประเมิน
ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (คิดเป็น 54.47%)  
 4.   ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับ
มาก (46.05%) 
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ข้อเสนอแนะ   
 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 สถานศึกษาทุกแห่งควรปรับการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเตรียมพร้อมการ
รับสถานการณ์กับผู้เรียน gen Z (คนเกิดหลัง ค.ศ. 1995) ซึ่งไม่ชอบการเปิดอ่านหนังสือ ชอบใช้เทคโนโลยีในการ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถผลิตงานและน าเสนอผลงานด้วยตนเอง 
   1.2 การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ไปเป็นแนวทางส าหรับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่น และวิชาอ่ืน 
   1.3 ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่างๆที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาอ่ืน 
   2.2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับชั้นอ่ืน 
  

เอกสารอ้างอิง   
 

[1] กรมวิชาการ. (2544). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
[2] ทัศนวรรณ รามณรงค์ (2556). ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom). วารสารวชิาการ 

 [3] นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 209 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 หน้า 20-21  
  [4] Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน. http://www. komchadluek. net/detail/ 
               20130503/157502/ 

[5] Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน. html#. UbSc4_kvlqW [2013, June 9] 
 [6] Flip teaching - http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching [2013, June 9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/user/thasanawan117/profile
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Development of Technical Learning Flipped Classroom Using ICT-Based Learning 
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ปิยาภรณ์  แท่นทอง      

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Email : piyaporn.ta@nsru.ac.th 
 

 
บทคัดย่อ   
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จากห้องเรียนออนไลน์ ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทที่มีในยุค
ปัจจุบัน  ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 32 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped classroom) นั้น ผลคะแนนหลังเรียนโดยเฉลี่ยนั้นสูงขึ้น โดยที่ผลการประเมินการเรียนรู้ทั้ง 5 
นั้นอยู่ในระดับมาก และผลประเมินด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านนั้น
อยู่ในระดับดี 
 จากการวิจัยนี้ผู้วิจัยพบว่าการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันมาช่วยการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านนั้น ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตื่นรื้นร้นที่จะเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่
ดีในการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
 
บทน า 
  
 ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิต ซึ่งรวมถึงมีบทบาท
ในการศึกษา นั่นคือเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องปรับกระบวนการสอนแผนการเรียนรู้ให้เข้าถึงกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
การเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและถูกค้นพบโดยครูสอนวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา คือ 
Jonathan Bergman และ Aaron Sams ที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน เพราะ
ต้องขาดเรียนไปเล่นกีฬาหรือไปท ากิจกรรม หรือเพราะเค้าเรียนรู้ได้ช้า คุณครูทั้ง 2 ท่านนี้จึงได้ช่วยเหลือนักเรียน
โดยวิธีการจัดท าวีดีโอวิชาที่สอนแล้วเอาไปแขวนไว้บนอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดเรียนสามารถเข้าไปเรียน
ได้ นักเรียนที่เรียนรู้ช้าสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง  โดยวิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ช่วยให้
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นักเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาเรียนในชั้นเรียน แต่ใช้เวลาใหเ้กิดคุณค่าต่อตนเองมากกว่านั้น คือใช้ส าหรับท าความ
เข้าใจเนื้อหาสาระหรือความเข้าใจเชื่อมโยงกับโลกหรือชีวิตจริงมากข้ึน หากมีข้อสงสัยต่อเนื้อหาสาระสามารถน า
ข้อสงสัยในนั้นมา พูดคุย ซักถามหาทางแก้ปัญหาในชั้นเรียน อีกท้ังยังสามารถช่วยสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความกล้าที่จะถามในส่วนที่ไม่เข้าในเนื้อหาอีกด้วย กล่าวคือการเรียนการสอนในท านองนี้ 
เรียกว่า “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)” โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนที่บ้าน – ท าการบ้านที่โรงเรียน”  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ในรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยมุ่งหวังจะใช้การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียน  
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน  

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคห้องเรียน

กลับด้าน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
   1.1 ผู้สอนจัดท าแผนการสอนรายวิชาที่จะใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
   1.2 จัดท าใบงานประกอบบทเรียน 
   1.3 ผู้สอนจัดท าวีดีโอพร้อมทั้งอัพโหลดวีดีโอดังกล่าวบนสื่อออนไลน์ 
   1.3 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันหาค าตอบแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น (4291301) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) พีชคณิตเชิงเส้น (4291301) 
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น จ านวน 4 ข้อ โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 
   2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านทั้ง 5 ด้าน 
   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 สถิตที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test โดยการน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน 
(post-test) รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น (4291301) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น มาวิเคราะห์ โดย เพ่ือประเมิน



9 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ โดยแบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   ระดับน้อยที่สุด   ค่าคะแนน 1 
   ระดับน้อย   ค่าคะแนน 2 
   ระดับดีปานกลาง   ค่าคะแนน 3 
   ระดับดีมาก   ค่าคะแนน 4 
   ระดับดีมากท่ีสุด   ค่าคะแนน 5 
 
ผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนสอบโดยเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.41 มีค่าความแปรปรวน
เท่ากับ 8.82 ส่วนคะแนนสอบโดยเฉลี่ยหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.08 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9.29 หลัง
เรียนมากกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน  และจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่าคะแนนสอบโดยเฉลี่ยหลังเรียน
มากกว่าคะแนนสอบโดยเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 

การอภิปรายผล  
 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึนมีระดับความพึงพอใจในระดับที่ดี ผลการประเมินการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับที่ดี 
  
ข้อเสนอแนะ   
 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านให้เหมาะสม
กับรายวิชา  
   1.2 ควรเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารและช่องทางในการเผยแพร่ที่เหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีการวิจัยในชั้นเรียนแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาอ่ืนที่
เหมาะสมและระดับชั้นอื่น ๆ  
 
เอกสารอ้างอิง   

วิจารณ์ พานิช. (2556). ครูเพ่ือศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง. กรุงเทพฯ. มูลนิธิสยามกัมมาจล. 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้นในรายวิชา
พิษวิทยา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

The Application of Information technology to Flipped Classroom Teaching 
Technique in Toxicology Course for Undergraduate students of  

Nakhon Sawan Rajabhat University 
 

ปริญญารัตน์ จินโต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Email : parinyarat.j@nsru.ac.th 

 

 

บทคัดย่อ   
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา พิษวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงเรียน
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาพิษวิทยา (Toxicology) ภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 16 คน ท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลทดสอบก่อนการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่านัยส าคัญทางสถิติ และร้อยละการพัฒนาของผู้เรียน พบว่าผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ในการเรียนรายวิชา 
พิษวิทยา เรื่อง พิษวิทยา ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.05 และมีพัฒนาการของผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๘๕  ผลจากการประเมินเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มี ๔ ด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมมี 
(4.35) ด้านความรู้ (4.13) ด้านทักษะทางปัญญา (4.02) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.๐๑) ส่วนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบมีคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.53 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า
โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด คือ 4.๖๓ โดยทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือด้านกิจกรรมในการเรียน เช่น การเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและ
เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (๔.๖๓) นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน (๔.๕๖)  ด้าน
บรรยากาศในชั้นเรียน เช่น บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด (๔.๙๔) การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้
สนุกสนาน (๔.๘๑) กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน (๔.๗๕) ด้าน
ระยะเวลาในการเรียน เช่น การเรียนการสอนนี้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (๔.๗๕) ด้านประเมินผลในการ เช่น 
การเรียนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพ่ิมขึ้น (๔.๖๙) และการเรียน
การสอนนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดีข้ึน (๔.๖๓) 
 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วชิาพิษวิทยา 
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บทน า 
 การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) นับได้ว่าเป็นวิธีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอน
แนะน าวิธีการค้นคว้า ผู้เรียนลงมือค้นคว้าเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ องค์ความรู้ย่อมเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยย่อม
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปัจจุบันบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงการนั่งฟังครูอาจารย์สอน
บรรยายตลอดคาบเรียนเหมือนดังในอดีต (Traditional learning) โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจะเกิดการกลับด้าน (The Flipped Classroom) โดยจะมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญา ตามความสามารถ
ทางการเรียนของแต่ละคน จากประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทใน
ปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ  ส่วน
การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (สุวัฒนา, 2538) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนจากการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาที่ส าคัญในการเรียนการสอนที่ไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล 
และวิธีการที่คาดว่าจะใช้แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปทดลองสอนกับกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา (พนม, 2554) โดยในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการประเมินผู้เรียนได้ มีแอปพลิเคชันหลากหลาย
ที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายกับการ
ท าข้อสอบ และท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในห้องเรียนยิ่งขึ้น เช่น Kahoot, Plicker, ZipGrade และ 
Edpuzzle เป็นต้น  ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกรายวิชาพิษวิทยา (Toxicology) รหัสวิชา 4234113 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีบทเรียนเข้าใจยาก เนื้อหาค่อนข้างเยอะ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สามารถค้นคว้าข้อมูล
ได้ง่ายตามสื่อออนไลน์ มาท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา พิษวิทยา และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง พิษวิทยา ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก  
วิชาพิษวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560   

