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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู 2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 
28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.20-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.29 ขึ้นไป 
และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89  และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 
และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
one sample group) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

วิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์บทเรียน 2. วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย (2.1) เรียนทฤษฏีที่

บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน (2.2) เรียนร่วมกับเพื่อนสอนเพื่อน (2.3) การระดมความคิด (Brain Storming) (2.4) การน าความรู้ มา

ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และ 3. การประเมินผล  ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารปูแบบการจัดการเรียนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า 

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู ภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด   
 

ค าส าคัญ:  การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน, หลักวิชาชีพคร,ู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
  The objectives of this research were: 1) to develop a flipped classroom instruction model to enhance learning 
achievement in the principles of teaching profession course; and 2) to tryout and examine the effectiveness of the model. 
The sample consists of 28 second-year students of the Faculty of Technical Education, Production and Industrial 
Engineering Program, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. The research instruments comprise an 
appropriate evaluation form, a learning achievement test with Index of Item-Objective Congruence (IOC) of 0.8-1.0, Item 
Difficulty Index of 0.20-0.80, Item Discrimination higher up than 0.29, with reliability of 0.89; the satisfaction scale with IOC of 
0.8-1.0, with reliability of 0.98. The statistics used for data analysis involved mean, standard deviation, t-test one sample 
group. 

The results were found as follows: 1. The flipped classroom instruction model to enhance learning 
achievement in the principles of teaching profession course contains 3 stages: 1) lessons analysis; 2) Instruction 
management strategies including (2.1) Studying lessons at home, doing homeworks at school; (2.2) peer teaching 
learning and sharing; (2.3) Brain storming; (2.4) Applying knowledge in class; and  3) Evaluation with the experts’ 
opinions about the flipped classroom instruction model at the high level of appropriateness. 2. The effectiveness of 
the flipped classroom instruction model indicated that the learning achievement in the principles of teaching 
profession course of students was higher than the set criteria at   the statistically significant level of 0.05 and the 
students’ overall satisfaction on the flipped classroom instruction model was at the highest level. 
 

Keywords: Flipped classroom instruction model, Principles of Teaching profession, Learning achievement 
 

