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ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

ในรายวิชาคณิตวเิคราะห์ 

Effect of Flipped Classroom on Learning Achievement and Instuctional Satisfaction 

of Mathematics Students in Mathematical Analysis Courses  

วรรณธิดา ยลวิลาศ1 

Wannatida Yonwilad1

บทคัดย่อ 
การวจิัยคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตวิเคราะห์ และ 2) เพื่อศึกษาความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตวิเคราะห์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ นักศึกษา ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ภาคเรียนท่ี 

2/2562 จ านวน 36 คน ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย

จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาคณิตวเิคราะห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ 5 แผน แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบทีแบบ t-test (Dependent Sample) 

ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.18,

S.D. = 0.77)

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพงึพอใจ 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) compare the mathematics students’ learning achievement in mathematical 

analysis courses before and after the intervention; and 2) examine the mathematics students’ satisfaction in 

mathematical analysis courses toward the developed instructional management. The samples of the study were 

thirty six students who enrolled in mathematical analysis courses in the second semester of academic year 2019. 

The samples were selected by purposive sampling. They were instructed using 5 plans of flipped classroom. 

The research instruments consisted of a lesson plan for the flipped classroom, achievement test, and a satisfaction 

assessment. The collected data were analyzed through percentage, mean, standard deviation and t-test 

(Dependent Sample). 

 The research findings of The findings were as follows: 

  1. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before the intervention 

at the. 05 statistical significance level.  

  2. The students’ satisfaction toward the instructional management based on flipped classroom was at the 

high level. 

Keywords : Learning Achievement, Flipped Classroom, Instuctional Satisfaction  

ภูมิหลัง  

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนา

อย่างรวดเร็วและมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้น า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในระบบ

การเรียนการสอนแบบใหม่ ส่งผลให้เกิดกลยุทธ์การสอน

ท่ีเป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานของเคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน (Al-Shabibi & Al-Ayasra, 2019) 

 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการศึกษาแบบบูรณาการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

อย่างชาญฉลาด การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนี้

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง สง่เสริม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดทักษะการสื ่อสารและ

การท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

เมื่อใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้เข้ากับการเรียนการสอน สิ่งท่ีเคยเป็นกิจกรรม

ในชั้นเรียนจะถูกท าที่บ้าน สิ่งที่เคยท าที่บ้านจะน ามาท า ท่ี

ชัน้เรียน ซึ่งจะเพิ่มความสนใจของผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

(พรพร โยธาวงษ์, 2561)  

 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์  เป็นหน่ วยงานในสั งกั ดคณะ

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 14 รายวิชา 

หนึ่งในนั้น คือ คณิตวิเคราะห์ จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในรายวิชาแคลคูลัส 1 และแคลคูลัส 2 ปีการศึกษา 2561 

เป็นพื้นฐานของรายวิชาคณิตวิเคราะห์ซึ่งเงื่อนไข คือ นักศึกษา

ต้องเรียน 2 รายวิชาบังคับกอนนี้มาก่อน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่า C หมายถึง มีผลการเรียน

อยู่ในระดับพอใช้ในรายวิชาแคลคูลัส 1 คิดเป็นร้อยละ 57.81 

และในรายวิชาแคลคูลัส 2 คิดเป็นร้อยละ 50.75 โดยภาพรวม 

ท้ัง 2 วิชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับ

พอใช้ ซึ ่งถือว่ามีผลการเรียนต่ า  มากกว่าร้อยละ 50 

อาจเนื่องมาจากเนื้อหาในรายวิชาแคลคูลัส 1 และในแคลคูลัส 2 

เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาเป็นนามธรรมเกี่ยวกับลิมิต ความตอเนื่อง 

อนุพันธ์ และปริพันธ์และการประยุกต์ ท าให้นักศึกษาหลายคน

เกิดปัญหาในการเรียน ซึ่งยากท่ีจะเข้าใจและเกิดความเบ่ือหนา่ย 
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 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

คณิตวเิคราะห์เล็งเห็นวา่การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

จะชว่ยให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ อีกทั้งผู้เรียน

มคีวามสนใจในวิชาคณิตวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจ

กับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีต่างไปจากเดิม ดังนั้น ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

ที่น ามาใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั ้นปีที ่ 2 

คณะศกึษาศาสตร์และนวัตกรรมการศกึษา มหาวทิยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นหรือไม่ และมีความพึงพอใจ