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาพิษวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560   
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่ม
เดียว สอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จ านวน 16 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
   1.1 ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่อง พิษวิทยา ทั้งหมด 10 ข้อ โดยใช้เวลาในการท า
 ข้อสอบทั้งหมด 15 นาที โดยกระดาษค าตอบมาจากแอปพลิ เคชัน Zipgrade เ พ่ือใช้ ในการ
 ตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว การทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมหรือมี
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง พิษวิทยา  
   1.2 จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
 โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม 
 มคอ. 3 วิชา พิษวิทยา โดยใช้เวลาในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งหมด 8 คาบ โดยมี
 ขั้นตอนดังต่อไปนี้    
  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรายวิชา พิษวิทยา เรื่อง พิษวิทยา  
   2.1.1 อาจารย์ผู้สอนเกริ่นน าเรื่อง พิษวิทยา 20 นาที  
       2.1.2 ขั้นแลกประสบการณ์ (ใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน) 
       1) อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom) โดยใส่ Class code  
 (30 นาที)       
       2) อาจารย์ผู้สอนประกาศในห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู้เรียนแต่ละคนกลับไปดูวีดิทัศน์ที่บ้าน  
 เมื่อผู้เรียนมีเวลา พร้อมทั้งตอบค าถามท่ีแทรกไว้ในวีดิทัศน์ผ่านแอปพลิเคชัน Edpuzzle โดยผู้ 
 เรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ใดก็ได้ และสามารถปรึกษาหารือกับเพ่ือน 
 ในห้องเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เกินก าหนดส่งที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ 
       3) อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจค าตอบของผู้เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา โดยผ่าน 
  โทรศัพท์มือถือ และสามารถแสดงความคิดเห็น แนะน า แก้ไข หรือชมเชย นักศึกษาได้ด้วย 
   2.1.3 ขั้นน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิค แกลอรี วอร์ค ; Gallery walk) 
       2.1.4 อาจารย์ทบทวน และสรุปเนื้อหาจากการดูวีดิทัศน์ ๒๐ นาที  
       2.1.5 อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Kahoot ๒๐ นาท ี 
       2.1.6 จากการเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๔ คน โดยให้ผู้เรียนตั้ง 
 ปัญหา และวางแผนท าการวิจัยเพื่อหาค าตอบ ใช้เวลา 45 – 60 นาที โดยระหว่างการวางแผน 
 ท าการวิจัยนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลได้ 
       2.1.7 ให้ผู้เรียนน าเสนอผ่านกระดาษปรู๊ฟ เมื่อเขียนเสร็จให้ผู้เรียนติดกระดาษท่ีผนังห้อง  
 และให้กลุ่มอ่ืนเดินศึกษาในสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอผ่านกระดาษปรู๊ฟ โดยอาจารย์จะแจกกระดาษ 
 โน้ตกาวในตัว (post it) ให้ผู้เรียนสามารถเขียนค าถามที่สงสัย ค าแนะน า และค าชมเชย แปะไป 
 บนกระดาษปรู๊ฟของเพ่ือนร่วมชั้นได้ ใช้เวลา 45 นาที 
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       2.1.8 อาจารย์ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปค าถามจากเพ่ือนร่วมชั้น และตอบค าถามเหล่านั้น  
 หากเพ่ือนร่วมชั้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสักถามได้ ใช้เวลา 60 นาที 
       2.1.9 อาจารย์ผู้สอนอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับการท าวิจัย หรือค าชมเชยเพ่ือให้เกิด
ก าลังใจ แก่ทุกกลุ่ม 
  2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาพิษวิทยา เรื่อง พิษวิทยา 
แบบทดสอบปรนัย จ านวน 10 ข้อ 
  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาพิษวิทยา เรื่อง พิษวิทยา มาวิเคราะห์ 
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   ระดับน้อยที่สุด  ค่าคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ 
   ระดับน้อย  ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
   ระดับปานกลาง  ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
   ระดบัมาก  ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
   ระดับมากที่สุด  ค่าคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาพิษวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 16 คน เรื่อง พิษวิทยา จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งใช้
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน ๑๐ ข้อ ทั้งหมด ๑๐ คะแนน ใช้ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ ๑๕ นาที 
พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.25 และคะแนน
ทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.32 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่านัยส าคัญทางสถิติ โดย t-Test: Paired Two Sample for Means พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าความ
แตกต่างกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 2. จากการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาพิษวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 16 คน เรื่อง พิษวิทยา พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนเพ่ิมขึ้น 
หลังจากจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
โดยคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบก่อน
การจัดการเรียนการสอน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า พัฒนาการของผู้เรียน
เกือบทั้งหมดอยู่มากกว่าร้อยละ ๗๐ มีเพียง ๑ คนที่ได้เพียง ร้อยละ ๕๕.๕๖  ค านวณค่าเฉลี่ยพัฒนาการของ
ผู้เรียนได้ ร้อยละ 88.85 
 
 3. ผลการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ หัวข้อ คือ เมื่อเห็นเพ่ือน อาจารย์หรือบุคคลอ่ืน ๆ ต้องการความ
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ช่วยเหลือ จะรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที (๔.๖๓) มีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยไม่แบ่งแยกฝ่าย (4.56) ส่วนหัวข้ออ่ืน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.35 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้านความรู้ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ เช่น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือใช้ในการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ (๔.๓๑) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ หรือ
ถ่ายทอดแก่เพ่ือนหรือผู้ที่สนใจได้ (๔.๑๓) สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนาการเรียนอย่าง
เป็นระบบ (4.00) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.13 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 ด้านทักษะทางปัญญา พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ เช่น นักศึกษามีการ
แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย (4.13) นักศึกษามีความสามารถใน
การเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ (๔.๐๖) นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล เพ่ือการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ (๔.๐๖) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.02 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก ๖ หัวข้อ คือ รู้บทบาทหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย (๔.๖๙) ท างานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน (๔.๖๓) รู้จักขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน (๔.๖๓) ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ เอา
ใจใส่ และเต็มความสามารถ (๔.๖๓) และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (๔.๖๓) ยอมรับการกระท าของตนเองทั้งที่
เป็นผลดี และผลเสีย (๔.๕๖)โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.53 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อ เช่น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (4.13) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน (๔.๐๖) สามารถปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนของระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม(๔.๐๖) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.01 ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
 4. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยใช้การสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาพิษวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 16 
คน พบว่า ด้านกิจกรรมในการเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เช่น หัวข้อ นักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการ
เรียนการสอนนี้(๔.๖๓) การเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
(๔.๖๓) นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน (๔.๕๖) เป็นต้นด้านบรรยากาศในชั้นเรียน มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด เช่น บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด (๔.๙๔) การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้
สนุกสนาน (๔.๘๑) กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรี ยน (๔.๗๕) ด้าน
ระยะเวลาในการเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ การเรียนการสอนนี้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
(๔.๗๕) ด้านประเมินผลในการเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ การเรียนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการ
ประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพ่ิมขึ้น (๔.๖๙) และการเรียนการสอนนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียน
ได้ดีขึ้น(๔.๖๓) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.๖๓ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ลงเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาพิษวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน ๑๖ คน  เรื่อง พิษวิทยา 
เมื่อพิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่า



