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ประกาศคุณูปการ 
 

 รายงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ต่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ต่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจากหน่วยการเรียนเรื่อง อาชีพในยุคดิจิทัล ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเกิดจากผู้รายงานได้แสวงหาข้อมูลและวิธีการท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหานักเรียน หรือ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ และยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อ 7.7 ของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีว่า ครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนของครู 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณนายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ท่ีส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกให้ครูได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน นางสาวสมฤททัย คงงาม และคณะกรรมการงานวิจัยและ
พัฒนา ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ความคิดท่ีมีประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการทุกคนท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการวิจัยและเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  จนกระท่ังการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จ
สมบูรณ์ 
 
 

นายพนาดร  แสนใจ 
ผู้วิจัย 
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รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
1. ชื่อเร่ืองวิจัย   
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 
2. ประเภทการวิจัย     

  แบบทดลอง          ประดิษฐ์ พัฒนาส่ือนวัตกรรม     
  แบบส ารวจ      แบบเปรียบเทียบ  
  แบบหาความสัมพันธ์            อื่น ๆ   

 
3. ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีผ่าน มาตามสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้ เห็นว่า
ก าลังประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ ครูยังคงใช้วิธีการ เรียน การสอนท่ีเน้นการบรรยาย โดย
มุ่งเน้นการให้ความรู้รายละเอียด เนื้อหาสาระ ทางวิชาการในเวลาอันรวดเร็วนักเรียนไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองรวมท้ังกิจกรรมการเรียน การสอน ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยเกรงว่าจะท าให้เสียเวลาและสอนไม่ทัน
ตามหลักสูตร ซึ่งผลท าให้นักเรียนไม่เห็นความสัมพันธ์ ของวิชาท่ีเรียนกับโลกของความจริงและเห็น
ประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียน (กรมสุขภาพจิต อ้างถึงใน ทัศนพร วิบูลย์อรรถ, 2556: 44)  

เมื่อทราบผลดังกล่าวข้างต้น พบว่า นโยบายการบริหารและจัดการศึกษากลับสวนทางผลการศึกษา 
ในระดับโลกและระดับทวีป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาคงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ 
หากแต่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการขับเคล่ือนการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอนได้มองเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ว่ามีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยให้
เกิดผลมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิจารณ์ พานิช (2557 : 13) ท่ีว่าการเรียนรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ี
ตรงไปตรงมาเช่นนั้น แต่เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนมาก ยากท่ีจะเข้าใจ การประเมินกระบวนการเรียนรู้/ผล
การเรียนรู้ นาทีต่อนาที วันต่อวัน จึงมีคุณค่าช่วยให้มีข้อมูลว่าการเรียนรู้ก้าวหน้าไปแค่ไหน ข้อความข้างต้น
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ช้ีให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของครูท่ีมีต่อผู้เรียน เพื่อท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้อย่างถูกจุดถูกต้อง และ
แม่นย า หัวใจส าคัญคือการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียน น าสู่การประเมินและแก้ไขให้เกิดความก้าวหน้า 

รอบปีท่ีผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติท่ัวโลก รวมท้ัง
ผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม ต้ังแต่การปิดเรียน ปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่าง ๆ 
ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีตามมาท่ีท าให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ท าให้ความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาถ่างเพิ่มมากขึ้น (ภูมิศรัณย์ ทองเล่ียมนาค, 2564) 

แต่อีกด้าน โควิด-19 กลายเป็นแรงผลักดันบังคับให้เกิดการปรับตัวและน ามาซึ่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรูปแบบการศึกษาใหม ่ๆ ท่ีช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยรูปแบบท่ีแตกต่างกลายเป็นโมเดล
ใหม ่ๆ ท่ีสอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีท่ัวโลก ผลกระทบจาก โควิด-19 ท าให้ห้องเรียนส่วนใหญ่ต้องถูก
ปิด เปล่ียนมาท าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

รูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจรูปแบบหนึ่งคือการเรียนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง 
การเรียนแบบ “กลับหัวกลับหาง” หรือ “พลิกกลับ” โดยเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอน จากแบบเดิมท่ีเริ่มจาก
ครูผู้สอนในห้องเรียน นักเรียนกลับไปท าการบ้านส่ง เปล่ียนเป็น นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านเทคโนโลยีท่ี ผู้สอนจัดหาให้ก่อนเข้าช้ันเรียน และมาท ากิจกรรมในห้องเรียนเสมือนท่ีครูสร้างขึ้น 
นอกจากนี้ ผู้สอนก็จะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ท้ังหมด เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังท่ี วิจารณ์ พานิช (2556: 67) กล่าวว่า ครูในศตวรรษท่ี 21 มีคุณค่ามากกว่าครูใน
ศตวรรษท่ี 20 โดยจะมีคุณค่าไดก็ต้องเปล่ียนจากสอนไปสู่การเป็น coach จากถ่ายทอดความรู้ไปเป็น
ผู้อ านวยการสร้างความรู้เพราะเด็กท าเอง และจากการท่ีเด็กเรียนรู้แบบผิวเผินไปสู่รู้จริง เปล่ียนจากสอน
วิชาไปสู่พัฒนาครบด้าน เปล่ียนจากรู้วิชาไปมีทักษะ ครูเปล่ียนจากการเป็นผู้รู้เป็นผู้เรียนรู้และเปล่ียนจากครู
ผู้รอบรู้วิชาเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ของศิษย์เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น ามาพิจารณาเพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนา
รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ส าหรับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านจากหน่วยการเรียนเรื่อง อาชีพในยุคดิจิทัล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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5. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน  
 
6.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า ผู้สอนยังสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของตนไปในตัว
ด้วย และยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับนักเรียน การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง โดยสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ท้ัง 4 ด้าน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการส่ือสาร ทักษะการร่วมมือ และทักษะการคิดสร้างสรรค์  
 
7.  วิธีด าเนินการวิจัย 
           รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัย การส ารวจ (Exploratory Study) โดยใช้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ 
           ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ จ านวน 40 คน  
 

8.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการดeเนินการทดลองและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ 2    
แบบห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วยการใช้ส่ือผ่านเครือข่าย Google Classroom 
 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดทักษะการเรียนรู้ จ านวน 4 ฉบับ 
โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้  ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิด
สร้างสรรค์ 

 

9.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) การด าเนินการก่อนทดลองการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ 2 แบบห้องเรียนกลับด้าน
เพื่อวัดทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี้ 

1.1) ท าการทดสอบทักษะการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง (Pre-test)  
โดยผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู้เป็น 4 ฉบับ ตามประเด็นท่ีต้องการประเมิน 
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1.2) น าผลการการทดสอบมาหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) 
เพื่อทดสอบว่านักเรียนท้ัง 3 กลุ่มมีทักษะการเรียนรู้แตกต่างกันหรือไม่ 

2) การด าเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ 2 ตามแนวคิดแบบห้องเรียนกลับ
ด้านท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดให้นักเรียน
เป็นผู้ด าเนินจัดการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ 2 รูปแบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาร่วมกันแล้ว
รวม 3 สัปดาห์โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อาชีพในยุคดิจิทัล  

3) การด าเนินงานหลังการทดลอง ท าการทดสอบทักษะการเรียนรู้หลังการทดลอง (Post-test)  
โดยใช้แบบวัดทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบวัดก่อนเรียน 

 
10.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า t เพื่อนน ามา
เปรียบเทียบดังรายละเอียดต่อไปนี้ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองท้ัง 3 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

2) เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการเรียนรู้ ก่อนและหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ท้ังสามกลุ่ม  

3) ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
3.1) สถิติพื้นฐาน ใช้ร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
3.2) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี

เรยีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้สูตร t-test (Dependent Samples) 
 
 11.  ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยได้

พัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและสถานการณ์วิถี
ปกติใหม่ (New Normal) แล้วน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นรูปแบบ (C) WQAC Model ซึ่ง
พัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยได้เพิ่มเติมการประเมินเพื่อพัฒนา (formative 
assessment) เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดทักษะท้ัง 4 โดยได้ออกแบบแบบวัดทักษะการเรียนรู้  เพื่อใช้วัด
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ทักษะดังกล่าวของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ผลการออกแบบท าให้ได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Model (C) WQAC Model 

