
 
 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู ้

วิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู ้
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ

คงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  2)เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคม

ศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและ

แบบห้องเรียนปกติ และ 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มทดลอง เป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ทาง และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 35 คน เรียนโดยการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา นักเรียนที่

เรียนโดยห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าที่เรียนโดยห้องเรียนปกติ

อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 2)ผลความคงทนทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับทาง หลังจากได้เรียนผ่านไปแล้ว 2 สปัดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการเรียน
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ลดลง และ 3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04)   

 

ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ความคงทน , วิชาสงัคมศึกษา , การจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับทาง 

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 

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เกิดกระแสของการผลักดันให้เปล่ียนแปลงวิธีพัฒนา 

พลเมืองโลก รุ่นใหม่ นักการศึกษาทั่วโลกต่างให้การยอมรับแนวคิดน้ี ภายใต้กรอบแนวคิดแห่ง

ศตวรรษที่ 21 อันเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิต และปรับตัว

เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะศตวรรษน้ีโลกจะหลอมรวมเป็นหมู่บ้านโลก 

โลกจะไร้พรมแดนและแลดูแคบลง จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร สร้างความ

เปล่ียนแปลงต่อชีวิตผู้คนในสงัคมโลกและสังคมไทยในทุกด้าน 
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 สังคมปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงคนเก่งหรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน แต่ต้องการ

พลเมืองยุคใหม่ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทกัษะการ

ใช้ชีวิตและทกัษะอาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนใน

สังคม รู้จักคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆและน ามาสรรค์สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

งานของตนเองได้ ให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงไม่ล้าหลังผู้อื่น อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ตนเองและพัฒนางานให้มีประสทิธภิาพ 

 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็น

หลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน คือ มีความสามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏรูิปการศึกษาทศวรรษที่สองในปัจจุบันได้

มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติส าคัญได้แก่ การปฏรูิปนักเรียนยุคใหม่ การปฏรูิปครูยุคใหม่ 

การปฏรูิปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ และการปฏรูิประบบบริหารจัดการยุคใหม่ (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) วงการศึกษาไทยเองได้มีการคิดค้นเพ่ือพัฒนารูปแบบ

นวัตกรรมทางการเรียนรู้และรูปแบบการสอนตามหลักสูตรเพ่ือก้าวทันกับความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาค่อนข้างสูง รวมทั้งการปรับ

สภาพการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใต้กระแสแห่งการปฏรูิปการศึกษาไทยในปัจจุบัน

ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาโดยรวม ซ่ึงในวงการศึกษา

ไทยได้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เป็นไปตามปรัชญา

แนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learners Center) (สรุศักด์ิ ปาเฮ, 2556) 

“ครู” จึงถูกคาดหวังให้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นหัวขบวนในการสร้างความ

เปล่ียนแปลงอนัย่ิงใหญ่น้ี “ครู” ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “เปล่ียน” ทั้งบทบาท และวิธีการสอน ครู

ต้องสอนให้น้อยลง และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยไมเน้นการสอนสาระวิชา แต่เน้น

สร้างแรงบันดาลใจ และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านการลงมือท า (วิจารณ์ พานิช

, 2556) 

 ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหน่ึงของ

ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดข้ึนในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่

นักเรียนโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery 

Learning) และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปล่ียนวิธีการ

เรียนรู้อกีรูปแบบหน่ึงให้เกิดข้ึนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้ โดยครูไม่สอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ศิษย์โดยตรง แต่ใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนขึ้นไว้บนระบบอินเทอร์เนต็ให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษา 

โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาวิชาในห้องเรียน แต่ใช้เวลาให้เหมาะสมและเกิดคุณค่าคือใช้ส าหรับ
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แปลงความรู้ไปเป็นความรู้หรือสาระเพ่ือความเข้าใจที่เช่ือมโยงกับโลกและชีวิตจริง ซ่ึงช่วงเวลา