15 

คะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และจากการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๘๕ ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ได้ เช่นเดียวกับโรงเรียน Clintondale High School ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ที่จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านท าให้ผลการสอบของเด็กนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก (วิริยะ, ๒๕๕๙) 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากผู้เรียนต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และมีการ
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมชั้นในเนื้อหาสาระจากวีดิทัศน์ ส่วนอีก ๔ ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับที่มาก  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมในการเรียน นักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนนี้ การเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด การเรียน
โดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
เนื่องมาจากผู้เรียนในยุคนี้แตกต่างจากยุคอ่ืนอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นักเรียนส่วนใหญ่ได้สัมผัสกับอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตมาตั้งแต่
เด็ก  ท าให้นักเรียนยุคใหม่มองเห็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจ าวันรวมทั้งระบบการเรียน
การสอนก็เช่นเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผสมผสานเทคนิคใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนา
ทักษะได้รวดเร็วขึ้น (Keller, 2017) พร้อมทั้งท าให้เกิดความสนุกสนานระหว่างการเรียน (Porcaro, 2015; Wang 
& Lieberoth, 2016) นอกจากนี้ ระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ยังต้องการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Wang, 
Zhu & Sætre, 2016) ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที่จัดในและนอกชั้นเรียน (Wash, 2014) 
และท าให้ การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น (Faber, Luyten & Visscher, 
2017) อ้างอิงโดย วิชัย และคณะ (๒๕๖๐) ด้านระยะเวลาในการเรียน มี การเรียนการสอนนี้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ด้านประเมินผลในการเรียน การเรียนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษา
สนใจเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และการเรียนการสอนนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดีขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ควรใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
   1.2 ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังค่อนข้างช้า หากจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 
 ฐานในการจัดการเรียนการสอน ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยควรจะมีความเสถียร 
  มากกว่านี้ 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   เทคโนโลยีที่น ามาใช้มีหลากหลาย ควรน ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
  เรียนรู้ 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียน 
เรื่องการผลิตไวน์ผลไม้ รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ระวี  หมวดศรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาฯ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

 
บทคัดย่อ   
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ผ่านการใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิด
ร่วมกัน  เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน ใช้แผนผังทางปัญญา และท าการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่นต่อไปในอนาคต โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2560  จ านวนทั้งหมด  49  คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) แผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
อาหารหมักท้องถิ่น ส าหรับการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบห้องเรียน
กลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก (2) 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียน  
 จากผลการวิจัยทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้รวมถึงผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดังกล่าวข้างต้นมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับ
มาก 
 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน, ความคิดสร้างสรรค์, ไวน์ผลไม้ 
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บทน า 
  

 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปนั้นส่วนใหญ่แล้ว ผู้สอนมักมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมักจะท าการสอนด้วยการพูดและเขียนบรรยาย ผู้เรียนมีบทบาทเพียงฟัง อ่าน 
เขียน และจดตามผู้สอน ซึ่งถือว่าระบบการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นระบบการเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด วิธีการหาความรู้เพ่ิมเติม รวมถึงการท างานร่วมกับคนอ่ืน กล่าวสรุปได้ว่าการเรียน
การสอนแบบนี้ถือว่าผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Passive Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ได้
พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยได้คิดเอง ท าเอง ลง
มือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้มีโอกาสประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงข้ามกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่เป็นการเรียนการสอนโดยเน้นการสอน
แบบบรรยาย ผู้สอนมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) ในรายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นถือว่ายังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชามีมาก และซับซ้อน ดังนั้นส่วน
ใหญ่การเรียนการสอนจะเป็นการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ เรียนขาด
ความสามารถในการคิดและการสร้างความรู้ด้วยตนเองและอาจส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ใน
รายวิชาดังกล่าว   

การจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของระดับชั้นปริญญา
ตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   นั้นมีจุดประสงค์ให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น โดยผู้ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น 
นี้จะเป็นนักศึกษาที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาต่างคณะจะไม่ถนัดทางด้านจุลินทรีย์มาก่อน ดังนั้นด้วยการที่ไม่มี
ความรู้พ้ืนฐานมาก่อนท าให้นักศึกษาเข้าใจยากมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ โดย
การใช้เทคนิคที่หลากหลาย ได้แก่ การคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้
แผนผังทางปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาสติปัญญา มีทักษะการ
คิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา รวมทั้งมีทักษะทางสังคม เช่น การร่วมมือ การช่วยเหลือ การปฏิสัมพันธ์ในทาง
สร้างสรรค์ ความอดทนต่อความแตกต่าง เรียนรู้ในการพ่ึงพาผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการท างานเป็นทีม   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหวัง
ว่าจะท าให้การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้จะเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทาง
ปัญญา  



19 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ 
คิดร่วมกัน เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา  

วิธีด าเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) ใช้แผนแบบการวิจัย
กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หมักท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 49 คน    
 
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 อย่าง คือ  
1. แผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิด
คู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา จ านวน 1 แผน 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้   จ านวน  30 ข้อ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จ านวน  20 ข้อ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  จ านวน  15 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสอบถาม และ แผนการสอน
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังนี้ 
 1) ทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
 2) ทดลองสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แผนการสอนที่พัฒนาขึ้นในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 3) ทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุ่มทดลอง ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ด้วยแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ บันทึกคะแนนสอบ
ไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 1) การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา ทั้งหมดที่เรียน
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น อยู่ในปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 49 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา โดยทดสอบ



20 

ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการทดสอบทีแบบสองกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์บนวินโดวส์ (SPSS/FW) 
 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชารายวิชาจุลชีววิทยา ของนักศึกษา
สาขาชีววิทยาทั้งหมดที่เรียน อยู่ในปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 49 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
คิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดย
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 50 (10 คะแนน) ด้วยการทดสอบทีแบบหนึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์บนวินโดวส์ (SPSS/FW) 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทั้งหมดที่เรียน อยู่ในปี
การศึกษา 2/2560 จ านวน 49 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา พบนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ที่ได้รับ
การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผัง
ทางปัญญา มีพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนระดับดีมาก (3.60±0.37) หลังเรียนอยู่ ในระดับดีมากที่สุด 
(4.62±0.36) 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารท้องถิ่น ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ 
คิดร่วมกัน เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา พบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคห้องเรียนแบบกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว 
คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า จ านวน
นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีสัดส่วน
เท่ากับ 0.816 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งเข้ากับเกณฑ์สัดส่วน 0.6 ขึ้นไป 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา พบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการ
คิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา มีความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาจุลชีววิทยาอยู่ในระดับมาก (4.48±0.36) 
 
การอภิปรายผล  
 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1  ที่พบว่า  นักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น่าจะเป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา มาประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนแบบร่วมมือที่ว่า การ
เรียนแบบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้นและสามารถเก็บกักข้อมูลไว้ในความทรงจ าได้นานขึ้น แล้วยังมี



