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การพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรยีนรู้แบบนําตนเอง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 
กนิษฐา  บางภู่ภมร1*  และ  ธีรพงษ์  วริิยานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ                 
นําตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้
แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยในการดาํเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
เป็นการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรว่มกบัการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  13  คน ขั้นตอนที่  2  เป็นการจัดการเรีย นรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่ได้พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทรเกษม จํานวน  30  คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 3  ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมความพร้อม โดยมีการเตรียมพร้อม ในห้องเรียนและความพร้อม
นอกห้องเรียน ขั้นดําเนินการเรียนการสอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และขั้นประเมินผลการ
เรียนรู้แบ่งเป็นการประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้และการประเมินเมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญประเมิน
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3  (ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 4) ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน, การเรียนรู้แบบนําตนเอง, การคิดวิเคราะห ์
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The Development of Flipped Classroom Model with Self-Directed Learning 
to Enhance Critical Thinking in an Undergraduate Course 

 
Kanittha  Bangpoophamorn1*  and  Theerapong  Wiriyanon2 

 
Abstract 

The purposes of this study were to 1) develop the model of flipped classroom teaching with 
self-directed learning in order to develop bachelor’s students’ analytical ability. 2) compare the 
pretest-posttest on student achievement through learning. 3) compare the pretest-posttest on 
student achievement through analytical thinking and 4) study on student satisfaction of flipped 
classroom teaching with self-directed learning in order to develop analytical ability. The research 
procedure consisted of 2 components; the flipped classroom teaching model with self-directed 
learning for developing bachelor’s students’ analytical ability was evaluated by 13 experts and the 
implementation of the development model by collecting data from the 30 third year students in 
Educational Technology and computer degree program, Chandrakasem Rajabhat University. The 
data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, t-test, and content analysis. The 
research findings were as followed 1) The flipped classroom teaching with Self-Directed learning to 
develop bachelor’s students’ analytical ability is consisted of 3 stages. First, inside and outside of 
class preparation. Second, during class, about the class activity. Third, formative and summative 
evaluation and the experts evaluated the developed model at the highest level. 2) Comparing the 
pretest-posttest on student achievement  through learning found that the posttest scores are 
higher than pretest score at a statistically significant level of .05. 3) Comparing the pretest-posttest 
on student achievement through critical thinking found that the posttest scores are higher than 
pretest score at a statistically significant level of .05 and 4) The results of student satisfaction with 
teaching and learning were at the high level. 
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1.  บทนํา 
สถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ 

ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้
พยายามเร่งพัฒนาแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามรูปแบบ การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2545 ในมาตรา 22 โดยระบุไว้
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
[1] แต่จากการ ได้ศึกษาด้านปัญหาการศึกษาไทยพบว่า 
การเรียน การสอนในปัจจุบันไม่ไดเ้น้นความ สามารถของ
ผู้เรียน เท่าที่ควร ทั้งน้ีเพราะเน้นวิชาและผู้สอนเป็นตวัตัง้ 
โดยไม่ได้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนเท่าที่ควร การเรียน 
การสอนไม่เชื่อมโยงกับการนําไปใช้จริง เน้นการท่องจํา 
แต่ไม่ได้เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ส่งผลให้เด็ก
สมัยใหม่คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ไม่เป็นเท่าที่ควร [2] 
ด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีการปรับรูปแบบ กระบวนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการด้านการคิด
ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
โดยเฉพาะความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนที่ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[3] นอกจากนี้ยังเป็น เกณฑ์ในการพิจารณาประเมินการ
สําเร็จการศึกษา ในแต่ละช่วงช้ันของผู้เรียนในสถาบัน 
การศึกษาแต่ละแห่งอีกด้วย  

ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การเรียนรู้
แบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) เน่ืองจากการ
เรียนรู้แบบนําตนเองน้ี มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาและ กําหนดแผนการ
เรียนรู้ของตนเองได้ [4] เป็นการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ตั้งเป้าหมายในการเรียน สร้างแผนการเรียนรู้ แสวงหา
แหล่งความรู้ รวมถึงส่ือการ ศึกษาที่ต้องการใช้ในการ
เรียนรู้ของตนเองได้ ดังนั้น การนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อช่วย พัฒนาและสนับสนุน
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองจากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศ [5] จึงเป็นส่ิงที่ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในยุค
ปัจจุบัน 