ฝึกหัดน้ีต้องการความช่วยเหลือจากครู น่ันคือวิธีการของห้องเรียนกลับทาง คือเรียนเน้ือหาวิชา

ความรู้ที่บ้าน และท าการบ้านที่โรงเรียน หรือรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่บ้านแล้วมาสร้างความรู้

ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง 

เกิดทกัษะที่เรียกว่า ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2556) อันเป็นทกัษะที่สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายของการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงช่วยให้

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

มีความอดทด อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ด าเนินชีวิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ สงัคมและโลก (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) 

 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษานั้น ประกอบไปด้วยสาระเน้ือหาค่อนข้างมาก  

ครูโดยทั่วไปจึงมักใช้การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนผ่านครูผู้สอน โดยผู้เรียนเป็นผู้รับฟัง 

มิได้โต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน ท าให้ให้นักเรียนไม่กล้าซักถามประเด็นค าถามที่สงสัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในห้องเรียนที่นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเพ่ือนร่วมช้ัน จะท าให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่า แม้จะต้ังใจฟังแล้วกต็าม หรือบางคร้ังเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน 

มักจะเลิกจดจ่อกับบทเรียนที่ครูก าลังถ่ายทอด อันเป็นปัญหาในการจัดการช้ันเรียนต่อครูผู้สอน

ตามมา นอกจากน้ียังรวมถึงนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านอื่นๆ ต้องไปฝึกซ้อมท าให้ไม่ได้

เข้าเรียนในช้ันเรียน นักเรียนกลุ่มน้ีจึงมักจะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า  

ดังน้ันการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จะกระท าเพียงใน

ห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เพ่ือให้

นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาซ า้ๆจากที่บ้าน ในส่วนเน้ือหาที่ไม่เข้าใจ และสอบถามสิ่งที่สงสัย 

ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันในช้ันเรียน ครูจะเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ

วิเคราะห์และเช่ือมโยงความรู้ของนักเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม เป็น

การสร้างพลเมืองยุคใหม่ที่มีทักษะการด ารงชีวิตส่วนตน ทักษะการท างานและทกัษะการปรับตัว

ร่วมกบัผู้อื่น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ วิชาสงัคมศึกษา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

และแบบห้องเรียนปกติ 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่

มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา หลังจาก

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา หลังจากจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนปกติแตกต่างกนั 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคงทนทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ที่เรียน

โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางหลังเรียน เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ทดสอบซ า้แล้ว

ได้คะแนนทดสอบเพ่ิมข้ึน 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ทางโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัทาง หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

สังคมศึกษา โดยผู้สอนช้ีแจงให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมาก่อนผ่านสื่อวิดีทัศน์ เว็บไซต์ 

เอกสารหรือต าราจากนอกช้ันเรียนหรือที่บ้าน จากน้ันกลับมาช้ันเรียนเพ่ือถามตอบร่วมกับผู้เรียน

คนอื่นและผู้สอน ในทางกลับกนัผู้สอนให้ผู้เรียนท าการบ้านเป็นผลงานกลุ่มในห้องเรียนตามโจทย์

ที่ครูต้ังไว้ นักเรียนต้องร่วมกนัสรุปความและมาอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนปกติ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

สังคมศึกษา โดยครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแนวคู่มือครูหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 วิชาสงัคมศึกษา หมายถึง บทเรียนที่ประกอบด้วยเน้ือหาต่างๆ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ

ครอบครัว กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากความรู้ ความจ า ความเข้าใจและ

ความสามารถในกระบวนการใช้สติปัญญา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนปกติในวิชาสังคมศึกษา 

สามารถวัดจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงเป็นชุดแบบทดสอบเดียวกนั 
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 ความคงทน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการคงไว้ซ่ึงผล

การเรียน จากการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หลังจากทิ้ งไว้ช่วงระยะเวลาหน่ึง วัดได้จากการท า

แบบทดสอบหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับ

เดิม 

ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในวิชาสงัคมศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย อ าเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง 

ใช้วิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจับฉลากแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 

คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับทาง และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