21 

ประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการรับรู้ในล าดับที่สูงขึ้น เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
(บัญญัติ ช านาญกิจ, 2551 : 2) และสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือเรื่องเทคนิคร่วมกันคิด ซึ่งเป็นเทคนิคที่
เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2551 : 19)  
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2  ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่นของ
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักท้องถิ่นที่ได้รับจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิ คการคิด
เดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญา มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับร้อยละ 81.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  น่าจะเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือนี้  นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  และได้ลงมือ
ปฏิบัติ  ท างานเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  และลงข้อสรุปร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าการเรียนแบบใฝ่รู้เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องค้นหาเนื้ อหาเพ่ือก่อให้เกิด
องค์ความรู้  โดยการพูดหรือการเขียน  อาจให้ผู้เรียนท างานคนเดียว  หรือเป็นกลุ่มก็ได้ (บัญญัติ  ช านาญกิจ , 
2551, หน้า 2)  และสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือที่ว่า  ผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  จึงท าให้ผู้เรียนช่วยเหลือพ่ึงพากัน  และสมาชิกใน
กลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน  เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 3. จากผลการวิจัยข้อที่ 3  ที่พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อใช้การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
พัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคห้องเรียนแบบกลับด้าน และการใช้
แผนผังทางปัญญาครั้งนี้  นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก  และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเต็มใจ และ
สนุกสนาน  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน  ได้ลงมือปฏิบัติการหรือคิดอย่าง
ตื่นตัว  ผลที่พึงได้จากการเรียนแบบใฝ่รู้  ก็คือผู้เรียนคงมิใช่การนั่งฟังนิ่ง ๆ  จดบันทึกค าบรรยาย  ท่องจ าและตอบ
ค าถามเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น  ผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสที่จะแสดงออกบ้าง  เช่น  การพูด  การเขียน  การแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่เรียน  การได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนควรมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วม
โดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ของตน  โดยได้ลงมือคิดเอง  ท าเอง  ลงมือปฏิบัติ  และมีโอกาสสร้างข้อสรุปหรือ
องค์ความรู้  หรือผลิตชิ้นงานด้วยตนเอง  โดยผ่านกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  ตลอดจน
ประสบการณ์กับผู้รู้  เพื่อน ๆ และอาจารย์ (พนมพร  เผ่าเจริญ, 2551 : 11) 
 4. จากผลการวิจัยข้อที่ 4 พบว่าความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่
รู้ ที่ใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคห้องเรียนแบบกลับด้าน และการใช้แผนผังทางปัญญาครั้งนี้  
อยู่ในระดับมาก น่าจะเป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยเทคนิคดังกล่าวนั้น นักศึกษามีโ อกาสใน
การแสดงออก มีส่วนร่วม ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และน าเสนองานในรูปผังมโนทัศน์  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่า เป็นเรียนอย่างมีชีวิตชีวา การเรียนที่อาศัยการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2551 : 2) และสอดคล้องกับเทคนิคการท าผังมโนทัศน์  เป็นแผนผัง
ทางความคิด ประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้าง
ของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้นๆ เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ จ านวนมาก 
เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้นและจดจ าได้นาน (ทิศนา แขมมณี, 2543 : 2) 
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ข้อเสนอแนะ   
 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจลดปริมาณของกลุ่มตัวอย่างลง อาจเจาะจงท าการวิจัยกลุ่มนักเรียน
ที่ขาดพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือ และแก้ไขต่อไป 
   1.2 ควรเลือกและพัฒนาเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   1.3 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคต่างๆ ว่าเทคนิคใดที่ท าให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ดีกว่า 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนในหัวข้อ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จาก
รายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ในภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 32 คน โดยท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่านัยส าคัญทางสถิติ และร้อยละการพัฒนาของ
ผู้เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ p < 0.05 ผลจากการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า มี ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (4.01) ด้านความรู้ (4.15) ด้านทักษะทางปัญญา (4.15) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (3.87) และด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (4.47) จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า 
นักศึกษามคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.93) 

ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย 

บทน า 

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เทคนิคการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
learning) ซ่ึงเป็นวิธีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ผู้สอนแนะน าวิธีการค้นคว้า และมอบให้ผู้เรียนลงมือค้นคว้า
เนื้อหาความรู้ต่างๆ ได้ก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom) 
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญา ตาม
ความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน จากประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย และเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ โดย
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระท าได้โดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะเพียงในห้องเรียน อีกทั้งความคุ้นเคยต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท าให้การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนยุคใหม่ อีกท้ังระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมี
การผสมผสานเทคนิคใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะได้รวดเร็วขึ้น (Keller, 2017) และก่อให้เกิด
ความสนุกสนานระหว่างการเรียน (Porcaro, 2015 และ Wang and Lieberoth, 2016) นอกจากนี้ ระบบการ
เรียนการสอนยุคใหม่ยังต้องการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Wang, Zhu and Setre, 2016) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน (Wash, 2014) และท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และได้ผลการ เรียนที่ดีขึ้น (Faber, Luyten and Visscher, 2017 อ้างโดย วิชัย และคณะ, 2560) ส าหรับการท า
วิจัยในชั้นเรียนนั้น เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (สุวัฒนา, 2538) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาที่ส าคัญในการเรียนการสอนที่ไม่ประสบผลส าเร็จตาม จุดมุ่งหมาย โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และ
วิธีการที่คาดว่าจะใช้แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปทดลองสอนกับกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา (พนม, 2554) โดยในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผู้เรียนได้ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายที่สามารถ
น ามาใช้ในการประเมินนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยสร้างความสนุกสนานและท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในห้องเรียนยิ่งขึ้น เช่น Kahoot, Plicker, ZipGrade และ Edpuzzle เป็นต้น 

ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบ
ใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน โดยเลือกหัวข้อ 
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 4313207 ซึ่งมีเนื้อหาจ านวนมากแต่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ ได้
อย่างสะดวก เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped 
Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เลือกเรียนรายวิชาความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2560  

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เลือกเรียนรายวิชาความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2560  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental, Research) ใช้แผนแบบการวิจัย กลุ่ม
เดียว สอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
1.1 ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

ทั้งหมด 10 ข้อ โดยใช้เวลาในการท า ข้อสอบทั้งหมด 15 นาที เพ่ือทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้
กระดาษค าตอบจาก Zipgrade เพ่ือให้สามารถตรวจค าตอบได้อย่างรวดเร็ว 

1.2 จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยอ้างอิงตาม มคอ.3 ใน
รายวิชา โดยใช้เวลาในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งหมด 4 คาบ โดยมี ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
2.1 แผนการสอนรายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย หัวข้อ กฏหมายและ

จริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2.1.1 อาจารย์ผู้สอนแนะน าเนื้อหาในหัวข้อที่สอนเป็นเวลา 20 นาที  
2.1.2 ขั้นแลกประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

1) อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบของ Google 
Classroom ที่ได้ก าหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นภาคเรียน 

2) อาจารย์ผู้สอนประกาศผ่าน Google Classroom ให้ผู้เรียนแต่ละคนศึกษา
เนื้อหาของบทเรียนจากเอกสารและสื่อที่ใส่ไว้ในระบบ และท าแบบฝึกหัดผ่าน Edpuzzle โดยผู้เรียนสามารถสืบ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ใดก็ได้ และสามารถปรึกษาหารือกับเพ่ือนในห้องเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณไ์ด้ตลอดเวลา โดยก าหนดวันและเวลาสิ้นสุดในการท าแบบฝึกหัดไว้ 

2.1.3 อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจค าตอบของผู้เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา และ
สามารถแสดงความคิดเห็น แนะน า หรือติชมนักศึกษาได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Google Classroom และ 
Edupuzzle ในสมาร์ทโฟน  

2.1.4 ขั้นน าเสนอความรู้ โดยใช้เทคนิค Gallery walk 
2.1.6 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนผ่าน Kahoot เป็นเวลา 20 นาท ี
2.1.7 อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 5 คน โดยให้ผู้เรียนตั้ง ปัญหา และวางแผน

ท าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบ ใช้เวลา 50 นาที โดยระหว่างการด าเนินการนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได ้

2.1.8 ให้ผู้เรียนเขียนผลการศึกษาลงในโปสเตอร์และติดที่ผนังห้องเพ่ือให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืน
ได้ศึกษาในสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอ โดยอาจารย์ผู้สอนแจกกระดาษให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนค าถามหรือค าแนะน า และ
แปะบนโปสเตอร์ของเพ่ือนร่วมชั้นได้ ใช้เวลา 45 นาท ี

