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บทคัดย่อ

การวิจยั ในครัง้ นี้มจี ดุ มุ่งหมาย 1) เพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง การเคลือ่ นที่
2 มิติ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน 3) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายมัธยม)
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
บทเรียนบนเว็บ จานวน 6 แผน 12 ชัว่ โมง 2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 ชุด ชุดละ 18 ข้อ และ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 1 ชุด ชุดละ 18 ข้อ สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพ 87.04 / 79.39 ซึง่ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ 2) นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บมีคะแนนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 เฉลีย่ ร้อยละ 66.50 และ 87.72 ซึ่งพบว่ามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 3) นักเรียนที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01
คาสาคัญ: แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน; บทเรียนบนเว็บ; ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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The objectives of study were to 1) develop Mathayomsuksa 4 student’s activities topic “Motion in 2 dimensions”
using flipped classroom learning with web-based instruction at efficiency of 75/75 2) study the analytical thinking after
using activities 3) compare the learning achievement between before and after using developed learning activities.
The sample was 34 students in Mathayomsuksa 4 studied in 2nd semester, academic year 2020 obtained by purposive
sampling. The instruments were lesson plans, achievement tests, and analytical thinking ability test. The statistics
data were using percentage, mean, standard division and t-test independent. The results of study revealed that 1) The
efficiency of Flipped classroom learning with web-based instruction were at 87.04/79.39 2) students’ analytical thinking
increased after using Flipped classroom learning with web-based instruction learning activities. 3) the learning
achievement after using Flipped classroom with web-based instruction learning activities was higher than before
using activities statistically significant at 0.01 level.
Keyword: Flipped Classroom, Web Based Instruction, Analytical Thinking Ability
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บทนา

สถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้คนปรับตัวได้ไม่เท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และทางด้านเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่ออานวย
ความสะดวกในชีวิต และการท างาน วิท ยาศาสตร์เป็ น ศาสตร์
ที่ช่ ว ยให้ม นุ ษ ย์ได้พ ฒ
ั นาให้ผู ค้ นมีวิธี ก ารคิ ด เป็ น เหตุ เป็ น ผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และมีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้
มีความสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
รวมถึงการมีท กั ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills)
ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม เป็ นทักษะ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ทักษะด้านสารสนเทศ-สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบตั ิงานได้หลากหลาย ทักษะด้านชีวิตและ
อาชี พ เป็ นทัก ษะในการด ารงชี วิต และท างานเพื่ อ ให้ป ระสบ
ความสาเร็จ นอกจากนี้มนุษย์จะต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทัง้ นี้ทกั ษะและคุณลักษณะต่าง ๆ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยปัจจัยสาคัญคือ การจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึ้น
ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผูเ้ รียนมีความสามารถทัง้ ด้านทักษะการแก้ปญั หา
ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู ้ และการทางานเป็ นกลุ่ม โดย
ให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังคากล่าวทีว่ ่า “สัจธรรมของการเรียนรู ้
สมัย ใหม่ ก็ คื อ ว่ า คนเราจะเรี ย นได้ต อ้ งลงมื อ ท าด้ว ยตนเอง”
(วิจารณ์ พานิช, 2555)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ซึ่งเน้น ให้ผู เ้ รีย นเชื่อมโยงความรู ก้ บั กระบวนการ
มีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์
และมีท กั ษะสาคัญ ในการค้น คว้าหาความรู ้ เข้าใจในแนวคิ ด
หลักการ กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ้ ละส่งเสริมให้ทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริง
ซึ่งส่งผลให้ผูเ้ รียนได้พฒั นาการคิดขัน้ สู ง พัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปญั หาและมีหลักการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ (กรมวิชาการ
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3

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551) แต่ จ ากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test:
O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ ทัว่ ประเทศเท่ากับ
30.51 คะแนน ซึ่ งมี ค่ าน้อ ยกว่ าร้อ ยละ 50 (สถาบัน ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2561) และผลการสอบ
9 วิช าสามัญ ประจ าปี 2562 ของวิชาฟิ สิก ส์ในระดับ ประเทศ
พบว่า จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ที่น ักเรีย น
ทาได้ คือ 28.69 ซึ่งค่ าเฉลี่ยที่ได้นนั้ เป็ นค่าเฉลี่ยคะแนนตา่ สุด
เป็ นรองอันดับสุดท้ายของรายวิชาที่มีการจัดการสอบ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2562) ซึ่งสอดคล้องกับคะแนน
O-Net ของโรงเรียนเนื่องจากแบบทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารพัฒนาดีข้นึ ทัง้ ด้าน
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ส่งผลให้ผูเ้ รียนมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยตา่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2560) จากการสัมภาษณ์ และสังเกตครู ผูส้ อนในรายวิชาฟิ สิกส์
ระดับ ชัน้ มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 พบว่า ครู ผู ส้ อนจะด าเนิ น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้วิธีการสืบเสาะ 5 ขัน้ ดาเนินการสอน
ควบคู่ไปกับการบรรยายโดยการเขียนกระดานและมีกิจกรรมให้
ผูเ้ รียนได้ทดลองปฏิบตั ิการบ้างเล็กน้อยจึงทาให้ผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ในชัน้ เรียนอยู่แค่ระดับรู -้ จา เข้าใจ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงและขาดความกระตือรือร้นขณะเรียน เน้นการท่องจา
สูตรเพื่อนาไปใช้ เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็ นการคานวณ
ทาให้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างจากัด ทาให้
ผูเ้ รียนบางคนเกิดความเบือ่ หน่าย
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาการ
จัดการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็ นวิธีการ
จัดกิจกรรมที่ทาให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรูด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเองตามทักษะ
ความรู ้ ความสามารถและสติปญ
ั ญาตามความสามารถทางการ
เรียนแต่ละคนจากกิจกรรมทัง้ ในห้องเรียนที่เกิดจากการเรียนการ
สอนทางตรงจากครูผูส้ อน และกิจกรรมนอกห้องเรียนจากผ่าน
สื่ อ เทคโนโลยี ไ อซี ที เ พื่ อ ปรับ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้
ลดบทบาทของผู ส้ อนจากผู บ้ อกเล่ า บรรยาย เป็ น ผู ว้ างแผน

กิจกรรมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ้ และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้
แสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิ ด ความคิ ด รวบยอดของ
เนื้อหาและทาความเข้าใจในเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ เป็ นลักษณะ
การสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูแ้ บบรอบด้าน
หรือ Mastery Learning (Bergmann, 2012, วสันต์ อติศพั ท์,
2546, วิจารณ์ พานิช, 2556, สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) ผูว้ จิ ยั ได้นารูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบห้องเรียนกลับด้านแบบสืบเสาะ
หาความรู ้ (Inquiry Based Approach) ของไบรอัน มิล เลอร์
โดยประกอบด้วย Out Class Activities และ In Class Activities
5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียนขัน้ การสารวจและค้นหาขัน้ การอธิบาย
และการสรุป ขัน้ การขยายความรู ้ ขัน้ การประเมิน นักเรียนจะได้เรียนรู ้
แบบส่วนบุคคลด้วยตัวเองหรือแบบกลุ่มโดยการค้นหาคาตอบ
เกี่ยวกับคาถามของตัวเองและกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจและ
สร้างองค์ความรู ด้ ว้ ยตนเองก่ อนที่ จะเข้าเรียนในห้องเรียนและ
สามารถตัง้ ค าถามในสิ่งที่ต นเองไม่ เข้าใจหรือ สงสัย ได้ และให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชัน้ เรียนให้มากที่สุดมีปฏิสมั พันธ์
ซึ่ ง กัน และกัน ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ (Miller B., 2014)
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบห้องเรียนกลับด้านตัว
ที่ส าคัญ นั้น คื อ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร การใช้
อิน เตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงถึงกัน ระหว่างสื่อการสอน ผู ส้ อน
และผู เ้ รี ย น ซึ่ ง บทเรี ย นบนเว็ บ (Web Based Instruction)
เป็ นนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนต่ อผู เ้ รียนโดยใช้
เว็บเป็ นสือ่ กลาง โดยการบรรจุเนื้อหาวิชาบนเว็บ หรือเป็ นวิชาทีใ่ ช้
เว็บเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู ้
และแก้ปญั หาในเรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลา ประเภท
ของการเรียนผ่านเว็บ 1) เว็บรายวิชา (Stand-alone Courses)
2) เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) 3) เว็บทรัพยากร
การศึกษา (Web Pedagogical Resources) (วิชุดา รัตนเพียร,
2542, ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2554)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บโดยใช้ขนั้ ตอนการจัด
กิ จกรรมการเรีย นรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้านแบบสืบ เสาะหาความรู ้
(Inquiry Based Approach) ของไบรอัน มิ ลเลอร์และใช้บทเรี ยน
บนเว็บประเภทเว็บสนับสนุ นรายวิชา (Web Supported Courses)
มาร่วมในขัน้ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือ่ ให้ผูเ้ รียนเกิดการ
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เรียนรูด้ ว้ ยตนเองลดระยะเวลาในการเรียนลง โดยนาเอาบทเรียน
บนเว็ บ เข้า มาร่ ว มเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในส่ ว นของข้อ มู ล
สถานการณ์ในชีวติ จริงและเนื้อหาในบทเรียนนัน้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผูเ้ รียนให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับ
ด้านร่ วมกับบทเรียนบนเว็บ ของนัก เรียนชัน้ มัธยมศึ กษาปี ท่ี 4
เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ห้ อ้ งเรี ย นกลับ ด้า น
ร่วมกับบทเรียนบนเว็บของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง
การเคลือ่ นที่ 2 มิติ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข อง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ
สมมติฐานการวิจยั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การเคลื่อนที่
2 มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเนื้อหากลุม่ สาระ
การเรี ย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รายวิชาพื้นฐาน
ฟิ สกิ ส์ เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอน
ด้วยตนเองและการวิจยั ในครัง้ นี้ดาเนินการวิจยั ในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ ายมัธยม) ใช้เวลาทดสอบสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 2 ชัว่ โมง
รวม 12 ชัว่ โมง
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กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด/ทฤษฎี
1. การจัดการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom) เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการสร้างสรรค์
องค์ความรูด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเองตามทักษะ
ความรูแ้ ละเกิดการเรียนรูแ้ บบรอบด้าน
หรือ Mastery Learning
2. การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนบนเว็บ
(WBI) เป็ นนวัตกรรมในการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อผูเ้ รียนโดยใช้เว็บเป็ น
สือ่ กลาง ทาให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู ้
อย่างเข้าใจและสามารถสรุปผลได้