จ านวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนปกติ 

 ตวัแปรตน้ 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนปกติ วิชาสังคม

ศึกษา 

ตวัแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ความคงทนทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับทาง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

 ระยะเวลาในการวิจยั 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในวิชาสงัคมศึกษา จ านวน 9 คาบ 

เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง จ านวน 3 แผนการเรียนรู้   

  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนปกติในวิชาสังคมศึกษา จ านวน 9 คาบ 

เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง จ านวน 3 แผนการเรียนรู้   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เป็นแบบปรนัย ให้

เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ รวม 3 ชุดแบบทดสอบ ซ่ึงจะใช้ทดสอบทั้งก่อนเรียน 

หลังเรียนทนัทแีละทดสอบหลังเรียนแล้ว 2 สปัดาห์ ซ่ึงจะใช้ทดสอบกบักลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในวิชา

สงัคมศึกษา จ านวน 1 ชุดแบบสอบถาม 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

1. ผู้วิจัยจัดเตรียมสื่อวิดีทศัน์ แล้วน าไปแขวนไว้ในสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุค๊กลุ่ม 

(Facebook Group) ที่สร้างข้ึน และเตรียมไฟล์วิดีทศัน์ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีอนิเตอร์เนต็ น าไปใช้

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางกบักลุ่มทดลอง 

2.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ทางกบักลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 9 คาบ เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง 

จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับทาง 

3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนปกติ

กบักลุ่มควบคุม คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ 

4. หลังเรียนแล้ว 2 สปัดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบหลังเรียนฉบับเดิมอกี

คร้ัง เพ่ือวัดความคงทนทางการเรียนของกลุ่มทดลอง 

5. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผลคะแนนทดสอบ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ในวิชาสงัคมศึกษา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและแบบห้องเรียนปกติ 
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โดยใช้การหา ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ของคะแนนสอบหลังเรียนและก่อนเรียน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ

คะแนนทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ Paired t-test โดยก าหนดระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือ

เปรียบเทยีบระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนทนัท ีและหลังจากทิ้งระยะเวลาผ่านไป 2 สปัดาห์ 

3.  วิเคราะห์เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

โดยใช้ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับทาง โดยน าคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  จากน้ันจึงแปลผลการวิจัยเป็นระดับ

ความพึงพอใจ 5 ระดับ 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและแบบห้องเรียนปกติ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง จ านวนกลุ่มละ 35 คน พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 2. ผลความคงทนทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยน าคะแนนหลังเรียนมา

เปรียบเทยีบกบัหลังผลการทดสอบความคงทนทางการเรียนหลังจากนักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้ว 

2 สปัดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการเรียนในภาพรวมลดลง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง พบว่า โดย

ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.04)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการ

จัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.12) ด้านผู้สอน มีความพึงพอใจระดับมาก 

( =4.07) และด้านผู้เรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.04) 
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อภิปราย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและแบบห้องเรียนปกติ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง จ านวนกลุ่มละ 35 คน พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  จะเห็นได้จาก

คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง จ านวน 35 คน พบว่า  นักเรียนมีผล

คะแนนก่อนเรียนโดยรวมต ่ากว่าร้อยละ 50.00 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 หลังจาก

ได้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางแล้ว นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียน

โดยรวมสูงกว่าร้อยละ 50.00 จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้องกับงานวิจัยของชลยา  

เมาะราศี (2556) เร่ือง ผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับ

ด้านบนเครือข่ายสังคม ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้วิธกีารสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียน

กลับด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน       

ยอแซฟอุปถัมภ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 35 คน พบว่า  นักเรียนมีผลคะแนนก่อน

เรียนโดยรวมต ่ากว่าร้อยละ 50.00 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 หลังจากได้เรียนด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติแล้ว นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนโดยรวมสูงกว่าร้อยละ 50.00 

จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร สุดบนิด, สมบัติ ท้าย

เรือคา และบังอร กุมพล ( 2556) ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน 

เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และ

การจัดกจิกรรม การเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับทางมีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนกลับทางน้ันจะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทกัษะความรู้

ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคล (Individualized Competency) ตามอัตรา

ความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน (Self-Paced) จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน เป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกช้ัน

เรียนที่ท  าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการ
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สร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้าน (Mastery Learning) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้

ต่างๆเข้าด้วยกันตามแนวคิดของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะที่สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงช่วยให้

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ ร่วมกันกับผู้อื่น 

มีความอดทด อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ด าเนินชีวิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ สังคมและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวันเฉลิม อุดมทวี (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถการคิดเชิง

บูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียคะแนนความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ

ของนักเรียนมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน  และเทคนิคห้องเรียนกลับทางอย่างต่อเน่ืองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการ

ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดเช่ือมโยง น ามาสู่การคิดเชิงบูรณาการได้

อย่างถูกต้อง 

 2. ผลความคงทนทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยน าคะแนนหลังเรียนมา

เปรียบเทยีบกับหลังผลการทดสอบความคงทนทางการเรียนหลังจากนักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้ว 

2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการเรียนลดลง  ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ 

ประการแรก เร่ือง เน้ือหาเป็นเร่ืองเกี่ยวกับกฎหมาย ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และกฎหมายอาญา ประการที่สอง แบบทดสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ มีค าถามและ

ค าตอบที่ท  าให้นักเรียนเกิดความสับสนในค าตอบ จึงท าให้เลือกค าตอบผิดไป ประการสุดท้าย 

นักเรียนไม่มีเวลากลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว เพราะต้องท ากิจกรรมต่างๆ 

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน จึงท าให้มีความคงทนทางการเรียนลดลง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง พบว่า ภาพ

โดยรวมของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางอยู่ในระดับมาก ( = 

4.04)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.12) 

ด้านผู้สอน มีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.07) และด้านผู้เรียน มีความพึงพอใจระดับมาก 

( =4.04) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิด, สมบัติ ท้ายเรือคา และบังอร  กุมพล 
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( 2556) ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทยีบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรม การ

เรียนรู้แบบปกติ พบว่าเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับทางและห้องเรียนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

งานวิจัยของ สเตรเยอร์ (Strayer, 2007) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลของการใช้ห้องเรียนกลับทางต่อ

การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยการเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมและ

ห้องเรียนแบบกลับทางที่ใช้ระบบการสอนแบบอจัฉริยะ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการ

ใช้ห้องเรียนกลับทางมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง เน่ืองจากความ

หลากหลายของกจิกรรมการเรียนรู้  และการเรียนแบบดั้งเดิมผู้เรียนไม่ได้มีประสบการณ์ เน้นการ

ท่องจ ามากกว่า แต่การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้ น มีการ

น าเสนอผลงานของตนเองและมีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้ น โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้  

ซ่ึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเวลาที่ใช้ท ากิจกรรมในห้องเรียน สามารถใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่าง

เตม็ที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์มีความหลากหลายและน่าสนใจ 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ มาโลว์ (Marlowe, 2012) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการลดความเครียดของผู้เรียน โดยการใช้ห้องเรียนกลับทาง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงเกิดจากการ

ดูวิดีโอบรรยายนอกช้ันเรียนและสามารถส่งงานได้เสร็จตามระยะเวลาที่ผู้สอนก าหนด อีกทั้งการ

เรียนแบบห้องเรียนกลับทางยังเป็นการลดความเครียดจากการเรียน เน่ืองจากผู้เรียนสามารถ

ศึกษาวิดีโอได้นอกช้ันเรียน ท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นประโยชน์ 

และมีความน่าสนใจมากขึ้น 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้  พบว่า 

หลังจากที่ได้จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและห้องเรียนปกติแล้ว ผู้วิจัยมีข้อ

ค้นพบคือ นักเรียนทั้งห้องเรียนกลับทางและห้องเรียนปกติ มีผลการทดสอบคะแนนก่อนเรียนไม่

