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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ
คงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางและ
แบบห้ องเรียนปกติ และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แ บบห้ องเรี ยนกลั บทาง เลือกกลุ่ มตัวอย่า งแบบเจาะจง ได้ แก่ กลุ่มทดลอง เป็ น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 จานวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับ
ทาง และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 4/4 จานวน 35 คน เรียนโดยการจัดการ
เรี ยนรู้ แ บบปกติ เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แผนการจั ดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึ งพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษา นักเรี ยนที่
เรี ยนโดยห้ องเรี ยนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าที่เรี ยนโดยห้ องเรี ยนปกติ
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 2)ผลความคงทนทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียน
กลับทาง หลังจากได้ เรียนผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการเรียน

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1

945

2

ลดลง และ 3)ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่มีต่อการจั ดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลั บทาง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04)
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ความคงทน , วิชาสังคมศึกษา , การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้ องเรียนกลับทาง

Abstract
This research is the experimental research. The purposes of this research were : 1)
to study the learning achievement and retention of social studies learning by using flipped
classroom learning, 2) to compare the learning achievement between using flipped
classroom learning and using traditional learning, and 3) to study the student’s satisfaction
toward flipped classroom learning samples. The sample of this research in 35 students for
each group of Mathayomsuksa 4 Joseph Upatham School. The research instrument were
Lesson Plan , Achievement Test and Satisfaction Questionnaire. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard deviation, Paired t-test and Independent t-test.
The results showed that : 1) The learning archievement of social studies by using
flipped classroom learning showed significantly higher scores than those students by
traditional learning (p<.05). 2) The learning retention of social studies by flipped
classroom learning showed the student had decrease memory retention after 2 weeks. 3)
Overall of satisfaction in learning social studies by using flipped classroom learning showed
that students satisfaction were high level ( = 4.04). The highest satisfaction was the
learning management.
Keywords : Achievement , Retention , Social Studies , Flipped Classroom
ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
โลกก้ า วเข้ า สู่ศ ตวรรษที่ 21 เกิดกระแสของการผลั ก ดั น ให้ เ ปลี่ ย นแปลงวิ ธีพั ฒ นา
พลเมืองโลก รุ่นใหม่ นักการศึ กษาทั่วโลกต่างให้ การยอมรับแนวคิดนี้ ภายใต้ กรอบแนวคิดแห่ง
ศตวรรษที่ 21 อันเป็ นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ พร้ อมสาหรับการดารงชีวิต และปรั บตัว
เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะศตวรรษนี้โลกจะหลอมรวมเป็ นหมู่บ้านโลก
โลกจะไร้ พ รมแดนและแลดูแ คบลง จากความก้ า วหน้ าของเทคโนโลยีการสื่อสาร สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงต่อชีวิตผู้คนในสังคมโลกและสังคมไทยในทุกด้ าน
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สังคมปั จจุ บั นไม่ ได้ ต้อ งการเพี ยงคนเก่งหรื อมีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน แต่ ต้อ งการ
พลเมืองยุคใหม่ท่มี ีความรอบรู้ในศาสตร์พ้ ืนฐานทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ทักษะการ
ใช้ ชีวิตและทักษะอาชีพ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ภายใต้ ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนใน
สังคม รู้จักคิดเชิงสร้ างสรรค์ สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆและนามาสรรค์สร้ างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
งานของตนเองได้ ให้ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงไม่ล้าหลังผู้อ่ นื อันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกับ หลั ก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ นฐาน พุทธศั กราช 2551 อัน เป็ น
หลั ก สูตรที่มุ่งเน้ นผู้ เรี ยนให้ เ ป็ นคนดี มีปั ญญา มี ความสุข มีศัก ยภาพในการศึ กษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้ เกิดกับผู้เรียน คือ มีความสามารถในการสื่อสาร
การคิด การแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ภายใต้ ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองในปั จจุ บันได้
มุ่งเน้ นในมิติของการพัฒนา 4 มิติสาคัญได้ แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่
การปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ (สานักงาน
เลขาธิก ารสภาการศึก ษา, 2555) วงการศึกษาไทยเองได้ มีการคิดค้ นเพื่ อพั ฒนารูปแบบ
นวั ตกรรมทางการเรี ยนรู้แ ละรู ปแบบการสอนตามหลั กสูตรเพื่ อก้ าวทัน กับความก้ า วหน้ า ทาง
วิ ทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ท่ีเ ข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การจั ดการศึ ก ษาค่ อ นข้ า งสูง รวมทั้งการปรั บ
สภาพการณ์ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมภายใต้ กระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบัน
ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาโดยรวม ซึ่งในวงการศึกษา
ไทยได้ มีการคิดค้ นพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เป็ นไปตามปรัชญา
แนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้ นที่ผ้ ูเรียนเป็ นสาคัญ (Learners Center) (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)
“ครู ” จึ งถู ก คาดหวั ง ให้ เป็ นผู้ มีบ ทบาทส าคั ญ ในการเป็ นหั ว ขบวนในการสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่น้ ี “ครู” ในศตวรรษที่ 21 ต้ อง “เปลี่ยน” ทั้งบทบาท และวิธีการสอน ครู
ต้ องสอนให้ น้อยลง และสร้ างกระบวนการเรียนรู้ให้ มากขึ้น โดยไมเน้ นการสอนสาระวิชา แต่เน้ น
สร้ างแรงบันดาลใจ และอานวยความสะดวกให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ผ่านการลงมือทา (วิจารณ์ พานิช
, 2556)
ห้ องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จึงกลายเป็ นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของ
ตัวอย่างจากประสบการณ์จริ งที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็ นวิธีการใช้ ห้องเรียนให้ เกิดคุณค่าแก่
นักเรียนโดยใช้ ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery
Learning) และเป็ นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่ อยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูท่ปี รับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู้อกี รูปแบบหนึ่งให้ เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีท่นี ามาใช้ โดยครูไม่สอนถ่ายทอดความรู้ให้ แก่
ศิษย์โดยตรง แต่ใช้ เทคโนโลยีสร้ างบทเรียนขึ้นไว้ บนระบบอินเทอร์เน็ตให้ นักเรียนได้ เข้ ามาศึกษา
โดยไม่จาเป็ นต้ องเรียนเนื้อหาวิชาในห้ องเรียน แต่ใช้ เวลาให้ เหมาะสมและเกิดคุณค่าคือใช้ สาหรับ
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แปลงความรู้ไปเป็ นความรู้หรื อสาระเพื่อความเข้ าใจที่เชื่อมโยงกับโลกและชีวิตจริ ง ซึ่งช่วงเวลา
ฝึ กหัดนี้ต้องการความช่วยเหลือจากครู นั่นคือวิธีการของห้ องเรียนกลับทาง คือเรียนเนื้อหาวิชา
ความรู้ท่บี ้ าน และทาการบ้ านที่โรงเรียน หรือรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ท่บี ้ านแล้ วมาสร้ างความรู้
ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ให้ เป็ นความรู้ท่สี อดคล้ องกับชีวิตทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ท่มี ีพลัง
เกิดทักษะที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2556) อันเป็ นทักษะที่สอดคล้ อง
กับจุ ดมุ่งหมายของการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ท้งั ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่นื
มีความอดทด อดกลั้น ยอมรั บในความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการ
ดาเนินชีวิต และเป็ นพลเมืองดีของชาติ สังคมและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้น ประกอบไปด้ วยสาระเนื้อหาค่อนข้ างมาก
ครูโดยทั่วไปจึงมักใช้ การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้ นักเรียนผ่านครูผ้ ูสอน โดยผู้เรียนเป็ นผู้รับฟัง
มิ ไ ด้ โ ต้ ต อบปฏิสั ม พั น ธ์ กั บ ครู ผ้ ู ส อน ท าให้ ใ ห้ นั ก เรี ยนไม่ ก ล้ า ซั ก ถามประเด็น คาถามที่ส งสั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้ องเรี ยนที่นักเรี ยนมีพัฒนาการการเรี ยนรู้ท่ชี ้ ากว่ าเพื่ อนร่ วมชั้น จะทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า แม้ จะตั้งใจฟั งแล้ วก็ตาม หรือบางครั้งเมื่อไม่เข้ าใจบทเรียน
มักจะเลิกจดจ่อกับบทเรียนที่ครูกาลังถ่ายทอด อันเป็ นปั ญหาในการจัดการชั้นเรียนต่อครูผ้ ูสอน
ตามมา นอกจากนี้ยังรวมถึงนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้ านอื่นๆ ต้ องไปฝึ กซ้ อมทาให้ ไม่ได้
เข้ าเรียนในชั้นเรียน นักเรียนกลุ่มนี้จึงมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ดังนั้นการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มดังกล่ าว จะกระทาเพียงใน
ห้ อ งเรี ยนอย่ า งเดี ยวไม่ ได้ ต้ อ งใช้ แ นวทางการจั ดการเรี ยนรู้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง เพื่ อให้
นักเรี ยนสามารถทบทวนเนื้อหาซา้ ๆจากที่บ้าน ในส่วนเนื้อหาที่ไม่เข้ าใจ และสอบถามสิ่งที่สงสัย
ทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกันในชั้นเรี ยน ครูจะเป็ นผู้ช่วยให้ นักเรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจ สามารถ
วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนสู่การประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม เป็ น
การสร้ างพลเมืองยุคใหม่ท่มี ีทักษะการดารงชีวิตส่วนตน ทักษะการทางานและทักษะการปรับตัว
ร่วมกับผู้อ่นื
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรี ยนรู้ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง
และแบบห้ องเรียนปกติ
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาสังคมศึกษา หลังจาก
จัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการจั ดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลั บ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา หลังจากจัดการเรียนรู้
แบบห้ องเรียนปกติแตกต่างกัน
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความคงทนทางการเรี ยนในวิชาสังคมศึ กษา ที่เรี ยน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางหลังเรียน เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ทดสอบซา้ แล้ ว
ได้ คะแนนทดสอบเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับ
ทางโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับทาง หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึก ษา โดยผู้ สอนชี้แ จงให้ ผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ด้วยตนเองมาก่อนผ่า นสื่อวิ ดีทัศ น์ เว็บไซต์
เอกสารหรือตาราจากนอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน จากนั้นกลับมาชั้นเรียนเพื่อถามตอบร่ วมกับผู้เรียน
คนอื่นและผู้สอน ในทางกลับกันผู้สอนให้ ผ้ ูเรียนทาการบ้ านเป็ นผลงานกลุ่มในห้ องเรียนตามโจทย์
ที่ครูต้งั ไว้ นักเรียนต้ องร่วมกันสรุปความและมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู แ้ บบห้องเรียนปกติ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
สังคมศึกษา โดยครูผ้ ูสอนจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคู่มือครูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551
วิชาสังคมศึกษา หมายถึง บทเรียนที่ประกอบด้ วยเนื้อหาต่างๆ ได้ แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หมายถึ ง คะแนนจากความรู้ ความจ า ความเข้ า ใจและ
ความสามารถในกระบวนการใช้ สติปัญญา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางและการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนปกติในวิชาสังคมศึกษา
สามารถวัดจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็ นชุดแบบทดสอบเดียวกัน
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ความคงทน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการคงไว้ ซ่ึงผล