ตัวแปรอิสระ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียน
บนเว็บ ส่วนที่ 1 เป็ น Out Class
Activities และส่วนที่ 2 เป็ น In
Class Activities ประกอบด้วย 5 ขัน้
ได้แก่
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ขัน้ การสารวจและค้นหา
ขัน้ การอธิบายและการสรุป
ขัน้ การขยายความรู ้
ขัน้ การประเมิน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธกี ารดาเนิ นการวิจยั

การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
บทเรี ย นบนเว็บ เพื่อส่ งเสริม ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา โดยแบ่ง
ขัน้ ตอนการดาเนินการเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒ นาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ห้ อ้ งเรี ย นกลับ ด้า นร่ ว มกับ บทเรี ย นบนเว็ บ เรื่ อ งการ
เคลือ่ นที่ 2 มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 และนาไป
ทดลองใช้
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียน
กลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจ ยั ครั้ง นี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ ายมัธยม) อ าเภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
จานวน 3 ห้อง รวมจานวนนักเรียน 97 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/2
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ ายมัธยม) อ าเภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
จ านวน 34 คน ซึ่งได้ม าจากการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
การดาเนิ นการ
ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับบทเรี ยนบนเว็บ เรื่ อง การเคลื่อนที่
2 มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 และนาไปทดลองใช้
1. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1.1 ศึ ก ษาอกสารและเนื้ อหาเพื่ อ สัง เคราะห์
กิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เพือ่ สร้างแผนการจัดการจัดการเรียนรู ้
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1.2 ด าเนิ น การเขีย นแผนการจัด กิ จ กรรมการ
เรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ จานวน 6 แผน
12 ชัว่ โมง โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บตามแนวคิด
ของไบรอัน มิลเลอร์ ซึง่ แบ่งได้ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
Out Class Activities (ที่ บ า้ นหรื อนอกห้องเรี ยน)
เป็ นขั้น ตอนที่ ผู ส้ อนได้ท าการสร้า งบทเรี ย นไว้ใ นเว็ บ ไซต์
ที่ป ระกอบด้วยเอกสารการเรีย น ร่ วมถึงตัวอย่างในการศึ ก ษา
ประเด็นปัญหา กาหนดสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้ รียนกระตุน้
ให้นกั เรียนเกิดการอยากรู ้ อยากเห็นมากขึ้นและผูเ้ รียนต้องศึกษา
เนื้อหาจากบทเรียนบนเว็บก่อนเข้าชัน้ เรียน
In Class Activities (ท าการบ้า นที่ โ รงเรี ย น)
ซึง่ จะประกอบ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็ นขัน้ ตอน
ที่ให้ผู เ้ รี ย นได้เสนอปัญ หาที่ พ บจากขัน้ สร้า งความสนใจโดย
ครูผูส้ อนมีหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาให้ผูเ้ รียนได้เกิดความกระจ่าง
2. ขัน้ สารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อผูเ้ รียน
เข้าใจประเด็นคาถามแล้ว ก็จะทาการวางแผนกาหนดแนวทาง
การสารวจตรวจสอบหรือออกแบบการทดลอง กาหนดทางเลือก
ทีเ่ ป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
เป็ นขัน้ ตอนทีใ่ ห้นกั เรียนนาข้อมูลทีม่ าวิเคราะห์ แปลผล พร้อมทัง้
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากขัน้ การสารวจ โดยครู เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
หรือเป็ นทีป่ รึกษา นอกจากนี้ผูส้ อนอาจจะใช้คาถามกระตุน้ เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
เป็ นขัน้ ตอนทีใ่ ห้นกั เรียนนาข้อมูลทีม่ าวิเคราะห์ แปลผล พร้อมทัง้
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากขัน้ การสารวจ โดยครู เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
หรือเป็ นทีป่ รึกษา นอกจากนี้ผูส้ อนอาจจะใช้คาถามกระตุน้ เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
5. ขัน้ ขยายความรู ้ (Elaboration) ครูผูส้ อน
อาจกาหนดสถานการณ์หรือโจทย์ปญ
ั หาสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผูเ้ รียนมีการขยายกรอบความคิด กว้างขึ้น หรือเชื่อมโยง
ความรู เ้ ดิม สู่ความรู ใ้ หม่ หรือนาไปสู่การศึ กษาค้น คว้า ทดลอง
เพิม่ ขึ้น
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6. ขัน้ ประเมิ น (Evaluation) เป็ น ขัน้ ตอน
ที่ให้ผูเ้ รียนได้ประเมินกระบวนการสารวจตรวจสอบและผลการสารวจ
ตรวจสอบ หรือองค์ความรู ใ้ หม่ของตนเองและของเพื่อนร่วมชัน้
เรียนโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ อภิปรายซักถามแลกเปลีย่ นองค์
ความรูซ้ ่งึ กันและกัน และให้ครูได้ประเมินกระบวนการสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ของผูเ้ รียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
1.3 นาแผนการจัดกิจกรรมการรเรียนรู เ้ สนอต่ อ
อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบและดาเนินแก้ไขตามคาแนะนา แล้ว
นาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีค่า
ความเหมาะสมของแผนที่ 1-7 เท่ากับ 4.34, 4.30, 4.22, 4.30,
4.26 และ 4.27 ตามลาดับและมีค่าความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู ้ เท่ากับ 0.80
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้าน
ร่ ว มกับ บทเรี ย นบนเว็ บ ที่ แ ก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout)
กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ ายมัธยม) จานวน 29 คน เพื่อหาคุณภาพความ
เหมาะสมด้านเวลา สื่อการเรียนรู ้ จากนัน้ นาข้อบกพร่องมาแก้ไข
และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ นาไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างตามแนวคิดของ Bloom ซึง่ มีขนั้ ตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบ
วัด ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ตามแนวคิ ดของ Bloom
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
และวิเคราะห์หลักการ
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เรื่ อ ง การเคลื่อ นที่ 2 มิติ เป็ น ข้อ สอบชนิ ด ปรนัย ให้
เลือ กตอบ 4 ตัว เลือ ก จ านวน 52 ข้อ ต้อ งการใช้จ ริ ง 36 ข้อ