แตกต่างกัน แต่เมื่อได้จัดการเรียนการสอนตามการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบแล้ว พบว่าผลการ

ทดสอบคะแนนหลังเรียนมีความแตกต่างกัน นักเรียนทุกคนที่เรียนแบบห้องเรียนกลับทาง มี

คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ มากกว่านักเรียนที่เรียนแบบห้องเรียนปกติ ซ่ึงผ่าน

เกณฑถ์ึงร้อยละ 88.57 เมื่อนักเรียนได้เรียนบทเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ จึงจัดทดสอบซ า้ด้วย

ข้อสอบชุดเดิม พบว่า นักเรียนห้องเรียนกลับทางมีความรู้ความคงทนทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษาลดลง อันเกิดจากเน้ือหากฎหมายค่อนข้างยาก ต้องใช้ทักษะการจ า นักเรียนอาจสับสนใจ

ค าถามและตัวเลือกของแบบทดสอบ รวมถึงผู้เรียนเองที่ไม่มีเวลาในการทบทวนบทเรียนเพ่ิมเติม 
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การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางเป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ เป็นสาเหตุหน่ึงที่

ท  าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน

การจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการบ้านต่างๆ ภายในห้องเรียน 

ภาระการบ้านจึงลดลง นักเรียนเกดิความสขุในการเรียน 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ควรพัฒนาสื่อวิดีทศัน์ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

เป็นการ์ตูนแอนิเมช่ัน เพ่ือสร้างความน่าสนใจแก่นักเรียน สามารถชมสื่อวิดีทศัน์ของผู้สอนด้วย

ความสนุกสนาน และสื่อวิดีทศัน์ที่ใช้ ไม่ควรเกิน 10 นาท ีเพราะถ้าใช้ระยะเวลายาวนาน จะท าให้

นักเรียนเกดิความเบ่ือหน่าย ไม่สนใจการชมวิดีทศัน์ และหันไปท ากิจกรรมอื่นแทน ครูผู้สอนอาจ

ตัดแบ่งเน้ือหาให้สั้นกระชับ  

2. การชมสื่อวิดีทศัน์ด้วยตนเองของนักเรียน ครูผู้สอนต้องให้คะแนนเสริมแรงแก่

นักเรียน ที่ตั้งค าถามหรือสรุปประเดน็ส าคัญหลังจากชมวิดีทศัน์  

3. ประเดน็ศึกษาของนักเรียนน้ัน ผู้สอนต้องท าความเข้าใจกับนักเรียนให้ชัดเจน เพ่ือให้

เกิดความชัดเจนในการค้นคว้าหาค าตอบของนักเรียน นักเรียนจึงจะสามารถสรุปสาระส าคัญของ

ประเดน็ที่สงสยัได้อย่างตรงประเดน็ และถูกต้องที่สดุ 

4. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน ต้องวางแผนการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ใช้

ระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการศึกษาเน้ือหาของบทเรียนอย่างถ่องแท้ เน่ืองจากการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ครูผู้สอนต้องเป็นที่ปรึกษาต้ังแต่กระบวนการค้นคว้าของ

นักเรียนและการสรุปเนื้อหาของบทเรียนเมื่อท ากจิกรรมกลุ่มเสรจ็สิ้น 

5. การสร้างบรรยากาศการเรียน ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน ที่มิใช่แค่น่ังจดบันทึกสิ่งที่ครูสอน แต่ให้เกิดการเรียนแบบหารือ 

และควรกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความกล้า

แสดงออกเมื่อน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต่อทักษะด้านอื่นๆ เช่น 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เน่ืองจากการจัดการเรียน รู้แบบ

ห้องเรียนกลับทาง เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้มาก่อนเข้าห้องเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย 

จึงตั้งค าถาม และเข้ากจิกรรมกลุ่มในห้องเรียน ร่วมกนัวิเคราะห์ประเดน็ศึกษาร่วมกนั 
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2. ควรศึกษาเปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับทางและแบบปกติ 

บรรณานุกรม 
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