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งถือ 
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจทางการศึกษาที่ช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ การ
ค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล 
สารสนเทศเป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกกําลังให้ความสนใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมรกิารและขยายตัว มากขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางการจัดการเรียน การสอน
แบบใหม่โดยให้ ผู้เรียน “เรียนที่บ้าน ทําการบ้านที่
โรงเรียน” โดยแนวคิดหลักของห้องเรียนกลับด้านก็คือ 
การนําส่ิงที่จากเดิมเคยทําในชั้นเรียนไป ทําที่บ้าน และ
นําส่ิงที่เคยถูกมอบหมายให้ทําที่บ้านมาทําในชั้นเรียน
แทนซ่ึงก็ถือได้ว่าห้องเรียนกลับด้านเป็นการเข้าใกล้การ
จัดการเรียนการสอนแบบเด็กเป็น ศูนย์กลาง (Child-
Center Education) มากขึ้นโดย ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอนในเวลาที่ต้องการ 

นอกจากนี้ห้องเรียนกลับด้านยังเป็นการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นําเทคโนโลยีมาช่วย
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ การเรียน การสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านยังช่วยสร้างความเสมอภาค
รวมถึงช่วยทําให้เด็กที่เรียนช้าหรือหัวช้าได้รับ  การเอา
ใจใส่จากผู้สอนมากขึ้น [6] ซึ่งในประเทศไทยการเรียนรู้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับว่าเป็นเรื่องที่ ใหม่มากและยัง
ไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์มากนัก รวมทั้งการพัฒนาด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ของ ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ อย่างไรก็ตามใน สภาวะที่โลกกําลังเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง [7] สถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ เรียนรู้
แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งคาดว่า จะช่วย
สนับสนุนผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านการคิด วิเคราะห์
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และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุน
การค้นคว้าของผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัย
ได้เลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
เข้ามาใช้ ซึ่งถือเป็นวิธ ีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่และ
อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาในแวดวงการศึกษาของ
ไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะได้รูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
ของ ผู้เรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ สนับสนุน
การ เรียนรู้ ซึ่งนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

3.1  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยนําข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญที่ได้
จากการศึกษามาวิเคราะห์หลักการ และองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ พร้อมทั้งกําหนดกรอบแนวคิด 

3.1.2 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบย่อยในแต่ละส่วน 

3.1.3 นําร่างรูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้
สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข หลังจากน้ันผู้วิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่
ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 13 คน ประเมิน ความ
เหมาะสมของรูปแบบและแนวทางทางการ จัดการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ให้แก่ผู้เรียน 

3.2  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ การเรียนรู้แบบ
นําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.2.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
(5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา 
ส่ือเทคโนโลยี และสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วย
วิธีการจับฉลาก 

3.2.3 แบบแผนการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เป็น 
แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1)  แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 16 

สัปดาห์ โดยในแต่ละใบงานจะมีเนื้อหาเรียงตามลําดับ
ของหน่วยการเรียนรู้ อธิบายสาระสําคัญ วัตถุประสงค์ 
ชี้แจงแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลให้แก่
ผู้เรียนได้ทราบ 

2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน (Parallel Form) โดยมี
ทั้งหมด 40 ข้อ เป็นแบบเลือกคําตอบทั้งหมด 4 ตัวเลือก 
ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการเริ่มจากกําหนดโครงสร้างของข้อสอบ
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ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 9 หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยบทเรียน จากนั้นทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบโดย
ผู้เช่ียวชาญ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) พร้อม
ทั้งหาค่าความยากง่าย (Difficulty : p) และค่าอํานาจ
จําแนกของข้อสอบ (Discrimination : r) ตามลําดับ 

3) แบบวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์
เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน มีทั้งหมด 30 ข้อ โดย
ข้อสอบเป็นแบบเลือกคําตอบมีทั้งหมด 4 ตัวเลือก ตาม
โครงสร้างการเรยีนรู้ทีไ่ด้ออกแบบไว้ หลังจากนั้นได้มีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
พร้อมทั้งหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของ
ข้อสอบตามลําดับ 

4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคริ์ท (Likert) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาไว้ทั้งหมด 4 ด้าน    ได้แก่   ด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ด้านรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนํา
ตนเอง ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหาการเรียนการสอน ตามลําดับ  