ใช้เวลาในการทาครัง้ ละ 40 นาที โดยแบ่งสอบ 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1
ใช้ขอ้ สอบ 18 ข้อ และครัง้ ที่ 2 ใช้ขอ้ สอบ 18 ข้อ
2.3 น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบและดาเนินแก้ไขตาม
คาแนะนา แล้วนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
โดยมีค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เท่ากับ 0.80
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2.4 น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห์ ท่ี แ ก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กั บ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ ายมัธยม) จานวน 29 คน เพือ่ คัดเลือกข้อสอบทีม่ คี ุณภาพและ
ปรับปรุงข้อสอบที่ไม่เหมาะสมโดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์มคี ่าความยาก (p) อยู่ในช่วง 0.19-0.89 และ
ค่ าอานาจจาแนก (r) อยู่ ในช่ วง 0.16-0.44 จึงคัดเลือกแบบทดสอบ
มาใช้เก็บข้อมูลจริงจานวน 36 ข้อ
2.5 นาข้อสอบทีค่ ดั เลือกไว้จานวน 2 ชุด มาวิเคราะห์
หาความเชื่ อ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ โดยวิธี ข องโลเวท
(Lovett) (บุญ ชม ศรีสะอาด, 2560) โดยความเชื่อมัน่ ต้องมีค่า
เท่ากับ 0.85-1.00 พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 จัดพิมพ์ขอ้ สอบที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วปรับปรุง จานวน 2 ชุด เพือ่ ใช้เครื่องมือในการวิจยั
ต่อไป
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 18 ข้อ
3.1 ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ธี ก ารสร้า ง
แบบทดสอบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ จากหนังสือการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา และจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ ซึ่งเป็ น แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ ใช้จริง 18 ข้อ
3.3 นาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
เสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบและดาเนินแก้ไขตามคาแนะนา
แล้ว น าเครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ในการวิจ ยั เสนอต่ อ ผู เ้ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น
โดยมีค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เท่ากับ 0.80
3.4 นาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
ที่ แ ก้ไ ขเรี ย บร้อ ยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ ายมัธยม) ทีผ่ ่านการเรียนเรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติแล้ว เพือ่ คัดเลือก
ข้อสอบทีม่ คี ุณภาพ และปรับปรุงข้อสอบทีไ่ ม่เหมาะสม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) ผู ว้ ิจยั ด าเนิ น การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้
ดังนี้
1. สร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google site และ
Google classroom และให้รหัสแก่ผูเ้ รียนเพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้
2. ผูส้ อนอธิบายขัน้ ตอนของรู ปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บเพื่อให้
ผูเ้ รียนเข้าใจในการจัดการเรียนรู ้
3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ จานวน 18 ข้อ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้าน
ร่วมกับบทเรียนบนเว็บในระยะเวลา 3 สัปดาห์ จานวน 4 คาบ
เรียน คิดเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
5. ทดสอบโดยใช้แ บบวัด ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์โดยการทดสอบในห้องเรียน แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ การวัด
ครัง้ ที่ 1 ด าเนิ น การจัด กิ จกรรมการเรีย นรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้าน
ร่วมกับบทเรียนบนเว็บจานวน 6 ชัว่ โมง 2 สัปดาห์ต่อมาวัดครัง้ ที่
2 ด าเนิ นการจัด กิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
บทเรียนบนเว็บจานวน 12 ชัว่ โมง 3 สัปดาห์
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โดยตอบถู ก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด หรือ ไม่ ต อบให้ 0 คะแนน
พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าอานาจจาแนก
(r) อยู่ในช่วง 0.13-0.63 และมีค่าความยาก (p) อยู่ในช่วง 0.210.73 (สมนึก ภัททิยธนี, 2551) จึงคัดเลือกแบบทดสอบมาใช้เก็บ
ข้อมูลจริงจานวน 18 ข้อ เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้
ฉบับ โดยวิธี ข องโลเวท (Lovett) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2560)
พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.93 คัดเลือกข้อสอบที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 18
ข้อ จากนั้น น าข้อ บกพร่ อ งมาแก้ไขและจัด พิม พ์ฉ บับ สมบู ร ณ์
นาไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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6. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ จานวน 18 ข้อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและความสามารถในการคิด วิเคราะห์
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิตพื้นฐาน คือ ค่าเฉลีย่ ( X ), ร้อยละ (%) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การทดสอบค่ าที (t-test for Dependent Samples)
แบบทิศทางเดียว (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นาแผนการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ เรื่องการเคลื่อนที่ 2 มิติ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ
75/75
ผลการหาค่ าประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
ห้อ งเรี ย นกลับ ด้า นร่ ว มกั บ บทเรี ย นบนเว็ บ ของนั ก เรี ย น
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ค านวณหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า ง
การจัดการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ (E1)
จากใบงานของแต่ ล ะแผนรวมทั้ง ใบกิ จ กรรมบนเว็ บ และ
แบบทดสอบย่อยท้ายแผนจานวน 6 แผน และค่าประสิทธิภาพ
ของกิ จ กรรมหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ (E2) จากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตารางที่ 1
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ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (18)
14.29
2.11
79.39