ตอ่การจัดการเรียนอยูพ่อใจตอ่การจัดการเรียนอยูใ่นระดับดีมาก

หรือไม่ และนอกจากนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนในครัง้ตอ่ ๆ ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชา

คณิตวิเคราะห์ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ใน

รายวชิาคณิตวเิคราะห์ 

 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  

 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัย 

  1. การวิจัยวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-

experimental design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อน

และหลังการทดลอง (Pre-test Post-test Design One Group) 

(Edmonds, Alex, & Thomas, 2017) ในการพัฒนาผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวชิาคณิตวเิคราะห์ 

  2. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

คณิตวเิคราะห์ จ านวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

จ านวน 5 แผน ได้แก่ แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ระบบจ านวนจริง 

แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ลิมิต แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ความต่อเนื่อง 

แผนการเรียนรู้ท่ี 4 อนุพันธ์ และแผนการเรียนรู้ท่ี 5 ปริพันธ์  

  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

คณิตวิเคราะห์ แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน

การสอน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

  1. การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   1.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ. 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

   1.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

   1.3 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ

การประเมินผลในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ท่ีแสดงการกระจาย

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classrrom)  

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
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ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

   1.4 ก าหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

คณิตวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

   1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตวิเคราะห์

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านให้สอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

   1.6 การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาคณิตวิเคราะห์ท่ีเขียนขึ้น น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

ความเหมาะสมโดยค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ถือว่าแผนการจัด 

การเรียนรู้มีคุณภาพเหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย 

4.86 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด สามารถน าไปจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ได้ 

   1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตวิเคราะห์

ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้านมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ 

   1.8 จัดพมิพเ์อกสารและด าเนนิการทดลองสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตวิเคราะห์ โดยการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านกับกลุม่เป้าหมาย 

  2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

   2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ รายละเอียด

ของหลักสูตร การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบ 

วธีิการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 

   2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ แล้วเขียนจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   2.3 สร้างแบบทดสอบ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 

20 ข้อ ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.4 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นท้ังหมด 20 ข้อ พร้อม

แบบวิเคราะห์มาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและ

ประเมินผลตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

จ านวน 5 ท่าน และให้ค่าคะแนนความสอดคล้องในแบบทดสอบ

แต่ละข้อ คือ แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ให้คะแนน -1 คะแนน ไม่แนใ่จว่าข้อสอบสอดคลอ้ง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้คะแนน 0 คะแนน และแน่ใจว่า

ข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้คะแนน +1 

คะแนน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item-

Objective Congruence) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบแตล่ะข้อกับจุดประสงค์ (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

ได้ค่าความสอดคล้อง 0.80-1.00 แสดงว่าแผนการเรียนรู้

ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มีความสอดคล้องสามารถนไปใช้จัดการเรียน

การสอนได้ 

   2.5 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแบบทดสอบตาม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและน าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้ว 

ไปทดสอบกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ซึ่ งเป็น

นักศึกษาท่ีเคยเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์วิเคราะห์มาแล้ว น าผล

การทดสอบมาตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูก ให้ 1 คะแนน 

ตอบผิด หรือไมต่อบ หรือตอบเกินให้ 0 คะแนน 

   2.6 น าผลการตรวจแบบทดสอบทุกข้อ มาท า

การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบทดสอบรายข้อ เพื่อพิจารณาแบบทดสอบท่ีมีค่า

ความยากง่ายท่ีมีค่า 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก 

0.20 ขึ้นไป ท าการคัดเลือกแบบทดสอบไว้ พบว่า ข้อสอบ

มคี่าความยากง่าย (P) ตัง้แต ่0.44–0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ตัง้แต ่0.25–0.88 ข้อสอบมคีวามเหมาะสมทุกข้อ 

   2.7 น าแบบทดสอบท่ีได้ จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบ

หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กับนักศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 

ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มเดิม แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์

หาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ

เท่ากับ 0.82 

   2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวชิาคณิตวเิคราะห์กับกลุม่เป้าหมาย 

  3. การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม

ความพงึพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

   3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ

ความพึงพอใจเพื่อก าหนดกรอบเนื้อหาวัดความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
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   3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

   3.3 น าข้อค าถามท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโครงสร้างค าถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทา่น  