 
 ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 9 จ านวน 41 คน ห้อง 11 จ านวน 40 คน และ
ห้อง 13 จ านวน 39 คน ได้ผลดังนี้ 
 ระดับทักษะการเรียนรู้ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชา วิทยาการค านวณ 2 ท้ัง 
3 ห้องเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.76) ค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ 2
ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตารางที่ 1  การวัดทักษะการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนักเรียน 3 ห้องเรียน  
กอ่นและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 
 

ทักษะการเรียนรู้ ก่อน หลัง t - test 
ห้อง 9 2.03 4.06 2.28 
ห้อง 11 1.58 3.67 3.71 
ห้อง 13 1.46 3.55 2.52 
ภาพรวมทักษะการเรียนรู้ 1.69  3.76  

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับทักษะเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 ห้องเรียนพบว่า            

ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (3.76) โดยพบว่า ห้อง 9 มีระดับทักษะการเรียนรู้สูงท่ีสุดในระดับมาก
ท่ีสุด (4.06) รองลงมาคือ ห้อง 11 และห้อง 13 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ราย
ห้อง ผลการวิเคราะห์สถิติ เป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 2  การวัดทักษะการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนักเรียนห้อง 9  
ทักษะการเรียนรู้ X S.D. ระดับทักษะ 
1. การคิดวิเคราะห์ 3.34 0.56 ปานกลาง 
2. การส่ือสาร 4.52 0.47 มากท่ีสุด 
3. การร่วมมือ 4.78 0.53 มากท่ีสุด 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 3.60 0.44 มาก 
ภาพรวม 4.06 0.5 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3  การวัดทักษะการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนักเรียนห้อง 11  
ทักษะการเรียนรู้ X S.D. ระดับทักษะ 
1. การคิดวิเคราะห์ 3.32  0.33 ปานกลาง 
2. การส่ือสาร 3.52 0.58 มาก 
3. การร่วมมือ 4.22 0.43 มาก 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 3.60 0.48 มาก 
ภาพรวม 3.67  0.46 มาก 

 
ตารางที่ 4  การวัดทักษะการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนักเรียนห้อง 13  
ทักษะการเรียนรู้ X S.D. ระดับทักษะ 
1. การคิดวิเคราะห์ 3.21 0.32 ปานกลาง 
2. การส่ือสาร 3.67 0.60 มาก 
3. การร่วมมือ 3.45 0.45 มาก 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 3.88 0.46 มาก 
ภาพรวม 3.55 0.46 มาก 

 
จากตารางท่ี 2-4 พบว่า นักเรียนห้อง 9 มีทักษะความร่วมมือสูงท่ีสุด (4.78) เช่นเดียวกันกับ

นักเรียนห้อง 11 ท่ีมีระดับทักษะความร่วมมือสูงท่ีสุด (4.22) ส่วนนักเรียนห้อง 13 มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์สูงท่ีสุด (3.88) 

 
 
 
 
 



วิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   

 

Classroom-Research 
หน้า 10/12 

12.  การสะท้อนผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นผลจากโครงการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของ

นักเรียน จากผลการวิจัยพบว่า ผลของการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชา 
วิทยาการค านวณ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนในปัจจุบันไปทดลอง
ใช้ พบว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง โดยสามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ท้ัง 4 ด้าน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการร่วมมือ และทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ (2560: 100-108) ท่ีได้ศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า
ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการร่วมมือและในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
คือ ปัจจัยการเตรียมความพร้อม มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางบวก ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้านพบว่า การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับ
ความรู้ท่ีไม่เพียงพอต่อการศึกษา ส่วนในประเด็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะวดี พงษ์สวัสด์ิ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558 : 151-158) ท่ีวิจัยเรื่อง
การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในระดับอุดมศึกษา ท่ีได้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักเรียนในระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์บริบทการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ส่วนท่ี 2 การเตรียมการก่อนการเรียนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ส่วนท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และส่วนท่ี 4 การประเมินผล มี 1 องค์ประกอบ  

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าผู้สอนยังสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของตนไปในตัวด้วย และ
ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับนักเรียน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายนาดร แสนใจ 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   

เร่ิมท างานที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเม่ือ  ปีการศึกษา 2556 

ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

ปีการศึกษา เร่ือง 
2556  
2557  
2558  
2559  

 