ใบงาน (60)

87.04
3.199
87.04

รวม
(85)

35.71
74.20
51.33
35.71
1.29
2.64
2.46
1.29
89.28
87.29
85.55
89.28
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้ (E1/E2) เท่ากับ 87.04/79.39

แบบทดสอบ
ย่อย (40)

รวม (100)

S.D.
ร้อยละ

38.5
1.85
84.4

แบบทดสอบ
ย่อย (40)

X

ใบงาน
(45)

นักเรียนทัง้ หมด
34

ตารางที่ 1 สรุปคะแนนจากใบงานและแบบทดสอบย่อยของกิจกรรมการจัดการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/2 และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
คะแนนรวมระหว่างเรียน
สัดส่วน 60:40
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ด้านหลักการ
(6)

เฉลีย่ (18)

S.D.

ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ด้าน
ความสัมพันธ์
(6)

ด้าน
ความสาคัญ
(6)

นักเรียนทัง้ หมด
34

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดา้ นความสาคัญ ด้านความสัมพันธ์และด้านหลักการครัง้ ที่ 1
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผลการประเมิน
ผลการทดสอบ

M

ตอนที่ 2 การศึกษาผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ

จากตารางที่ 1 พบว่ า นัก เรี ย นที่ได้ร บั การจัด กิ จกรรม
การเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่ วมกับบทเรียนบนเว็บมีคะแนน
รวมเฉลี่ยจากใบกิจกรรมบนเว็บ ใบกิจกรรมในห้องเรียน และ
การทดสอบย่อยระหว่างเรียนท้ายแผนการจัดการเรียนรู เ้ ฉลี่ย
เท่ากับ 74.20 จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 87.04
แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ (E1)
เท่ากับ 87.04 และผลของการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
เฉลีย่ เท่ากับ 14.29 จากคะแนนเต็ม 18 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 79.39
แสดงว่า ประสิทธิภาพหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียน
กลับ ด้า นร่ ว มกับ บทเรี ย นบนเว็บ (E2) เท่ ากับ 79.39 ดัง นั้น
การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้านร่ วมกับบทเรีย น
บนเว็บ ที่ ผู ว้ ิจ ัย สร้า งขึ้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 87.04/79.39
ซึง่ ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้

ครัง้ ที่ 1
3.85
3.58
X
ครัง้ ที่ 2
5.09
5.09
X
หมายเหตุ. คะแนนของนักเรียนทีผ่ ่านร้อยละ 60 คือ 12 คะแนน
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้านร่วมกับ บทเรียนบนเว็บ
จานวน 6 ชัว่ โมง 1.5 สัปดาห์ มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลี่ย เท่ ากับ 11.97 คะแนน แบ่ ง เป็ น ด้า นความส าคัญ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 ด้านความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านหลักการ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.35 คิดเป็ นร้อยละ
66.50 ซึ่งมีน ักเรีย นที่ผ่านจานวน 22 คน และนักเรียนไม่ ผ่าน
จานวน 12 คน นอกจากนี้เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้านร่วมกับ บทเรียนบนเว็บ
จานวน 12 ชัว่ โมง 3 สัปดาห์ มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลี่ย เท่ ากับ 15.79 คะแนน แบ่ ง เป็ น ด้า นความส าคัญ เฉลี่ย
เท่ากับ 5.09 ด้านความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 5.09 ด้านหลักการ
เฉลี่ย เท่ า กับ 5.53 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 87.75 ซึ่งมีน ัก เรี ย นที่ผ่ า น
จานวน 34 คน ซึ่งหมายความว่าเมื่อนักเรียนเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บจะช่ วยให้
ผูเ้ รียนเกิดความสามารถในะการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ และจาก
การสังเกตในชัน้ เรียนจะพบว่านักเรียนจะมีเวลาในการทากิจกรรม
ในชัน้ เรียนมากยิ่งขึ้น

11

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
1. คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น
ของนักเรียน วิชาฟิ สกิ ส์ เรื่องการเคลือ่ นที่ 2 มิติ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
บทเรียนบนเว็บ

