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ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอน โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนด้วยตนเองจาก

สื่อวิดีโอ นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกติน้ันจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับ

ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ ห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการสอนที่

ครอบคลุมการใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อปรับการเรียนรู้ในห้องเรียนต่าง ๆ ให้สามารถใช้

เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียน

บทน า

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ท า

ให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงน าวิธีการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยการเรียนการสอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชาเคมีพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านใน

รายวิชา เคมีพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน

ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน จ านวน 78 คน การเลือกแบบเจาะจง

จัดการเรียนรู้ จ านวน 15 ชั่วโมง

-ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
-แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียน
-ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย และค่า t-test

กลุ่มตัวอย่าง

การจัดการเรียนรู้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

สถิตทิี่ใช้วิเคราะห์

ผลการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แบบประเมินตนเองก่อนเรียน-หลังเรียน ส าหรับ

บทสมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และไฟฟ้าเคมี เป็นดังตารางที่ 1

เร่ือง ก่อนเรียน (เต็ม 5) หลังเรียน (เต็ม 5) t test* ผลที่เกิดขึ้น

สมดุลเคมี 2.07±0.62 4.09±0.76 13.18 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า

อุณหพลศาสตร์ 2.41±0.70 3.87±0.66 14.30 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า

จลนพลศาสตร์ 2.51±0.66 4.01±0.69 14.72 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า

ไฟฟ้าเคมี 2.81±0.46 4.07±0.71 11.40 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อน ามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนา

ผู้เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะเป็นดังตารางที่ 2

รายการที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ย (เต็ม 5)

SD เกณฑ์

อธิบายเข้าใจง่าย 4.33 0.67 พึงพอใจมาก

เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.57 0.78 พึงพอใจมากที่สุด

ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.39 0.67 พึงพอใจมาก

ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.51 0.84 พึงพอใจมากที่สุด

ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.59 0.63 พึงพอใจมากที่สุด

เวลาที่ใช้เรียน 4.28 0.68 พึงพอใจมาก

ค าถามในบทเรียนกระตุ้นการเรียน 4.57 0.67 พึงพอใจมากที่สุด

ความพอใจในภาพรวม 4.51 0.78 พึงพอใจมากที่สุด

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

อภิปรายผล

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาเคมี
พื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน

จากผลการวิจัย พบว่าผลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ถึงพอใจมากที่สุด พิจารณาการจัดการเรียนรู้เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เน้ือหามีความเหมาะสม ชัดเจน และตรงประเด็นครบถ้วน เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต่างจากเดิม จากเดิมเป็นการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และท าการบ้านที่บ้าน แต่ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้จากสื่อ ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
ที่บ้าน และท าการบ้าน แบบฝึกหัด หรือกิจกรรมในห้องเรียนแทน นักศึกษาลงมือปฏิบัติในห้องเรียน ท าให้
บรรยากาศห้องเรียนสนุกสนาน และส่งเสริมการเรียนรู้

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะพบวา่ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียนดีขึ้น ทั้งน้ีเนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่บ้าน และท าการบา้น แบบฝึกหัดที่ห้องเรียน ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้า
เรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนความรู้ ฝึกความรับผิดชอบในการเรียน นอกจากน้ี การใช้เทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านอย่างละเอียด
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของตนเอง และบทบาทของผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านควรให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการ
ท างานของตนเองมากที่สุด ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ท างานด้วยตนเองได้
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