2.1.9 อาจารย์ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปค าถามจากเพ่ือนร่วมชั้น และตอบค าถามหาก
เพ่ือนร่วมชั้นมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม ใช้เวลา 60 นาท ี

2.1.10 อาจารย์ผู้สอนอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงการศึกษา หรือค าชมเชย
เพ่ือให้เกิดก าลังใจแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) แบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ 
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน า คะแนน

จากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) มาท าการวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับน้อยที่สุด ค่าคะแนน 1.00-1.50 ระดับน้อย ค่าคะแนน 
1.51-2.50 ระดับปานกลาง ค่าคะแนน 2.51-3.50 ระดับมาก ค่าคะแนน 3.51-4.50 และระดับมากที่สุด ค่า
คะแนน 4.50-5.00 
 
ผลการวิจัย 

1. จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ ทั้งหมด 10 
คะแนน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.99 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.05 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่านัยส าคัญทางสถิติ โดย t-Test: Paired Two 
Sample for Means พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าความแตกต่างกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

2. ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านทักษะทาง
ปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 

3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
กิจกรรมในการเรียน ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านระยะเวลาในการเรียน และด้านประเมินผลในการเรียน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.93 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลง
เรียนรายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 32 คน ในหัวข้อ 
กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เมือ่พิจารณาผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และจากการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 84.85 
ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ เช่นเดียวกับการวิจัยในปี ค.ศ.2011 ที่ได้ท าการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และท าให้ผลการสอบของนักเรียนดีขึ้นอย่างมากของโรงเรียน Clintondale 
High School (วิริยะ, 2559) ส าหรับผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้าน ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านกิจกรรมในการเรียนพบว่า ผู้เรียนพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนนี้ เนื่องจากท าให้เข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน บรรยากาศในการเรียนมีความผ่อนคลายและสนุกสนาน อีกทั้งสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จ ากัด
ต่อระยะเวลาในการเรียน และสามารถรับทราบผลประเมินผลในการเรียนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความสนใจที่
จะเรียนรู้มากขึ้น ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอนควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมที่จัด และควรให้ความส าคัญกับเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนควรให้ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์  ภาคเรียนที่  2/2560  
กลมุตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปที่ 1 จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช ใน 
การวิจัยไดแก (1) แผนการสอนรายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผ
านการตรวจสอบคุณภาพแลวอยูในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู จ านวน 25 ขอ มี
ความตรงเชิงโครงสรางมีความเที่ยง .82 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 12 ขอ และ (4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 23 ขอ มีความเที่ยง .81 ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากผลทดสอบก่อนการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่านัยส าคัญทางสถิติ และร้อยละการพัฒนาของผู้เรียน พบว่าพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ใน
การเรียนรายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน สูงกว
าเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน มีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ 
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บทน า 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  คือ การเรียนที่ผ ูเรียนตองหาความหมายและท าความ
เขาใจดวยตนเอง หรือรวมกันกับเพื่อน เชนรวมสืบคนหาค าตอบ รวมอภิปราย รวมน าเสนอ และสรุปความคิดรวบ
ยอดร วมกั น  ห รื อ อี กนั ยหนึ่ ง คื อ ก า ร เ ปลี่ ย นผู้ เ รี ย น จ ากกา ร เป นผ  ูนั่ ง ฟ งอย่ า ง เ ดี ย ว  ( passive)  
มาเปนผ ูเรียนที่รวมกิจกรรมการแสวงหาความร ูที่ ผ ูสอนก าหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548) ดังนั้น เอ็ดการ์ เดลย์ 
จึงได้ก าหนดแนวทางการเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม คือ การด าเนินการสังเกตในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็น
จริงที่ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางกายภาพที่สมบูรณ์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเป็นสิ่ งที่ไม่มีจากการเรียนใน
ห้องเรียน  ส าหรับในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจะ
เกิดการกลับด้าน (The Flipped Classroom) โดยจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตาม
ทักษะความรู้ความสามารถ และสติปัญญา ตามความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน จากประสบการณ์เรียนรู้
ที่ ผู้ ส อ น จั ด ใ ห้ ผ่ า น สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี  ICT ห ล า ก ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท ใ น ปั จ จุ บั น  แ ล ะ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ 
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้าน ความคิดและวิธีปฏิบัติ ส่วนการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้ อันเป็นความจริงที่ เชื่อถือได้ ในเนื้อหา เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
(สุวัฒนา, 2548) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ เรียนการสอนจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่ส าคัญในการเรียนการสอนที่ไม่ประสบผลส าเร็จตาม จุดมุ่งหมาย โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และวิธีการ
ที่คาดว่าจะใช้แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปทดลองสอนกับกลุ่ม ผู้เรียนที่มีปัญหา (พนม , ๒๕๕๔) โดยในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนก็สามารถน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย ในการประเมินผู้เรียนได้มีแอพพลิเคชั่นหลากหลายที่
สามารถน ามาใช้ในการประเมินนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายกับการ
ท าข้อสอบ และท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในห้องเรียนยิ่งขึ้น เช่น Kahoot, Plicker, ZipGrade และ 
Edpuzzle เป็นต้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกรายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ รหัสวิชา 
4313416 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีบทเรียนเนื้อหาค่อนข้างมาก และมีการวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่
ส า ม า ร ถ ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ไ ด้ ง่ า ย ต า ม สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ม า ท า ก า ร ศึ ก ษ า  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง 
การเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT 
เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค 
ห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped Classroom) โดยใช้  ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรม 
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 
2/2560  

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2560 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่ม

เดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปที่ 1 จ านวน 41 คน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
1.1 ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน รายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ จ านวนทั้งหมด 12 ข้อ 

โดยใช้เวลาในการท าข้อสอบทั้งหมด 20 นาที โดยกระดาษค าตอบมาจากแอพพลิเคชั่น Zipgrade เพ่ือใช้ในการ
ตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว การทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมหรือมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ รายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์  

1.2 จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT 
เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม มคอ. 3 รายวิชาเทคนิคการ
สร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เวลาในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งหมด 4 คาบ โดยมี ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
2.1 แผนการสอนรายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ 

2.1.1 อาจารย์ผู้สอนเกริ่นน าเรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ 10 นาที  
2.1.2 ขั้นแลกประสบการณ์ (ใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน) 

1) อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) โดยใส่ Class 
Code (2 นาที) 

1) อาจารย์ผู้สอนประกาศในห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู้เรียนแต่ละคนชมภาพยนตร์ เรื่อง 
สมอง พร้อมทั้งตอบค าถามที่แทรกไว้ในวีดิทัศน์ผ่านแอพพลิเคชัน Edpuzzle และสามารถปรึกษาหารือกับเพ่ือน
ในห้องเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยไม่เกินก าหนดส่งที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ 

2.1.3 อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจค าตอบของผู้เรียนได้ทันทีโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ และสามารถ
แสดงความคิดเห็น แนะน า แก้ไข หรือชมเชยนักศึกษาได้ด้วย  

2.1.4 ขั้นน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิค แกลอรี วอร์ค : Gallery walk)  
2.1.5 อาจารย์ทบทวน และสรุปเนื้อหาจากการชมภาพยนตร์ 30 นาที  
2.1.6 อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot 20 นาท ี
2.1.7 จากการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 4 คน โดยให้ผู้เรียนตั้ง 

ปัญหา และวางแผนท าการวิจัยเพ่ือหาค าตอบ ใช้เวลา 30 – 40 นาที โดยระหว่างการวางแผน ท าการวิจัย
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลได้ 

2.1.8 ให้ผู้เรียนน าเสนอผ่านกระดาษโพสอิท เมื่อเขียนเสร็จให้ผู้เรียนติดกระดาษโพสอิทที ่
กระดานไวท์บอร์ด และให้กลุ่มอ่ืนเดินพืจารณาศึกษาในสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอผ่านกระดาษโพสอิท โดยอาจารย์จะ
แจกกระดาษโพสอิท ให้ผู้เรียนสามารถเขียนค าถามที่สงสัย ค าแนะน า แปะไปบนกระดานไวท์บอร์ดของเพ่ือนร่วม
ชั้นได้ ใช้เวลา 30 นาท ี