หมายเหตุ. คะแนนของนักเรียนทีผ่ ่านร้อยละ 60 คือ 12 คะแนน
ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
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จากภาพที่ 2 เป็ นการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจานวน 18 ข้อ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 42.65 ซึง่ นักเรียนที่ผ่านคิดเป็ น
ร้อยละ 15 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด และนักเรียนทีไ่ ม่ผ่านคิด
เป็ น ร้อ ยละ 85 ของจ านวนนัก เรี ย นทัง้ หมด และหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้านร่วมกับ บทเรียนบนเว็บ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเฉลี่ยคิ ดเป็ น ร้อ ยละ 79.39
ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 91 ของจานวนนักเรียน
ทัง้ หมด และนัก เรี ย นที่ไม่ ผ่ านคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 9 ของจานวน
นักเรียนทัง้ หมด
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าทีแบบทิศทางเดียวกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บโดยการทดสอบค่าที
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรียน
34
7.68
42.65
3.24
13.908
.000**
หลังเรียน
34
14.29
79.39
2.11
หมายเหตุ. Sig เท่ากับ .000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01
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จากตารางที่ 3 พบว่ า นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4/2
ที่ได้ร บั การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้านร่ ว มกับ
บทเรียนบนเว็บมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลีย่ เท่ากับ 7.68
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.24 คิดเป็ นร้อยละ 42.65 และมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 14.29 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.11 คิดเป็ นร้อยละ 79.39 เมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้ว พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย นของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับ
ด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น การศึ กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ดว้ ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง การเคลือ่ นที่ 2 มิติ สามารถ
อภิปรายได้ดงั นี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
บทเรียนบนเว็บของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง การเคลือ่ นที่
2 มิติ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.04 / 79.39 หมายความว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ
ทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูร้ ะหว่างการเรียนคิดเป็ นคะแนนเฉลีย่
ร้อ ยละ 87.04 และท าให้น ัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หลังเฉลี่ยร้อยละ 79.39 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 87.04/ 79.39 แสดงว่า
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียน
บนเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทัง้ นี้เนื่องมาจากผูว้ ิจยั
ได้ท าการศึ ก ษาการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ห้ อ้ งเรีย นกลับ ด้าน
ร่ ว มกับ บทเรี ย นบนเว็บ ว่ า เป็ น นวัต กรรมใหม่ ท่ีใช้เทคโนโลยี
ในปัจจุบนั ร่วมกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
เน้นผู เ้ รียนเป็ นศู นย์กลางและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
ก่อนเข้าชัน้ เรียนผูเ้ รียนจะต้องจดบันทึกเนื้อหาในบทเรียนบนเว็บ
ที่บรรจุเนื้อหาในรายวิชาฟิ สกิ ส์ ซึ่งผูเ้ รียนสามารถศึกษาได้หลาย
ครัง้ จนเข้า ใจและศึ ก ษาข้อ มู ล จากสื่อ หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู อ้ ่ื น ๆ
เพิ่มเติม ผ่านการจดบันทึกซึ่งเป็ นวิธีท่มี ปี ระสิทธิภาพในการเพิ่ม
ความทรงจา ความเข้าใจ และเก็บรวบรวมในสิ่งทีไ่ ด้เรียนมาจนสามารถ
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สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เกิดความคิดรวบยอดของเนื้อหาและ
ทาความเข้าใจถึงความเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่ าง ๆ การเรียนรู ้
ล่วงหน้าจากที่บา้ นทาให้เรียนรูเ้ ร็วขึ้น เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อมาพูดคุย
ในห้อ งเรีย น มีเวลาท ากิ จ กรรมในชั้น เรีย นมากขึ้น เรี ยนสนุ ก
มีปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียนมาก โดยไม่ตอ้ งมานัง่ ฟังการบรรยาย
ของผู ส้ อนหน้าชัน้ เรียน แต่ ผู ส้ อนสามารถทบทวนความรู ข้ อง
ผู เ้ รี ย นผ่ านกิ จ กรรมการเรี ย นรู ด้ ัง ที่ Bergmann และ Sams
(2012) กล่าวไว้ว่า การเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านมีส่วนช่วย
ให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ (learning style) ช่วยส่งเสริมการเรียน
แบบ inquiry-based หรือเรียนแบบตัง้ ข้อสงสัยหรือตัง้ คาถาม
สามารถเชื่อมโยงความรูจ้ ากประสบการณ์เข้ากับกระบวนการคิด
ตามความสามารถแตกต่ า งกัน ให้ก า้ วหน้า ในการเรี ย น เช่ น
กิ จ กรรมการทดลอง กิ จ กรรมการสังเกต ซึ่งกิ จ กรรมข้างต้น
ผูเ้ รียนเรียนกันเป็ นกลุ่มและเดี่ยวหรือเรียนรูด้ ว้ ยการฝึ กทักษะ
ด้วยตนเอง ฝึ กการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ น
ภายในห้อ งเรี ย นและกับ ครู ผู ส้ อน และ Carlson และคณะ
(1998) ยังกล่าวอีกว่า การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บช่วยให้ผูเ้ รียน
มีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษา สามารถเรียนด้วยตนเอง สามารถ