บทน า 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้ระบุเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและ การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ จุดเน้น
การพัฒนาคนที่ส าคญัในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีดังนี้ 1) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะ ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  3) การ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพใน
อนาคต  การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ  ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็น ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  4) การ
เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่าง
ส าคัญ 5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  
  นอกจากนี้ค าส าคัญ 3 ค าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกัน คือ ความหมาย
ของการศึกษา การพัฒนา และความยั่งยืน หากการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่ท าให้เด็กหรือผู้ใหญ่สามารถได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และ ทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างตัวเองให้เป็นผู้มีอารยธรรม การกล่อมเกลา มีวัฒนธรรม และเป็นผู้รู้ในการ
สร้างสังคม ให้เป็นสังคมอารยต่อไปก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งสิ้น การศึกษาจึงจะต้องได้รับการจัดการที่จะสามารถให้หรือสร้าง หรือถ่ายทอดให้กับคนในสังคมทุกคน  ทุกระดับทุกวัย ด้วยเหตุ
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นี้การจัดรูปแบบ (form)  ของการศึกษาจึงมีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (formal, informal และ non-formal 
education) ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีบทบาทและหน้าที่ในการให้การศึกษาแตกต่างกันไป กล่าวคือ การศึกษาในระบบ ควรจะจัดการ
สร้างและถ่ายทอดให้กับประชากรวัยศึกษาในสถานศึกษา (กาญจนา เงารังษี 2559)  
  การศึกษาในปัจจุบันส่วนมากเป็นวิธีการสอนแบบ บรรยาย เนื่องจากเนื้อหาที่มีมาก กับเวลาที่มีอยู่จ ากัด ท าให้ผู้สอน
น าเสนอในสิ่งที่คิดว่าจ าเป็นในการน าไปใช้ซึ่ง เนื้อหาบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน การเรียน การสอนจึงอยู่ในลักษณะที่
ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้เลือกเนื้อหา เลือกวิธีการเรียน เลือกเวลาในการสอน และ เป็นผู้ตัดสินว่าผู้เรียนคนใดผ่านเกณฑ์จาก
เครื่องมือที ่ผู้สอนสร้างขึ้น ดังนั้นผู้เรียนส่วนมากจึงเรียนจากการจดจ า โดยยึดจากเนื้อหาที่ผู้สอนน าเสนอเท่านั้น ไม่ได้ พัฒนาทักษะ
ด้านกระบวนการคิด การค้นควา้ จนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในชีวิตจริงได้  (ยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และณมน จี
รังสุวรรณ 2558) และยังสอดคล้องกับ  วริศนันท์ เดชปานประสงค์ และคณะ (2558) กล่าวว่า คุณลักษณะของกลุ่มเด็กและเยาวชนต้อง
เป็นคนที่คิดเป็นท าเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพราะจะช่วยปรับปรุงจุดอ่อนด้อยด้านคุณภาพการศึกษา การขาด
ภูมิคุ้มกัน ขาดความสามารถในการคัดกรองและ เลือกรับวัฒนธรรมที่ไหลบ่าผ่านทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และการตามกระแสการ
บริโภคนิยมซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไข 
  ห้องเรียนกลับด้านเปน็การสอนลักษณะหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากการสอนปกติ ที่ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาที่ครบูรรยายจากสือ่
วิดีทัศน์ โดยใช้เวลานอกช้ันเรยีน ส่วนเวลาในช้ันเรยีนจะใช้ในการเรยีนรู ้แบบสืบสอบความรูแ้ละท าการบ้านที่ครูมอบหมายให้ การ
จัดการเรียนรู้ ลักษณะนี้เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ยกระดับคุณค่าของความเป็นครู ครูไม่ต้องยืนถ่ายทอดความรู้ กับนักเรียนโดยตรง 
แต่ถ่ายทอดความรู้นั้นผ่านสื่อวิดีทัศน์สั้น ๆ ใช้ เวลาประมาณ15-20 นาที นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่บ้าน เมื่อดูแล้วไม่
เข้าใจตามที่ครูถ่ายทอด ก็สามารถให้พ่อแม่ที่บ้านช่วยอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจนได้ เป็นผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้ โดย
ลงมือท า” ท าให้นักเรียนได้ “รู้ ลึก” และ “รู้ จริง” ในเนื้อหาที่ครูสอน เป็นการเปลีย่นบทบาทของครูให้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสอน
หรือโค้ช มากกว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว และเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ แบบรู้ จริง (Mastery Learning) ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้
ลักษณะหนึ่งซึ่งเปลี่ยนจากครูบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนไปเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลับไปศึกษาที่บ้าน 
แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้ว เพื่อฝึกทักษะ ฝึกแก้ปัญหา 
สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรยีน รวมถึงการน าความรู้ ไปใช้นับว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (สุพัตรา อุตมัง 2558) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558) ได้
ท าวิจัยเรื่อง การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม Web Quest เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์ และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ (2558) ได้ท า
วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภควันตภาพส าหรับห้องเรียนกลับด้าน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอาลา
วีย๊ะ สะอะ(2557) ท าวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และธนภรณ์ กาญจนพันธ (2559) ท าวิจัยเรื่อง ผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาการก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  จากทฤษฎีหลักการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นประโยชน์ที่จะใช้
บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในวิชาชีพ หลักวิชาชีพครูเป็นวิชาที่สอนถึง
ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทภาระหน้าที่ คุณลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ศักยภาพและ
สมรรถภาพส าหรับการเป็นคร ูการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู การพัฒนาวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย ทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารใน
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วิชาชีพครู ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการส าหรับครู การคิดอย่างเป็นระบบการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการ
สื่อสารในองค์กร การท างานเป็นทีม แนวคิดในการจัดท าโครงการ และการบริหารจัดการช้ันเรียนและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรทิพย ธนภัทรโชติวัต และคณะ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครู ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ พนมนคร มีราคา (2560) กล่าวว่า การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์ไปอย่างสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้

วิธีสอนแบบเดิม ๆ  จะไม่ใช่ครูที่ท าประโยชน์แก่ศิษย์ อย่างแท้จริง กล่าวคือ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นจากการสอน 
ไปเป็นเน้นที่การเรียน (ทั้งของศิษย์ และของตนเอง) ต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ด้วย ครูเพื่อศิษย์ต้อง
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” ไปเป็น “ครูฝึก” หรือ “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้” (learning facilitator)  
  การเรียนการสอนยุคใหม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมของผู้เรียนจะก่อให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู เพื่อน าผลการวิจัยมา
บูรณาการในรายวิชาอื่น  ๆและช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู  
   2. เพื่อทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักวิชาชีพครู โดย 
 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์
 2.2 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลับดา้น โดยการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของ กวินธร รัฐอาจ และคณะ (2559) ธนภรณ์ กาญจนพันธ ์(2559) และกิตติพันธ์ อุดม
เศรษฐ ์และคณะ (2560) มี 5 ขั้นตอนดังภาพต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู 
 