2.1.9 อาจารย์ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปค าถามจากเพ่ือนร่วมชั้น และตอบค าถามเหล่านั้น หาก
เพ่ือนร่วมชั้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสักถามได้ใช้เวลา 10 นาท ี

2.1.10 อาจารย์ผู้สอนอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับการท าวิจัย หรือค าชมเชยเพื่อให้เกิด 
ก าลังใจ แก่ทุกกลุ่ม 



31 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ แบบทดสอบปรนัย จ านวน 12 ข้อ 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน  
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน า 

คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ 
เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับ
คว าม พึ งพอ ใ จขอ งนั กศึ กษ า  ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ โ ดย ใ ช้ เ ทคนิ คห้ อ ง เ รี ย นกลั บ ด้ า น  โ ดยแบ่ ง ร ะดั บ  
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับน้อยที่สุด  ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 
ระดับน้อย  ค่าคะแนน 1.51 – 2.50  
ระดับปานกลาง ค่าคะแนน 2.51 – 3.50  
ระดับมาก ค่าคะแนน 3.51 – 3.50  
ระดับมากท่ีสุด  ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลจากการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 41 คน เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง 
เรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 12 ข้อ ทั้งหมด 12 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการท า แบบทดสอบ 
20 นาที พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.005 และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.298 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่านัยส าคัญทางสถิติ โดย t-Test: Paired Two Sample for Means พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมี
ค่าความแตกต่างกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

2 จากการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 41 คน เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์  พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการใน 
การ เรียนเพ่ิมขึ้น หลังจากจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
โดยใช้ ICT เป็นฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
การท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า 
พัฒนาการของผู้เรียนเกือบทั้งหมดอยู่มากกว่าร้อยละ 60  สัดส่วนเท่ากับ 1.00 หรือร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทั้งหมด 

3. ผลการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน 
ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

ด้านความรู้ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.05 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ด้านทักษะทางปัญญา พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด 4.42 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกหัวข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผู้เรียนมีความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.06 ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

4. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ 
โดยใช้การสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 41 คน เรื่อง 
ธรรมชาติของมนุษย์ พบว่า ด้านกิจกรรมในการเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
4.36 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ 
รายวิชาเทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 41 คน เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อ
พิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วย เทคนิค ห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของ ผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และจาก การวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน พบว่าพัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๘๕ ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับ ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ได้ เช่นเดียวกับโรงเรียน Clintondale High School ในปี ค.ศ. 2011 ที่ จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านท าให้ผลการสอบของเด็กนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก (วิริยะ, ๒๕๕๙) 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิ ดชอบ ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก  เนื่ อ งมาจากผู้ เ รี ยนต้ องรั บผิ ดชอบต่ อตนเอง  และมี 
การปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมชั้นในเนื้อหาสาระจากภาพยนตร์ส่วนอีก 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน 
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมในการเรียน นักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการเรียน  
การสอนนี้ การเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด การ
เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและ นอก
ห้องเรียน เนื่องมาจากผู้เรียนในยุคนี้แตกต่างจากยุคอ่ืนอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศ นักเรียนส่วนใหญ่ได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน หรือ 
แท็บเล็ตมาตั้งแต่เด็ก ท าให้นักเรียนยุคใหม่มองเห็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งระบบการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผสมผสานเทคนิคใหม่เพ่ือให้ผู้ เรียน 
สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะได้รวดเร็วขึ้น (Keller, 2017) พร้อมทั้งท าให้ เกิดความสนุกสนานระหว่าง 
การเรียน (Porcaro, 2015, Wang & Lieberoth, 2016) นอกจากนี้ ระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ยังต้องการ
เ พ่ิมแรงจู ง ใจ ในการ เรียนรู้  (Wang, Zhu & Setre, ๒๐๑๖) ส่ ง เสริมให้ ผู้ เ รี ยนมีส่ วนร่ วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่ จัดในและนอกชั้นเรียน (Wash, 2014) และท าให้ การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
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ได้ผลการ เรียนที่ดีข้ึน (Faber, Luyten & Visscher, ๒๐๑๗) อ้างอิงโดย วิชัย และคณะ (2560) ด้านระยะเวลาใน
กา ร เ รี ย น มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน นี้ นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ ไ ด้ ต ล อด เ ว ล า  ด้ า นป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น กา ร เ รี ย น  
การเรียนการสอนนี้ท า ให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพิ่มข้ึน และการเรียนการสอนนี้
สามารถช่วยให้ แก้ไขการเรียนได้ดีข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตบางประการ ซึ่งจะขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 

2. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการเชิงระบบที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่แล้ว 
อาจารย์ควรมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น มี
ความน่าเชื่อถือ และสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาควรมีการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน
ผสมผสานแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ในการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรม
ส าหรับเว็บ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๑๖ คน  เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลทดสอบก่อนการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่านัยส าคัญทางสถิติ และร้อยละการพัฒนาของผู้เรียน พบว่าผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานใน
การจัดการความรู้ในการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วย
ภาษา PHP ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ p < ๐.๐๕ และมีพัฒนาการของผู้เรียนร้อยละ ๗๐.๖๙ ผลจากการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มี ๕ ด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน พบว่าโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด คือ ๔.๔๗ โดยทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 

ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิชาการเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ 
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บทน า 

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมในศตวรรษที่ 21 
ประกอบกับประเทศไทยได้มีการน าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ Thailand 4.0 เป็นกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของระบบ
การศึกษา ที่ต้องปฏิรูปเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และน าผลไปสู่การปลี่ยนแปลงของลักษณะการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) นับได้ว่าเป็นวิธีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้สอน แนะน าวิธีการค้นคว้า ผู้เรียนลงมือค้นคว้าเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ องค์ความรู้ย่อมเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยย่อม
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปัจจุบันบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงการนั่งฟังครูอาจารย์สอน 
บรรยายตลอดคาบเรียนเหมือนดังในอดีต (Traditional learning) โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว 
กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจะเกิดการกลับด้าน (The Flipped Classroom) โดย จะมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญา ตาม ความสามารถ
ทางการเรียนของแต่ละคน จากประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทใน
ปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้าน ความคิดและวิธีปฏิบัติ ส่วน
การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (สุวัฒนา, ๒๕๓๘)  

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในปลายศตวรรษท่ี ๒๐ ที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท และการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียน
เองมากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนและการท่องจ า พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียนอีกด้วย ได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู้ใกล้เคียงกับการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืน แต่ได้ผลดีกว่าในการพัฒนาทักษะ ด้านการคิดและการเขียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
กับการเรียนรู้แบบนี้มากกว่ารูปแบบที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) 
และมุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย และเข้าร่วมในการ
แก้ปัญหา (การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, สืบค้นเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) จุดประสงค์หลักของการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน ความหลากหลายด้านการเรียนรู้ หมายถึงความส าเร็จในการ
เรียนรู้ และการเข้าถึงความรู้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าไปใช้ในห้องเรียนผ่านแนวคิด
คอสแวร์และอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ รับการพัฒนาโดยผู้สอน และ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดีขึ้น (Brent, ๒๐๑๐) โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนก็สามารถน าเทคโนโลยี
มาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยระบบห้องเรียน
เสมือนที่เป็นตัวเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนให้เกิดประสิทธฺภาพมากที่สุดด้วย Google 
Classroom และในส่วนการประเมินผู้เรียนได้ มีแอปพลิเคชันหลากหลายที่สามารถน ามาใช้ในการประเมิน
นักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น เช่น 
Kahoot, Plicker และ ZipGrade เป็นต้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จึงได้เลือกรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การ
เขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้าง
เข้าใจยาก และมีฟังก์ชันของภาษา PHP ที่หลากหลาย ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ความจ าและความเข้าใจในโครงสร้าง
ของอาร์เรย์และฟังก์ชันค่อนข้างมาก  มาท าการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบ
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ใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานใน
การจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา 
๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ซึ่งจากผลการวิจยที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้สอน
ตัดสินใจมาใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานกับเทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนยุคปัจจุบันมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสานแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เป็นฐาน ในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เลือกลงทะเบียนเรียน รายวิชา การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียนที่ 
2/2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๑๖ คน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ  ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๑. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
๑.๑ สร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งาน

อาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP ทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยใช้เวลาในการท า ข้อสอบทั้งหมด ๒๐ นาที โดย
น ากระดาษค าตอบมาจาก Zipgrade เพ่ือใช้ในการตรวจข้อสอบและทราบผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว  

๑.๒ จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดย
การใช้ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เวลาในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งหมด ๔ คาบ  

๑.๓ ออกแบบวิธีการออกแบบค าถามในแบบทดสอบความรู้หลังเรียนรายวิชา การเขียน
โปรแกรมส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP ทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยใช้เวลาใน
การท า ข้อสอบทั้งหมด ๑๐ นาที โดยใช้วิธีการแข่งขันด้วย Kahoot โดยใช้เทคนิคเกมส์และการแข่งขัน
ด้วยเวลาและคะแนน  

 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

๒.๑ แผนการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชัน
ด้วยภาษา PHP 

๒.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) โดยสามารถ
เข้าไปจัดการข้อมูลและบทเรียนแต่ละบท (๑๐ นาที) 

๒.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียนทั้งหมด ๑๐ ข้อ (๒๐ นาที) 
๒.๑.๓ อาจารย์ผู้สอนอธิบายวิธีการใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP (๓๐ นาที) 
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๒.๑.๔ ขั้นแลกประสบการณ์และน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน) 
๑) อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาค้นหาและน าเสนอฟังก์ชันของภาษา PHP คนละ 

๕ ฟังก์ชัน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน (๔๐ นาที) โดยมีอาจารย์ผู้สอนช่วย
เสริมความรู้ และรวบรวมข้อมูลที่นักศึกษาน าเสนอในห้องเรียนเสมือน 
(Google Classroom) 

๒) อาจารย์ยกตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน Guess Number ซึ่งให้ผู้เล่น
เดาเลข 0-20 จากฟังก์ชัน Random ในภาษา PHP โดยให้นักศึกษาทุกคน
ได้เดาเลขและค านวณคะแนนที่นักศึกษาเดาได้ถูกต้อง (๓๐ นาที) 

๓) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานผ่าน Google Classroom โดยให้นักศึกษาจับ
กลุ่มละ ๒ คน โดยให้นักศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชั่นเบื้องต้นจากฟังก์ชันใน
ภาษา PHP โดยก าหนดให้ส่งไฟล์ภายในเวลาที่ก าหนด (๖๐ นาที) 

๒.๑.๕ อาจารย์ทบทวน และสรุปเนื้อหาจากแอปพลิเคชันที่มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนา 
(๓๐ นาที) 

๒.๑.๖ อาจารย์ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปความรู้ทีได้จากโปรแกรมและฟังก์ชันที่เพ่ือนได้
พัฒนา โดยสามารถถามเพ่ือนร่วมชั้นในแต่ละกลุ่มได้ (๒๐ นาที) 

๒.๑.๗ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนทดสอบความรู้หลังรียนทั้งหมด ๑๐ ข้อ (๑๐ นาที) ด้วย 
Kahoot และหาผู้ชนะ จากแต้มรวมสูงสุด โดยให้คะแนนพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
ก าลังใจให้กับผู้ชนะท่ีได้คะแนนสูงสุด 1-3 อันดับแรก 

๒.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการเขียนโปรแกรม
ส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP จ านวน ๑๐ ข้อ 

๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน  
 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน า 

คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชารายวิชาการเขียน
โปรแกรมส าหรับเว็บ เรื่อง การใช้งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น ๕ ระดับ คือ 

ระดับน้อยที่สุด  ค่าคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๕o 
ระดับน้อย  ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐  
ระดับปานกลาง ค่าคะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐  
ระดับมาก ค่าคะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐  
ระดับมากท่ีสุด  ค่าคะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ 
 

ผลการวิจัย 
๑. ผลจากการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) โดยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสานเป็นฐาน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๑๖ คน เรื่อง เรื่อง การใช้
งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 
จ านวน ๑๐ ข้อ ทั้งหมด ๑๐ คะแนน ซึ่งมีระยะเวลาในกาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ นาที และหลังเรียน ๑๐ 
นาที พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๑.๔๕ และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๕ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๑.๕๓ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่านัยส าคัญทางสถิติ โดย t-Test: Paired Two Sample for Means พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมี
ค่าความแตกต่างกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) 

๒. จากการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสานป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๑๖ คน เรื่อง เรื่อง การใช้
งานอาร์เรย์และฟังก์ชันด้วยภาษา PHP พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการในการ เรียนเพ่ิมขึ้น หลังจากจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนผสมผสานป็นฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ย การท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา 
พบว่า พัฒนาการของผู้เรียนทั้งหมด ๑๑ คน อยู่มากกว่าร้อยละ ๗๐ และมี ๕ คนที่ได้ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ ค านวณ
ค่าเฉลี่ยพัฒนาการของผู้เรียนได้ ร้อยละ ๗๐.๖๙ 

๓. ผลการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ๕ ด้าน 
ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ หัวข้อ คือ ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ (๔.๕๖) ส่วน
หัวข้ออ่ืนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก 

ด้านความรู้ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ เช่น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือใช้ในการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ (๔.๔๕) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการ
เรียน และ มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ (๔.๓๒) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ หรือ
ถ่ายทอดแก่เพ่ือนหรือผู้ที่สนใจได้ (๔.๒๗) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะทางปัญญา พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ เช่น นักศึกษามีการศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ (๔.๓๑) นักศึกษามีความสามารถ ในการเสนอแนะ
และให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ (๔.๐๖) นักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน (๔.๐๐) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๓.๙๓ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ
มากทุกด้าน เช่น มีภาวะความเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่จ าเป็นได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และรู้บทบาทหน้าที่
ของตนที่ได้รับมอบหมาย (๔.๑๗) ท างานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามก าหนด และตรงต่อเวลา ท างานโดยเห็น
แก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้จักขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน(๔.๑๓) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทั้งหมด ๔.๑๔ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผู้เรียนมีความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อ เช่น มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน  สามารถ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  และสามารถบอกประโยชน์และโทษของการใช้
เทคโนโลยีได้ (๔.๒๕) สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพของงานได้ (๔.๑๙) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาได้ (๔.๑๓) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๑๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

๔. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ในการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๑๖ คน พบว่า ด้านการประเมินผลในการเรียน มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด เช่น หัวข้อ การเรียนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
(๔.๖๓) ด้านกิจกรรมในการเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เช่น นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน (๔.๖๙) การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (๔.๖๓) 
และการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง (๔.๕๖) ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน (๔.๖๙)  การเรียนการสอนนี้
น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม (๔.๖๓) และกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน(๔.๕๖) และด้านระยะเวลาในการเรียน มีความพึงพอใจระดับ มาก คือ การเรียนการสอนนี้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา(๔.๔๔) และการเรียนการสอนนี้ท าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย(๔.๓๘) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด ๔.๔๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิค 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การเขยีนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๑๖ คน เมื่อ
พิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของ 
ผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) และจาก การ
วิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๘๕ ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับ ปริมาณ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ เช่นเดียวกับโรงเรียน Clintondale High School ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ที่ จัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้ผลการสอบของเด็กนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก (วิริยะ, ๒๕๕๙) 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๕ ด้าน โดยมีด้าน
ความรู้ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๗ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๐ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๑๔ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๑๐ และด้านทักษะทางปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
๓.๙๓ 

จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิค 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๓๓๐๑ การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๑๖ คน เมื่อ
พิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของ 
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ผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) และจาก การ
วิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๖๙ ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับ ปริมาณ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับที่มาก โดยด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ ๔.๒๗ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านการ
ประเมินผลในการเรียน นักศึกษาชอบให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
ด้านกิจกรรมในการเรียน นักศึกษาชอบการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึง
สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน นักศึกษาชอบการใช้เทคนิคการ
สอนนี้ เนื่องจากเกิดความสนุกสนานและท าให้น่าสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรม แนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าววิธีหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการจัดการเรีนการสอนที่ผู้สอนสามารถ
ผสมผสานกลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระก่อนท ากิจกรรมในชั้นเรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีเวลาในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น (Bonk et al.,2014)  และนอกจากนี้การผสมผสาน
เทคโนโลยีสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สามารถช่วย
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
๑.๑ เพ่ิมกิจกรรม Kahoot ที่สามารถแข่งขันเป็นทีมได้ 
๑.๒ ควรเข้มงวดเรื่องการใช้เวลาในการท ากิจกรรมของแต่ละเนื้อหา 
๑.๓ ควรตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากท าให้เกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบเรื่องความรวดเร็วส าหรับการแข่งขันในกิจกรรมของการตอบค าถามใน Kahoot  
๒. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

เทคโนโลยีท าให้เกิดความอยากเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และการท างานแบบเป็นทีม ควรเพ่ิมในส่วนของกิจกรรม Kahoot ด้วยการออกแบบค าถามและออกแบบ
วิธีการแข่งขันแบบทีม 
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การจัดการเรียนรู้รายวิชาอาชีวเวชศาสตร์  
เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT 

เป็นฐาน  

ณธิดา  อินทร์แป้น 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวช
ศาสตร์ (Occupational Medicine) ด้วยรูปแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดย
ใช้ ICT เป็นฐาน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ 
ด้วยรูปแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ใชวิธีวิจัยแบบผสม 
(Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4272302 (อาชีวเวชศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 27 คน 
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูกอน-หลังเรียน แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลการสอนอาจารย แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการ
สอน แบบบันทึกผลการตอบสนองตอการเรียนการสอนของ นักศึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหข
อมูล โดยขอมูลเชิงปริมาณ น ามาแจกแจงความถ่ี ค านวณ หาคาความถี่ รอยละ     สวนขอมูลเชิงคุณภาพ น ามาวิ
เคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า: 
1. นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียนรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียนวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ:   ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน, อาชีวเวชศาสตร์ 
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บทน า 
สถานการณสังคมและการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเรียนการสอนยุค

ปัจจุบันได้มีรู้แบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่ใช้น ามาส่งเสริมและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคปัจจุบัน ที่มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและมีการสื่อสารส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งสารสนเทศและความรู้ในสังคม
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลที่มีความสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเต็มที่ (สุมาลี ชัยเจริญและคณะ. 2551) ทั้งนี้ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหา
ได้โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลสอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดและแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนครูจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
การเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2544) 

แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการศึกษาและกระบวนการจัดการความรู้ โดยกระบวนการสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ยั่งยืนให้กับระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549) ได้ก าหนดมาตรการและกลไกหลักในการปฏิรูปการเรียนการสอน คือ การพัฒนารูปแบบและ
วิธีการสอนให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหารายวิชาและระดับการศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี และ แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะ ควรเน้นการสอนที่มุ่งให้เกิดการคิดแบบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการแก้ปัญหาได้
อย่างชัดเจนและมีเหตุมีผล สามารถน าเอาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนั้นไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนทักษะการ
กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, ม.ป.ป. หน้า 27-29 อ้างใน บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, 2550)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแนวคิดในการจัดการเรียน การสอน
แบบใฝ่รู้ในรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน เป็นการสอน
อีกวิธีหนึ่งที่เน้นการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนกับวิธีที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนควรมีกระบวนการมุ่งเน้นความสามารถทางการเรียนสอนที่สามารถบูรณาการ
เอกสาร เครื่องมือ สื่อ และกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัตินอกห้องเรียนจากผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT
หลากหลายประเภทที่มีในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT เพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอดของเนื้อหาและท าความเข้าใจถึงความเรื่องราว
หรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด ที่ส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์
เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังให้อิสระกับผู้เรียนในด้านความคิดและรูปแบบการแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียนสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการมีปฏิสัมพันธ์กั นของ
ผู้เรียนเน้นการสืบค้น ให้การเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งรูปแบบดังกล่าวสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  
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การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยใช้  ICT เป็นฐานมาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาชั้นปีที่  3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4272302 (อาชีวเวชศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานอันจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและวิชาชีพให้นักศึกษา 
สามารถน าไปใช้การประกอบอาชีพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวช

ศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ 
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
ในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ในครั้งนี้ วิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งมีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 2 หมู่เรียน จ านวน 66 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 เลือก 1 หมู่เรียน จ านวน 27 คน แบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์การคัดเข้า คือ นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย มีความพร้อมและ
สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการวิจัย และสามารถอ่านออกเขียนได้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษานี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   

 1. แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย  6  แบบประเมิน  
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 1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย  และน้อยที่สุด 

1.2 แบบประเมินด้านความรู้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย  และน้อยที่สุด 

1.3 แบบประเมินด้านทักษะทางปัญญา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย  และน้อยที่สุด 

1.4 แบบประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เปนแบบมาตรา   สวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย  และน้อยที่สุด 

1.5 แบบประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป
นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  และน้อยที่สุด 

1.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย  และน้อยที่สุด 

2. อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโพน ประกอบการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบด้านความรู ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ น ามาแจกแจง ความถี่ ค านวณหาค
าความถี่ รอยละ  

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวช
ศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็น
ฐานโดยการวิเคราะห์สถิติค่าที (t-test dependent) 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ในรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อา
ชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 

การทดสอบ N x  S.D. t Sig. 
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ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

27 

27 

2.15 

6.96 

1.43 

1.091 

13.593* 0.000 

* p < 0.05 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 2.15 
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 6.96 เมื่อท าการทดสอบทางสถิติ 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อการเรียนในรายวิชา
อาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน จาการตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ด้าน แบ่ง ดังนี้  

 2.1 ผลการประเมินด้านกิจกรรมในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์เรื่อง 
อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน อยู่ใน
ระดับมาก (3.98) 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาอา
ชีวเวชศาสตร์เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (3.98) 

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาอา
ชีวเวชศาสตร์เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (3.75) 

2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประเมินผลในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรายวิชา
อาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดย
ใช้ ICT เป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (3.91) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักศึกษาปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 4272302 (อาชีวเวชศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 27 คนโดยใช้แผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest Posttest Design) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง
จะท าการทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้
เรียน เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT 
เป็นฐาน ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อท าการทดสอบทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ คือ 
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 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ในรายวิชาระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT 
เป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผู้ เรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped 
Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน มีผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ ผลการประเมินด้านกิจกรรม
ในการเรียน (3.98) ผลการประเมินด้านบรรยากาศในชั้นเรียน (3.98) ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเรียน 
(3.75) ผลการประเมินด้านการประเมินผลในการเรียน (3.91) 

 3. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT 
เป็นฐาน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก (3.90) 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ 
ด้วยรูปแบบใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก, การ
เรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนรายวิชานี้
, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้รู้จักค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้มีความสามัคคี
กับเพ่ือนร่วมชั้น, และการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ได ้
 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  

1. ไดรูปแบบการพัฒนา“ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน”การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนในรายวิชา
การอาชีวเวชศาสตร์ 

2. ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการใชห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ  

3. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้สามารถเรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่โรงเรียนได้ 
4. เพ่ือให้มีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และปรับเปลี่ยนการเรียนโดยมุ่งมั่นและคาดหวังมิใช่ให้

เรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องปรับหลักสูตรให้โดยเพิ่มทักษะชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน 
 
ขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช  

1. สามารถน าขอมูลจากการวิจัยไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  
2. สามารถน ารูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืนๆ หรือผูเรียนกลุมอ่ืนตอไป  
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