เลือ กศึ กษาค้น คว้าข้อมูลจากไฮเปอร์เท็ก ซ์ท่ีมีอยู่บ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามความถนัด รวมทัง้ ผูเ้ รียนสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผูส้ อนได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบนั ทาให้ผูเ้ รียนเกิด
การเรียนรู ต้ ลอดเวลา เกิดทักษะกระบวนการคิด การวางแผน
ในการท างานและกระบวนการในการแก้ปญ
ั หา สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ กรวรรณ สืบสม (2560) พบว่า การหาประสิทธิภาพ
ของสือ่ ทีพ่ ฒั นาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียน
กลับด้าน (E1) มีค่าเท่ากับ 70.8 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
มีค่ าเท่ ากับ 78.5 ซึ่งมีป ระสิท ธิภ าพ 70.8 / 78.5 และจากการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนระหว่างเรียนและหลัง
เรี ยนแตกต่ างกัน อย่ างมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ 0.05 และ
ผู เ้ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ้ บบ
ห้องเรียนกลับด้านในระดับมาก เพราะผูเ้ รียนสามารถรังสรรค์
ชิ้นงานผ่านวิธีการเรียนรูแ้ บบโครงการ รวมทัง้ สามารถพูดคุยหรือ
สอบถามครูผูส้ อนได้เมื่อมีปญั หาในการเรียน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ณัฏฐสิน ตลิง่ ไธสง (2019) พบว่าการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิ กส์วิชาชีววิท ยา เรื่องระบบต่ อมไร้ท่ อ
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ผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.40/81.35 และจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เ้ รียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสู งกว่าก่ อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
บทเรียนบนเว็บมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงขึ้น
ผลการวิจยั พบว่ า นัก เรีย นที่ได้รบั การเรีย นด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียนกลับด้านมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เฉลี่ยครัง้ ที่ 1 เท่ ากับ 11.97 คะแนน คิด เป็ น ร้อยละ
66.5 และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลีย่ ครัง้ ที่ 2 เท่ากับ
15.79 คิ ด เป็ นร้อ ยละ 87.72 นั น่ หมายความว่ า นั ก เรี ย นมี
พัฒ นาการของความสามารถในการคิด วิเคราะห์หลังการเรีย น
สูงขึ้น ทัง้ นี้เนื่องมาจากขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
กลับ ด้านร่ วมกับ บทเรียนบนเว็บ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ
ส่ ว นที่ 1 เป็ น Out Class Activities ขัน้ ตอนนี้ จ ะกระตุ น้ ให้
นักเรียนเกิดการอยากรู ้ อยากเห็นมากขึ้น ซึ่งขัน้ ตอนนี้จะทาให้
ผูเ้ รียนเกิดการวิเคราะห์ความสาคัญ และส่วนที่ 2 เป็ น In Class
Activities ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ น าเข้าสู่
บทเรี ย น ขั้ น การส ารวจและค้น หา เน้ น ให้ผู ้เ รี ย น เกิ ด
ความสามารถในการวิเคราะห์ความสาคัญและความสัมพันธ์ ขัน้
การอธิบายและการสรุป ขัน้ ตอนการขยายความรูผ้ ู เ้ รียนจะเกิด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์ห ลักการ ขัน้ ตอนการ
ประเมิน ผูเ้ รียนจะเกิดความสามารถในการวิเคราะห์การวิเคราะห์
ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ จึงทา
ให้น ัก เรี ย นที่ ได้ร ับ การเรี ย นด้ว ยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบทเว็บมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังการเรียนสู งขึ้น ดังที่ Driscoll (1997) กล่าวว่า
การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ สร้างความรู ส้ ึกแปลก
ใหม่และสร้างความสนใจกับผู เ้ รียนได้สูง ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ปฏิสมั พันธ์ทผ่ี ูเ้ รียนมีต่อบทเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาส่งผล
ให้การเรียนรู เ้ ป็ นไปด้วยความสนุ กสนานและท้าทาย ทาให้เกิด
พัฒ นาการทางการเรี ย นรู ข้ องผู เ้ รี ย นอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ได้ฝึก คิ ด
วิเคราะห์แ ละสัง เคราะห์ข อ้ มู ล ตลอดจนเข้า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้
นอกจากนี้ Marks (2015) กล่ า วว่ า การเรี ย นการสอนแบบ
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ห้อ งเรี ย นกลับ ทางเป็ นการเปลี่ย นจากการยึ ด ครู ผู ส้ อนเป็ น
ศูนย์กลางกลายมาเป็ นการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งการเรียน
ลัก ษณะนี้ เป็ นการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก เป็ นการใช้ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีใช้ทกั ษะการคิดขัน้ สูงและสังเคราะห์เนื้อหา การศึกษา
ผ่านเว็บไซต์จะง่ายต่อการสารวจ ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจมากขึ้น
เน้นการเรียนรูอ้ อนไลน์ผ่านการจาลองและเกม และเน้นให้ผูเ้ รียน
เกิดทักษะการคิดในขัน้ สูง คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
และการประยุกต์ใช้ซง่ึ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบนั ที่ตอ้ งการพัฒนาคนในสังคมไทยให้มีคุณลักษณะพร้อม
สาหรับการดารงชีวิตและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเนื่องด้วยโลกที่ไร้พรมแดน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชิษณุ พนั ธ์ ทาสมบูรณ์
(2561) พบว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ างมี น ัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ร ะดับ .01 และ
นอกจากนี้นกั เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้
ด้วยบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียน
กลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.65 คิดเป็ นร้อยละ 36.94 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นเฉลี่ย เท่ า กับ 14.29 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 79.39 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 ทัง้ นี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ อ้ งเรียน