การเรี ยน จากการเรี ยนรู้ วิ ชาสังคมศึ ก ษา หลั ง จากทิ้งไว้ ช่วงระยะเวลาหนึ่ ง วั ดได้ จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับ
เดิม
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางในวิชาสังคมศึกษา
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย อาเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 3 ห้ องเรียน
จานวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ วิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจับฉลากแบ่งเป็ น กลุ่มทดลอง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบห้ องเรียนกลับทาง และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
จานวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนปกติ
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง การจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนปกติ วิชาสังคม
ศึกษา
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ความคงทนทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้ องเรียนกลับทาง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง
ระยะเวลาในการวิจยั
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558

950

7

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางในวิชาสังคมศึกษา จานวน 9 คาบ
เป็ นเวลา 9 ชั่วโมง จานวน 3 แผนการเรียนรู้
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนปกติในวิชาสังคมศึกษา จานวน 9 คาบ
เป็ นเวลา 9 ชั่วโมง จานวน 3 แผนการเรียนรู้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เป็ นแบบปรนัย ให้
เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ รวม 3 ชุดแบบทดสอบ ซึ่งจะใช้ ทดสอบทั้งก่อนเรียน
หลังเรียนทันทีและทดสอบหลังเรียนแล้ ว 2 สัปดาห์ ซึ่งจะใช้ ทดสอบกับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางในวิชา
สังคมศึกษา จานวน 1 ชุดแบบสอบถาม
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ผู้วิจัยจัดเตรียมสื่อวิดีทศั น์ แล้ วนาไปแขวนไว้ ในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ กลุ่ม
(Facebook Group) ที่สร้ างขึ้น และเตรียมไฟล์วิดีทศั น์สาหรับนักเรียนที่ไม่มีอนิ เตอร์เน็ต นาไปใช้
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางกับกลุ่มทดลอง
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับ
ทางกับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 จานวน 9 คาบ เป็ นเวลา 9 ชั่วโมง
จานวน 3 แผนการเรียนรู้ และให้ นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบห้ องเรียนกลับทาง
3. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนปกติ
กับกลุ่มควบคุม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 จานวน 3 แผนการเรียนรู้
4. หลังเรียนแล้ ว 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้ กลุ่มทดลองทาแบบทดสอบหลังเรียนฉบับเดิมอีก
ครั้ง เพื่อวัดความคงทนทางการเรียนของกลุ่มทดลอง
5. ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลผลคะแนนทดสอบ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางและแบบห้ องเรียนปกติ
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โดยใช้ การหา ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ของคะแนนสอบหลังเรียนและก่อนเรียน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ Paired t-test โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนทันที และหลังจากทิ้งระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
4. วิเคราะห์ความพึ งพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง โดยน าคะแนนระดั บ ความพึ ง พอใจของกลุ่ มตั ว อย่ า งมาหาค่ า เฉลี่ ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นจึงแปลผลการวิจัยเป็ น ระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ

ผลการวิจยั
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางและแบบห้ องเรียนปกติ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง จานวนกลุ่มละ 35 คน พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
2. ผลความคงทนทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง โดยนาคะแนนหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกับหลังผลการทดสอบความคงทนทางการเรียนหลังจากนักเรียนได้ เรียนผ่านไปแล้ ว
2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการเรียนในภาพรวมลดลง
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง พบว่า โดย
ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านการ
จัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.12) ด้ านผู้สอน มีความพึงพอใจระดับมาก
( =4.07) และด้ านผู้เรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.04)
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อภิปราย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางและแบบห้ องเรียนปกติ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง จานวนกลุ่มละ 35 คน พบว่า นักเรียนมี
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ที่ร ะดั บ 0.05 จะเห็น ได้ จ าก
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยนของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนยอแซฟ
อุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง จานวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีผล
คะแนนก่อนเรียนโดยรวมต่ากว่ าร้ อยละ 50.00 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.29 หลังจาก
ได้ เรี ยนด้ วยวิ ธีก ารจั ดการเรี ยนรู้ แ บบห้ องเรี ยนกลั บ ทางแล้ ว นั กเรี ยนมีผลคะแนนหลั งเรี ยน
โดยรวมสูงกว่าร้ อยละ 50.00 จานวน 35 คิดเป็ นร้ อยละ 100 สอดคล้ องกับงานวิจัยของชลยา
เมาะราศี (2556) เรื่อง ผลการเรี ยนที่ใช้ วิธีการสอนแบบย้ อนกลับร่วมกับห้ องเรียนแบบกลับ
ด้ านบนเครือข่ายสังคม ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้ วิธกี ารสอนแบบย้ อนกลับร่ วมกับห้ องเรียน
กลับ ด้ า นสูงกว่ าก่ อนเรี ยนอย่า งมีนัยสาคั ญทางสถิติ ขณะเดียวกัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับ คะแนน
ทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นวิ ช าสัง คมศึ ก ษาของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย น
ยอแซฟอุปถัมภ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนก่อน
เรียนโดยรวมต่ากว่าร้ อยละ 50.00 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.14 หลังจากได้ เรียนด้ วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติแล้ ว นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนโดยรวมสูงกว่าร้ อยละ 50.00
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.57 สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุภาพร สุดบนิด , สมบัติ ท้ าย
เรือคา และบังอร กุมพล ( 2556) ได้ ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน
เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และ
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้ องเรียนกลับทางมีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้ องเรียนกลับทางนั้นจะมุ่งเน้ นการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะความรู้
ความสามารถและสติปั ญ ญาของแต่ ละบุ คคล (Individualized Competency) ตามอัตรา
ความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน (Self-Paced) จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน เป็ นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้น
เรี ย นที่ท าให้ ผ้ ู เ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุก ที่ทุก เวลา นอกจากนี้ การจั ดการเรี ยนการสอนแบบ
ห้ องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เป็ นนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการ
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สร้ างผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้ าน (Mastery Learning) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้
ต่ างๆเข้ า ด้ ว ยกันตามแนวคิดของการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 อัน เป็ นทักษะที่สอดคล้ อ งกับ
จุ ดมุ่ งหมายของการศึ ก ษากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ซึ่ งช่ วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ท้งั ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ ร่วมกันกับผู้อ่นื
มีความอดทด อดกลั้น ยอมรั บในความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการ
ดาเนินชีวิต และเป็ นพลเมืองดีของชาติ สังคมและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของวันเฉลิม อุดมทวี (2556) ได้ ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการคิดเชิง
บูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้ องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคะแนนความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ
ของนั ก เรี ยนมี จ านวนนั ก เรี ยนที่ผ่า นเกณฑ์สู งกว่ า เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้ าหมายได้ รับการฝึ กฝน ฝึ กปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และเทคนิคห้ องเรียนกลับทางอย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการ
ใช้ คาถามเพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง นามาสู่การคิดเชิงบูรณาการได้
อย่างถูกต้ อง
2. ผลความคงทนทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนยอแซฟ
อุ ป ถั ม ภ์ ที่เ รี ย นโดยการจั ด การเรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง โดยน าคะแนนหลั ง เรี ย นมา
เปรียบเทียบกับหลังผลการทดสอบความคงทนทางการเรียนหลังจากนักเรียนได้ เรียนผ่านไปแล้ ว
2 สัปดาห์ พบว่ า นักเรี ยนมีความรู้ความคงทนทางการเรี ยนลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ
ประการแรก เรื่อง เนื้อหาเป็ นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ค่อนข้ างยาก โดยเฉพาะกฎหมายแพ่ งและ
พาณิ ช ย์ และกฎหมายอาญา ประการที่สอง แบบทดสอบที่ใช้ วั ดผลการเรี ยนรู้ มี คาถามและ
คาตอบที่ทาให้ นักเรี ยนเกิดความสับสนในคาตอบ จึงทาให้ เลื อกคาตอบผิดไป ประการสุดท้ าย
นั ก เรี ย นไม่ มี เ วลากลั บ ไปทบทวนบทเรี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นไปแล้ ว เพราะต้ อ งท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
นอกเหนือจากการเรียนในห้ องเรียน จึงทาให้ มีความคงทนทางการเรียนลดลง
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทาง พบว่า ภาพ
โดยรวมของความพึ งพอใจต่อ การจัดการเรี ยนรู้แ บบห้ องเรี ยนกลั บทางอยู่ ในระดับ มาก ( =
4.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.12)
ด้ านผู้สอน มีความพึ งพอใจระดับมาก ( =4.07) และด้ านผู้เรี ยน มีความพึ งพอใจระดับมาก
( =4.04) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ สุภาพร สุดบนิด, สมบัติ ท้ ายเรือคา และบังอร กุมพล
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( 2556) ได้ ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรม การ
เรี ยนรู้ แบบปกติ พบว่ าเจตคติต่อการเรี ยนของนั กเรี ยนที่ได้ รับการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
ห้ องเรี ยนกลั บทางและห้ องเรี ยนปกติ แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และ
งานวิจัยของ สเตรเยอร์ (Strayer, 2007) ได้ ทาการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ ห้องเรียนกลับทางต่อ
การเรี ยนรู้ ส่ิงแวดล้ อ ม โดยการเปรี ยบเทียบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนแบบดั้งเดิมและ
ห้ องเรียนแบบกลับทางที่ใช้ ระบบการสอนแบบอัจฉริยะ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการ
ใช้ ห้องเรียนกลับทางมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับทาง เนื่องจากความ
หลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ และการเรียนแบบดั้งเดิมผู้เรียนไม่ได้ มีประสบการณ์ เน้ นการ
ท่องจามากกว่า แต่การจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางผู้เรียนมีความเข้ าใจมากขึ้น มีการ
นาเสนอผลงานของตนเองและมีการพั ฒนาการเรี ยนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะด้ านการจัดการเรียนรู้
ซึ่งนักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่อเวลาที่ใช้ ทากิจกรรมในห้ องเรี ยน สามารถใช้ เวลาเรี ยนรู้ได้ อย่าง
เต็มที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึ งพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์มีความหลากหลายและน่ าสนใจ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับการศึกษาของ มาโลว์ (Marlowe, 2012) ได้ ทาการวิจัยเรื่อง
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และการลดความเครี ย ดของผู้ เ รี ย น โดยการใช้ ห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเกิดจากการ
ดูวิดีโอบรรยายนอกชั้นเรียนและสามารถส่งงานได้ เสร็จตามระยะเวลาที่ผ้ ูสอนกาหนด อีกทั้งการ
เรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับทางยังเป็ นการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผู้เรี ยนสามารถ