3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตลอดภาคเรียนที่ 2 

ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 16 สัปดาห์ ดังนี้ เริ่มจาก
การปฐมนิเทศโดยชี้แจงข้อมูลและ เกณฑ์การประเมิน
ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียนทราบ 
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนทดลองใช้ ระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์และดําเนินการ ทดสอบการคิดวิเคราะห์
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนเริ่ม
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในแต่ละคาบเรียน โดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ 
ให้คําปรึกษา คอยช้ีแนะรวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน หลังจาก
ส้ินสุดตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจึงให้ผู้เรียนทํา
แบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน เพื่อนําผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกัน 

ลําดับสุดท้ายให้ผู้เรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

3.2.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของนักศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที กลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็นอิสระ 

2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
คะแนนเฉลี่ยความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนกับหลังเรียนของนักศึกษา โดยใช้การทดสอบ ค่าที 
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ 

3) ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบ ถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียน การ
สอนนํามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้
การการวิเคราะห์เนื้อหาจากการตอบแบบสอบถามปลาย
ปลายเปิด 

 
4. ผลการวิจยั 

4.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ดังแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 รูป
 ร่ว
 ค

 โดยรูป
ร่วมกับกา

ปแบบการเรยีน
วมกับการเรียน

ความสามารถใน
ปแบบการเรียน
ารเรียนรู้แบบนํา

1.1  การเตรียมพ
 - การปฐมนิ
 - การลงทะ
 - ทดสอบวั
 - วัดความส

1.2  การเตรียมพ
 - ผู้เรียนดํา
การเรียนรู้

 

 
- ผู้เรียนสรุปกา

ช้ันเรียนจริง 
 
 

กําหนดจุดมุง่

เลือก

ประมวล

2.1  กิจกรรมการ
 -  ผู้เรียนแล

ก่อนเข้าห้องเรียน
 -  ผู้เรียนศึ

ลงมือปฏิบัต ิ 
 -  ผู้เรียนนํ

3.1  การประเมิน
 -  ประเมินค
 -  ประเมินค

3.2  การประเมิน
 -  วัดความ
 -  วัดผลสัม
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ใน
ปร
คว
เตรี
ห้อ
ราย
ตา
แบ
กา
จัด
รูป
ดัง
ตา

1.

2.

3.

4.

5.

*นัย

เกี่ย
อยู่

ขอ
หลั
ดัง
ตา

*p 

า

การคิดวิ เครา
ะกอบด้วย 3 ขั้
ามพร้อม โดยแ
รียมพร้อมในห้
องเรียน 2) 
ยละเอียดเกี่ยวกั
มใบงานการเรี

บ่งย่อยออกเป็น
รจัดการเรียนรู้

ดการเรียนรู้ โ
แบบการเรยีนก
แสดงในตาราง
รางที่ 1 ผลกา

รายการ

องคป์ระกอบขอ
การเรียนการส
การเตรียมความ
(ในห้องเรียน)
การเตรียมความ
(นอกห้องเรียน
ขั้นดําเนินการเ ี
การสอน 
ขั้นประเมินผลก

ค่าเฉลี่ยรว
ยสําคัญทางสถติิ

จากตารางที่
ยวกับรูปแบบก
ู่ในระดับมากที
4.2 ผลการ
งผู้เรียนระหว่า

ลังเรียนสูงกว่าก
แสดงในตาราง
รางท่ี 2 ผลกา

ของผู้
คะแนน 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 
< .05 

าะห์ของนักศึ
ขั้นตอนหลัก ได้
แบ่งย่อยออกเป็
องเรียน และ (
ขั้นดําเนินกา

กับกิจกรรมการ
ยนรู้ 3) ขั้น ป
น 2 ส่วน คือ (
รู้  และ (2) กา
โดยผลการประ
การสอน จากผู้
ที่ 1 
ารประเมินควา

ร 

องรูปแบบ
อน 4.5

มพร้อม 4.6

มพร้อม
) 4.6

รียน 4.6

การเรียนรู้ 4.6
วม 4.6
ตท่ีิระดับ .05 

ี 1 พบว่าผู้เชี
การเรียนการสอ
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี
เปรียบเทียบผ
างก่อนเรียนกับ
ก่อนเรียนอย่า
งที่ 2 
รเปรียบเทียบผ
เรียนระหว่างก

n  
30 13.40
30 30.7

ศึกษาระดับป
ด้แก่ 1) ขั้นเตรี
ป็น 2 ส่วน คือ
(2) การเตรียม
ารเรียน การสอ
รเรียนการสอนใ
ประเมินผลการเ
(1) การประเมิ
ารประเมินเม่ือ
ะเมินความเหม
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ห