 2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ โดยก าหนดเปน็กลุม่เป้าหมาย จ านวน 2  กลุ่ม ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญตรวจสอบโครงร่างของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน คือ  ผู้เช่ียวชาญด้าน 
หลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน 



86  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุรี 

ปีท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561   

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลองใช้เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 28 คน ในปีการศึกษาที่ 2/2559 
 3. เครื่องมือท่ีใช้การวิจัยแบ่งตามขั้นตอนได้ดังนี้ 
 ก) สังเคราะห์รปูแบบการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสังเคราะหเ์อกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยได้น า กรอบแนวคิดของ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และณมน จีรัง
สุวรรณ (2558), วิจารณ์ พานิช (2556) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2559) มาปรับเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในงานวิจัย  
 ข) ตรวจสอบโครงร่างของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ใช้แบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับที่สังเคราะห์ขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ค) ทดลองใช้และหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
  1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ จ านวน 100 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามอยู่
ระหว่าง 0.8-1.0 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.20-0.80 มีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.29 ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89    
  2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98   
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 ก) ให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบโครงร่างของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
       ข) การทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
         1) ด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จ านวน 21 คาบ 
         2) ด าเนินการทดสอบและตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test one sample group) เทียบ
กับเกณฑ์เท่ากับ 60 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้นเพื่อส่งเสรมิผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาหลกั
วิชาชีพครู  
 1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย  
  1) การวิเคราะห์บทเรียน   
            2) ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
             2.1) เรียนทฤษฏีที่บ้าน ท าการบ้านท่ีโรงเรียน   
            2.2) เรียนร่วมกับเพื่อน สอนเพื่อน  
            2.3) การระดมความคิด (Brain Storming)  
            2.4) การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 
           3) การประเมินผล 
 1.2 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพ
ครู  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
 S.D. 

1. สาระส าคัญ 4.34 0.67 มาก 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.29 0.73 มาก 

3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.31 0.73 มาก 

4. เนื้อหาสาระ 4.30 0.72 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.80 0.79 มากที่สุด 

6. สื่อการเรียนการสอน 4.28 0.73 มาก 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 4.32 0.68 มาก 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 3.94 0.80 มาก 

รวม 4.32 0.76 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู พบว่า ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก  (�̅�= 4.32, 
S.D.=0.76) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  

(�̅�=4.80,S.D.=0.79) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสาระส าคัญ (�̅�=4.34, S.D.=0.67) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน (�̅�=3.94, S.D.=0.80) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
  2. ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู 

2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูเทียบกับเกณฑ์ 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60  
คะแนน คะแนนรวม n �̅� S.D. เกณฑ์ t Sig. 

ทดสอบหลังเรียน 100 28 82.14 5.68 60 76.5 0.00 

   จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู โดยมีค่าเฉลี่ย 82.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.68 และพบว่านักศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 

 2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

1. ด้านบรรยากาศในห้องเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 

2. ด้านกิจกรรมการเรียน  4.60 0.48 มากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.67 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.49 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 







88  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุรี 

ปีท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561   

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( �̅�=4.68, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ส าหรับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบรรยากาศในห้องเรียน (�̅�=4.76, S.D.=0.44) 

รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (�̅�=4.67, S.D.=0.52) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียน  (�̅�=4.60, S.D.=0.48) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีส าคัญในการน ามา อภิปลายผลดังนี้ 
  1. จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
วิชาชีพครู พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  1. การวิเคราะห์บทเรียน   2. ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย (2.1) เรียนทฤษฏีที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน  (2.2) เรียนร่วมกับเพื่อน สอนเพื่อน (2.3) การระดมความคิด (Brain 
Storming) (2.4) การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และ 3. การประเมินผล และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะห้องเรียนกลับด้านเป็นการสอนลักษณะหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากการสอนปกติ ที่ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาที่ครูบรรยายจากสื่อ
วิดีทัศน์ โดยใช้เวลานอกช้ันเรียน ส่วนเวลาในช้ันเรียนจะใช้ในการเรียนรู้  แบบสืบสอบความรู้และท าการบ้านที่ครูมอบหมายให้ การ
จัดการเรียนรู้ ลักษณะนี้เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ยกระดับคุณค่าของความเป็นครู ครูไม่ต้องยืนถ่ายทอดความรู้ กับนักเรียนโดยตรง แต่
ถ่ายทอดความรู้นั้นผ่านสื่อวิดีทัศน์สั้น ๆ  ใช้ เวลาประมาณ 15-20 นาที นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่บ้าน เมื่อดูแล้วไม่เข้าใจ
ตามที่ครูถ่ายทอด ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเนื้อหาให้ชัดเจนได้ เป็นผลให้นักนักศึกษาเกิดกระบวนการ “เรียนรู้ โดยลงมือ
ท า” ท าให้นักศึกษาได้ “รู้ ลึก” และ “รู้ จริง”  ในเนื้อหาที่ครูสอน เป็นการเปลี่ยนบทบาทของครูให้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสอนหรือโค้ช 
มากกว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาเพียงอย่างเดียว และเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิจัยของ ชลยา เมาะราศ ี(2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอบแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครื่องข่าย
สังคม ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจาก
ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกลับห้องเรียนกลบัด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาเพิ่มขึ้น  และยังสอดคล้องกับ
ผลวิจัยของ เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์ และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ (2558) การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภควันตภาพส าหรับห้องเรียนกลับ
ด้าน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าเมื่อท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ  t-test พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ภควันตภาพนั้นสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพร
ทิพย ธนภัทรโชติวัต และคณะ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครู ใน
ศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 แบงเปน 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดาน ความรูความสามารถในสาขาวิชา
ประกอบดวย 6 คุณลักษณะยอย ไดแก 1) มีความรู ความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา 2) มีเทคนิค วิธีการถายทอดความรูที่หลากหลาย 3) มี
ทักษะการค านวณ 4) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 5) รูจักและเขาใจผูเรียน 6) มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร จัดท าแผนการสอน กิจกรรม และการประเมินผล ที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางผเูรียน ดานที่ 2 ดานการปฏิบัติตนและ
เห็นคุณคาวิชาชีพครู ประกอบดวย 7 คุณลักษณะยอย ไดแก  1) เปนผูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย์ 2) มีสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคคล ท างานเปนทีมได  3) เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4)เปนบุคคลแหงการเรียนรูและใฝหาความรูอยูเสมอ 
5)รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 6)เปนผูมีภาวะผูน าทางวิชาการ 7)ปฏิบัติตามนโยบาย ของหนวยงาน และดานที่ 3 ดานสังคมพหุ
วัฒนธรรม ประกอบดวย 5 คุณลักษณะยอย ไดแก 1มีความสามารถดานการใชภาษา/การสื่อสาร 2) เปนผูเลือกใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม 3)เปนผูรอบรู     เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ทันสมัยทันเหตุการณ์ 4)มีความคิด และแกปญหาอยางสรางสรรค 5)มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
  2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครูเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า นักศึกษา
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ช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบรรยากาศในห้องเรียน
เปลี่ยนไป ชีวิตครูเปลี่ยนไป และพฤติกรรมของนักศึกษาก็เปลี่ยนไป ในห้องเรียนแบบเดิม นักศึกษา  นั่งฟัง รับค าสั่ง และรับการถ่ายทอด 
แล้วตอบข้อสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้เรียนรู้ สภาพเช่นนี้ได้ผลต่อเด็กส่วนน้อย เด็กอีกจ านวนหนึ่งหมดความสนใจ และหลุดไปจาก
กระบวนการเรียนรู้ แต่ในห้องเรียนแบบกลับด้านเรียนให้รู้จริง นักศึกษารับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง การเรียนไม่ใช่สิ่งที่กระท าต่อ
นักศึกษา แต่กลายเป็นสิ่งที่นักศึกษาเป็นเจ้าของ เป็นผู้กระท า และจะเป็นทักษะที่ติดตัวตลอดไปซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ นิอิบณูรอว ี
(2558) ได้วิจัยเรื่องผลของการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรม คุณลักษณ์ศึกษาด้าน
ทักษะทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสมและนวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะทาง
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวัติ เรื่อง ชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่า
นักเรียนที่ใช้การสอนแบบปกติหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  และผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธนภรณ์ กาญจนพันธ (2559)  ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาการก ากับตนเอง 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง  
  นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาหลักวิชาชีพครูของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมากจาก 
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้น สามารถให้นักศึกษาแสดงความคิดได้อิสระและเพิ่มความน่าสนใจในการศึกษา
เนื้อหารายวิชานั้น ๆ  มากขึ้น จากการสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ช่วยลดความเบื่อหน่ายและความง่วงในขณะจัดการเรียนการสอน เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน กิจกรรมส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ผู้เรียนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจไปที่บทเรียนและผลงานที่จะน าเสนอหน้าช้ันเรียนในช่วงท้ายของการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละครั้ง และผลของการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557) ท าวิจัยเรื่อง การใช้สื่อสังคมตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลาวีย๊ะ สะอะ (2557) ท าวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในระดับมาก และผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนภรณ์ กาญจนพันธ (2559) ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาการก ากับตนเอง 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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