กลับด้านร่ วมกับบทเรียนบทเว็บ เป็ นนวัตกรรมการเรียนการสอน
รู ปแบบใหม่ท่ีเน้นให้ผูเ้ รียนได้ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน
ผ่านการเรียนบนบทเรียนบนเว็บ ซึ่งสามารถเรียนรูไ้ ด้หลายรอบ
จนเข้าใจ การเรียนลักษณะนี้ต่างจากการเรียนแบบเดิมคือครูสอน
ในห้องเรียนแล้วผูเ้ รียนเป็ นเพียงผูฟ้ งั แล้วนาการบ้านไปทาที่บา้ น
ส่ ว นการจัด กิ จ กรรมการรเรี ย นรู ห้ อ้ งเรี ย นกลับ ด้านร่ ว มกลับ
บทเรียนบนเว็บจะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ องที่บา้ น แล้วนา
ผลที่ ไ ด้ม าอภิ ป รายร่ ว มกัน ในชั้น เรี ย นก่ อ นการท ากิ จ กรรม
ซึ่งครู ผู ส้ อนเป็ น เพีย งผู ใ้ ห้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก
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ให้แ ก่ ผู เ้ รี ย น ดังที่ Jonathan และ Aaron (2012) กล่าวไว้ว่ า
การเรียนรู แ้ บบห้องเรียนกลับด้านมีส่วนช่ วยให้ผูเ้ รียนเกิดการ
สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองตามทักษะความรู ้ ความสามารถและ
สติ ป ัญ ญาให้มีป ระสิท ธิภ าพสู งสุ ด ช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นทุ ก คนได้มี
โอกาสประสบความสาเร็จตามเกณฑ์ท่ีต งั้ ไว้ และยังลดปัญ หา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้ รียนเรี ยนกันเป็ นกลุ่มและเดี่ยว
หรื อ เรี ย นรู ด้ ว้ ยการฝึ กทัก ษะด้ว ยตนเองช่ ว ยผู เ้ รี ย นที่ มี
ความสามารถแตกต่ างกันให้กา้ วหน้าในการเรียนตามความสามารถ
ของตน โดยมีความเชื่อว่าผูเ้ รียนทุกคนสามารถที่จะเรียนจนรอบรูไ้ ด้
ถ้ามีเวลาที่ใช้ในการเรียนรู ต้ ามที่ตอ้ งการ ที่เรียกว่า “การเรีย นรู ้
แบบรอบด้านและเรี ยนรู จ้ ริ ง (Mastery Learning)” และ Parson
(1997) กล่ าวว่ าการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนบนเว็บ สามารถ
จัดการศึกษาได้หลากหลายรู ปแบบ เช่ น การเรียนรู แ้ บบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Collaborative
Learning) การเรี ย นรู แ้ บบผู เ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง (Student
Centered) หรือระบบการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ใช้งานผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์เ น็ ต ท าให้เ กิ ด สัง คมการเรี ย นรู ใ้ นรู ป แบบใหม่ ๆ
ที่เปลีย่ นไปจากเดิม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์
องค์ความรู ใ้ หม่ ๆ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาและการทางานร่วมกัน
ช่วยให้โอกาสแก่ นกั เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในการเรียนรู ้
ให้บ รรลุ ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ซึ่ง ท าให้ก ารเรี ย นการสอน
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บนี้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
เพิม่ ความมันใจในตนเองของผู
่
เ้ รียน และเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเ้ รียน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุภาพร สุดบนิด และ
คณะ (2556) พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแนวคิ ด ห้อ งเรี ย นกลับ (Flipped Classroom) มี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย น เจตคติ ต่ อ การเรี ย นและผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้าน
ร่วมกับบทเรียนบนเว็บนัน้ เป็ นการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรายวิชาฟิ สิกส์ ซึ่งครู ผูส้ อนจะต้องเลือกสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเข้าใจง่ายแต่เน้นความซับซ้อนเพื่อผู เ้ รียนได้ใช้
กระบวนการในการคิ ด ให้ม ากขึ้น ให้ผู เ้ รีย นได้เกิ ด การเรีย นรู ้
ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับด้านร่วมกับ
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บทเรียนบนเว็บนี้จะช่วยให้ผูเ้ รียนมีเวลาในการฝึ กการปฏิบตั ิหรือ
การทดลองมากขึ้น มี เวลาในการเรี ย นรู ม้ ากขึ้น ตลอดจนมี
กระบวนการแก้ปญ
ั หามากขึ้น ส่ งผลให้ผู เ้ รียนมีเวลาในการท า
แบบฝึ กหัดในชัน้ เรียนมากขึ้น ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อผูเ้ รียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1.1 ครู ผูส้ อนจะต้องศึกษาบริบทของโรงเรียน
และผูเ้ รียนให้ละเอียด เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจบริบทของผูเ้ รียน
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ วรให้ผูเ้ รียนลง
มือปฏิบตั ิดว้ ยตัวเองมากที่สุด และส่งเสริมให้ผูเ้ รียนกล้าแสดงออก
แสดงความคิดเห็นในส่วนทีผ่ ูเ้ รียนไม่เข้าใจ
1.1.3 ครูควรมีการพัฒนาสื่อการสอนให้หลากหลาย
เพื่อรองรับกับความสนใจที่จะเรียนรู ข้ องนักเรียนและเพื่อสนอง
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
1.1.4 ควรกาหนดระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน
บนเว็บ เช่น นักเรียนควรมีเวลาศึกษาบทเรียนนอกชัน้ เรียนเป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมงหรือ 1 วัน เป็ นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรท าการศึ ก ษาการเรีย นรู ห้ อ้ งเรี ย นกลับ ด้าน
ร่วมกับบทเรียนบทเว็บกับนักเรียนทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ใน
ระดับการศึกษาและแต่ละพื้นทีก่ ารศึกษา
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบทเว็บ ในการพัฒนาตัวแปร
ด้านอื่น ๆ เช่ น การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปญั หาอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นต้น
2.3 ควรทาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียนกลับ
ด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บ
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