ามเหมาะสมขอ

 SD ระ
เ

50 0.56 

65 0.50 

64 0.49 

61 0.49 

60 0.49 
60 0.50 

ชี่ยวชาญมีควา
อนที่พัฒนาขึ้นใ
ล่ียโดยรวมเท่า
ผลสัมฤทธ์ิทาง
บหลังเรียน พบว
งมีนัยสําคัญที่

ผลสัมฤทธ์ิทางก
กอ่นเรยีนกบัหล

SD 
0 4.38 

70 3.47 

ริญญาตรี 
ยม 
อ (1) การ
พร้อมนอก
อน ซึ่งเป็น
นห้องเรียน
เรียนรู้ โดย
มินระหว่าง
อส้ินสุดการ
มาะสมของ
หมด 13 คน 

องรูปแบบ 
ะดับความ
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ามคิดเห็น
ในภาพรวม
ากับ 4.60 
การเรียนรู้
ว่า คะแนน
ี่ระดับ .05 

การเรยีนรู้
ลังเรยีน 

t 
39.81 
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 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่าคะแนน
หลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ 
ที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการคิด

วิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรยีน 

คะแนน n  SD t 
ก่อนเรียน 30 9.87 3.90 26.12 
หลังเรียน 30 21.97 3.25 

*p < .05 

 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีค่า เฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษาพึงพอใจในระดับมาก 3 อันดับได้แก่  1) การวัด
ความสามารถของผู้เรียนก่อนเรียน/หลังเรียน 2) รูปแบบ
การเรียนการสอนช่วยส่งเสริมทักษะด้านการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้น 3) ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่
ได้จากการศึกษานอกห้องเรียนมาใช้ทํากิจกรรมร่วมกัน
ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
รายการ  SD ระดับความ

พึงพอใจ 
1. การปฐมนิเทศผู้เรียน 4.17 0.79 มาก 
2. ความสะดวกและง่ายในการเข้าใช้

ระบบ 
4.17 0.74 มาก 

3. การจัดกลุ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.17 0.83 มาก 
4. การวัดความสามารถของ ผู้เรียน

ก่อนเรียน/หลังเรียน 
4.43 0.62 มาก 

5. การวัดความสามารถทาง 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

4.37 0.66 มาก 

6. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีช่วย
ส่งเสริมทักษะด้านการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

4.43 0.67 มาก 

7. ผู้เรียนสามารถนําความรู้จาก
การศึกษานอกห้องเรียนมาใช ้
ทํากิจกรรมร่วมกันได้ 

4.43 0.72 มาก 

 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
รายการ  SD ระดับความ

พึงพอใจ 
8.  รูปแบบการเรียนการสอนน้ีช่วยให้

การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้น 
4.30 0.75 มาก 

9.  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ 
 ที่มีมาใช้ในกระบวนการคิด

วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้มากขึน้ 

4.17 
 

0.83 
 

มาก 

10. ผู้เรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันได้มากขึ้น 

4.03 
 

0.92 มาก 

11. ผู้สอนมีบทบาทในการแนะนํา
ทางการเรียนรู้และจัดเตรียมแหล่ง
การเรียนรู้ได้ดี 

4.07 
 

0.86 มาก 

12. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีช่วยให้
ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบต่องาน 
ที่มอบหมายให้มากขึ้น 

4.40 0.72 มาก 

13. ผู้เรียนได้ทราบพัฒนาการใน 
การเรียนของตนเองได้รวดเร็วขึน้ 

4.17 
 

0.87 มาก 

14. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีช่วยให้
ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้นใน 
การเรียน 

4.07 
 

0.90 มาก 

15. ผู้เรียนต้องการให้มีรูปแบบ 
การเรียนในลักษณะน้ีกับวิชาอ่ืน 

4.13 0.90 มาก 

16. ระยะเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้   
 เหมาะสม 

4.23 0.89 
 

มาก 

17. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ความ  
 หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ 

4.20 0.84 มาก 

18. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี 
 ส่วนร่วม 

4.13 
 

0.86 มาก 

19. กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบ  
 ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ 

4.37 
 

0.76 มาก 

20. การสรุปเน้ือหาการเรียนรู้ช่วยให้ 
 จดจําเน้ือหาทั้งหมดได้ดีขึ้น 

4.30 0.83 มาก 

21. การทํากิจกรรมและฝึกทักษะ   
 ปฏิบัติในคาบเรียนช่วยฝึกการ  
 คิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น 

4.23 
 

0.85 มาก 

22. อุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้  
 เหมาะสม 

4.30 
 

0.79 มาก 

23. การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละ  
 กิจกรรมมีความเหมาะสม 