ศึกษาวิดีโอได้ นอกชั้นเรียน ทาให้ บรรยากาศในชั้นเรียนเป็ นไปด้ วยความสนุกสนาน เป็ นประโยชน์
และมีความน่าสนใจมากขึ้น
ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
หลั งจากที่ได้ จั ดการเรี ยนรู้ แ บบห้ อ งเรี ยนกลั บ ทางและห้ อ งเรี ยนปกติ แ ล้ ว ผู้ วิจั ยมี ข้อ
ค้ นพบคือ นักเรียนทั้งห้ องเรียนกลับทางและห้ องเรียนปกติ มีผลการทดสอบคะแนนก่อนเรียนไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อได้ จัดการเรียนการสอนตามการจัดการเรียนรู้ท้งั สองแบบแล้ ว พบว่าผลการ
ทดสอบคะแนนหลั งเรี ยนมีความแตกต่ างกัน นั กเรี ยนทุ กคนที่เรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลั บทาง มี
คะแนนสูงกว่าร้ อยละ 50 ของคะแนนเต็ม มากกว่ านักเรียนที่เรียนแบบห้ องเรี ยนปกติ ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ถึงร้ อยละ 88.57 เมื่อนักเรียนได้ เรียนบทเรียนผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ จึงจัดทดสอบซา้ ด้ วย
ข้ อสอบชุ ดเดิม พบว่ า นักเรี ยนห้ องเรี ยนกลับทางมีความรู้ความคงทนทางการเรี ยนวิ ชาสังคม
ศึกษาลดลง อันเกิดจากเนื้อหากฎหมายค่อนข้ างยาก ต้ องใช้ ทักษะการจา นักเรียนอาจสับสนใจ
คาถามและตัวเลือกของแบบทดสอบ รวมถึงผู้เรียนเองที่ไม่มีเวลาในการทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม
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การจัดการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับทางเป็ นการเรียนการสอนแบบใหม่ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบห้ องเรียนกลับทางอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้ าน
การจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันทากิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการบ้ านต่างๆ ภายในห้ องเรี ยน
ภาระการบ้ านจึงลดลง นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ควรพัฒนาสื่อวิดีทศั น์ให้ มีความหลากหลาย น่าสนใจ ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เป็ นการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อสร้ างความน่าสนใจแก่นักเรียน สามารถชมสื่อวิดีทศั น์ของผู้สอนด้ วย
ความสนุกสนาน และสื่อวิดีทศั น์ท่ใี ช้ ไม่ควรเกิน 10 นาที เพราะถ้ าใช้ ระยะเวลายาวนาน จะทาให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการชมวิดีทศั น์ และหันไปทากิจกรรมอื่นแทน ครูผ้ ูสอนอาจ
ตัดแบ่งเนื้อหาให้ ส้นั กระชับ
2. การชมสื่อวิดีทศั น์ด้วยตนเองของนักเรียน ครูผ้ ูสอนต้ องให้ คะแนนเสริมแรงแก่
นักเรียน ที่ต้ังคาถามหรือสรุปประเด็นสาคัญหลังจากชมวิดีทศั น์
3. ประเด็นศึกษาของนักเรียนนั้น ผู้สอนต้ องทาความเข้ าใจกับนักเรียนให้ ชัดเจน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการค้ นคว้ าหาคาตอบของนักเรียน นักเรียนจึงจะสามารถสรุปสาระสาคัญของ
ประเด็นที่สงสัยได้ อย่างตรงประเด็น และถูกต้ องที่สดุ
4. การเตรี ยมความพร้ อ มของผู้ สอน ต้ องวางแผนการสอนอย่ า งเป็ นขั้น เป็ นตอน ใช้
ระยะเวลาอย่ างเหมาะสม รวมไปถึงการศึกษาเนื้ อหาของบทเรี ยนอย่ างถ่องแท้ เนื่ องจากการ
จัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลั บทาง ครูผ้ ูสอนต้ องเป็ นที่ปรึ กษาตั้งแต่ กระบวนการค้ นคว้ าของ
นักเรียนและการสรุปเนื้อหาของบทเรียนเมื่อทากิจกรรมกลุ่มเสร็จสิ้น
5. การสร้ างบรรยากาศการเรี ยน ครูผ้ ูสอนควรสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่ างนักเรี ยนและครู ผ้ ูสอน ที่มิใช่ แค่ น่ังจดบั นทึกสิ่งที่ครูสอน แต่ให้ เกิดการเรี ยนแบบหารื อ
และควรกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ของการสร้ างสรรค์ผลงาน รวมถึงส่งเสริ มให้ เกิดความกล้ า
แสดงออกเมื่อนาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาผลของการจั ดการเรี ยนรู้ แ บบห้ องเรี ยนกลั บทางต่ อทักษะด้ า นอื่นๆ เช่ น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม เนื่องจากการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ
ห้ องเรียนกลับทาง เน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาความรู้มาก่อนเข้ าห้ องเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย
จึงตั้งคาถาม และเข้ ากิจกรรมกลุ่มในห้ องเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นศึกษาร่วมกัน
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียน
กลับทางและแบบปกติ
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