4.13 
 

0.86 มาก 

24. การจัดลําดับเนื้อหาการเรียนรู้  
 เป็นไปอย่างมีขั้นตอน 

4.03 
 

0.85 มาก 

25. เน้ือหาการเรียนการสอนมีความ 
 ทันสมัย 

4.20 
 

0.88 มาก 

26. เน้ือหาการเรียนรู้ที่มอบหมายให้   
 ไปศึกษามีความสอดคล้องและ 

     ส่งเสริมความเข้าใจ 

4.10 0.80 มาก 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
รายการ  SD ระดับความ

พึงพอใจ 
27. เนื้อหาการเรียนทั้งภาคทฤษฎี  

 และปฏิบัติมีความเช่ือมโยงกัน 
     อย่างเหมาะสม 

3.83 
 

0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.80 มาก 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่า 

5.1  ด้านผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดเรียนการสอนจากผู้เช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดนั้น เน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการและองค์ประกอบ ที่สําคัญ
ในการออกแบบการเรียนการสอน อีกทั้งได้จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นดําเนินการ เรียนการสอน
และ 3) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดยในแต่ละขั้นตอน
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนํา ชี้แนะเม่ือ
ผู้เรียนเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 

5.2  ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้ตาม 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความ สามารถใน
การคิดวิเคราะห์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงถือเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้ที่ดีวิธีหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และบรรลุ วัตถุประสงค์ของเน้ือหา
สาระตามอัตราเร็วของการ เรียนรู้ในแต่ละบุคคลไม่ใช่
ต้องเรียนตามอัตราเร็วที่ ผู้สอนหรือชั้นเรียนกําหนดให้ 
[8] รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจ จะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะเรยีนรู้และเกดิความเขา้ใจในแต่
ละเน้ือหามากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Kawinthon [9] ที่

ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์ แบบเปิด
และ Nichapha [10] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการวิจัยเหล่านี้ 
พบว่าคะแนนเฉล่ีย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Isriya [11] ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบนําตนเองวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 5.3  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนํา
ตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นตั้งแต่ 
ขั้นตอนการกําหนด จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การสร้าง
แผนการเรียนรู้ของ ตนเอง การเลือกสรรแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ การประมวลผลการเรียนรู้ ตลอดจนการสรุป
การเรียนรู้ ของตนเอง โดยผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ใน
แต่ละ ขั้นตอนและนําสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียน 
การสอนในรูปแบบบรรยายทั่วไป 

5.4  ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบนําตนเองเป็น การเรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง ศักยภาพทางด้านการเรียนรู้
ของตนเองออกมามากขึ้นและเม่ือผู้เรียนเกิดปัญหาใน
การเรียนรู้ของตนเองก็จะมีผู้สอนที่คอยแนะนํา ช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด อีกทั้งสามารถปรึกษาหารือ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกันได้ นอกจากนี้มีกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่หลากหลายที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนและสร้างความ
รับผิดชอบ ให้แก่ผู้เรียนจากกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
การเรียนรู้ของผู้สอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
และกลายเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
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6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การท่ีจะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพนั้นมีประเด็นที่ต้องคํานึงถึง ดังนี้ 
6.1 ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน

ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจนและครอบคลุม
ในแต่ละด้านทั้งทางด้านเอกสาร ส่ือ การเรียนการสอน 
แผนการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ของ
ผู้เรียนตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อให้การเรียนรู้มีความ เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 
ทั้งนี้หากผู้สอน ผู้เรียน หรือกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งขาดความพร้อมก็จะส่งผลอย่างยิ่งต่อการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่วางไว้ได้ 

6.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นส่ิงสําคัญ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ไม่น่าเบ่ือในการเรียนรู้
และต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไป โดยในแต่ละ กิจกรรมการ
เรียนรู้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ วางไว้และเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน 

6.3 ในกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง การควบคุม 
ติดตามและตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็นส่ิงสําคัญ
ประการหน่ึงที่ต้องคํานึงถึง เน่ืองจากผู้เรียนมีอิสระใน
เรียนรู้ด้วยตนเองจากนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงต้องมีเกณฑ์ที่
จะเป็นตัวชี้วัดหรือตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนได้ทําการศึกษา
เนื้อหาการเรียนรู้ตามแผน การเรียนรู้มาแล้วจากนอก
ห้องเรียนจริงก่อนที่จะเข้า มาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีต่อไปใน
อนาคต 
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