   3.4 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบสอบถาม

ความพงึพอใจกับจุดประสงค์ โดยใชสู้ตรดัชนคีวามสอดคล้อง 

IOC (Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลอืกข้อค าถาม

ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 และปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อแนะน าเพิ่มเตมิของผู้เชี่ยวชาญ 

   3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้ปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน แล้วหาค่าความเชื่อมั่นโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

( - Coefficient) ของครอนบาค ได้คา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

   1. ก่อนด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

   2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านรายวชิาคณิตวเิคราะห ์

   3. ด าเนินการสอนตามการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน จ านวน 5 แผน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 6 คาบ ๆ 

ละ 1 ช่ัวโมง 

   4. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวชิาคณิตวเิคราะห์ 

   5. หลังด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้สอบถามความเห็น

ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

โดยให้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน า

คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะห์ด้วยใช้สถิติการทดสอบ

ค่าที แบบ t-test (Dependent Sample)  

  2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้ ได้จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (   ) และส่วนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชา

คณิตวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้าน ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 

            ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์    

            ในรายวชิาคณิตวเิคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

            ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ทดสอบ n X  S.D. df t sig 

ก่อนเรยีน 36 49.51 15.74 
35 9.552* .000 

หลังเรียน 36 83.74 15.26 

 * มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชา

คณิตวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีผลคะแนนเฉลี่ย

ของแบบทดสอบก่อนเรียน 49.51 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 15.26 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ

หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 83.75 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

15.74 และเมื่อน ามาตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยสถิติ

ทดสอบที (Dependent Sample) ได้ค่า t = 9.552, df = 35, 

sig =.000 จึงสรุปได้ว่าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตต่อการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้าน ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษา 

            สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวชิาคณิตวเิคราะห ์

            ตอ่การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ขอ้ที่ รายการ  S.D. แปลผล 

1 มีการช้ีแจงข้อตกลง และบอกกติกา 

การเรียนรู้ 4.22 0.70 มาก 

2 มีการติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมาย

ทุกคร้ัง 4.38 0.71 มาก 

3 มีการใช้เทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

นอกเหนือไปจากการบรรยาย 4.16 0.79 มาก 

4 มีการเตรียมการสอนในเร่ืองท่ีสอน 

แต่ละคร้ังเป็นอย่างดี 4.05 0.87 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ

เนือ้หา 4.14 0.84 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนกล้าคดิ

กล้าตอบ 4.14 0.78 มาก 

7 เปดิโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

หรือซักถามแลกเปลี่ยนตามความสนใจ 4.35 0.62 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ 

ในเนือ้หามากขึ้น 4.14 0.84 มาก 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้

ร่วมกัน 4.22 0.78 มาก 

10 เปดิโอกาสให้ถามตอบและพูดคุยขอ

ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอนได้ใกล้ชิดขึ้น 4.46 0.68 มาก 

11 การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนือ้หาได้นาน 4.11 0.80 มาก 

12 การจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษา

คน้คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 4.22 0.78 มาก 

13 ผูเ้รียนมีอสิระที่จะแสดงความคดิเห็น 

และรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 4.19 0.73 มาก 

14 การจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิด 

ความภูมิใจในตนเองที่สามารถเขา้ใจ

เนือ้หาที่ยากได้ด้วยตนเอง 4.08 0.78 มาก 

15 ความรู้ที่ได้รับสามารถเช่ือมโยงกับ

คุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกในเนือ้หา

ได้เป็นอย่างดี 4.03 0.79 มาก 

16 การจัดการเรียนรู้ท าให้เขา้ใจรู้สึก 

เห็นอกเห็นใจเพื่อนมากขึ้น 4.08 0.71 มาก 

17 กิจกรรมการเรียนการสอนนีท้ าใหไ้ด้

ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.14 0.78 มาก 

18 นักเรียนคดิว่าการเรียนแบบนีท้ าใหผู้้เรียน

เกิดการเรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยาย

จากอาจารย์หน้าช้ันเรียน 4.14 0.70 มาก 

19 ผูเ้รียนคดิว่าการท างานร่วมกับคนอื่น 

ท าใหไ้ด้ผลงานที่สมบูรณ์ 4.22 0.74 มาก 

20 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธกีาร

เรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.14 0.70 มาก 

 รวม 4.18 0.77 มาก 

 

 จากตาราง 3 ผลปรากฏว่าความพึงพอใจของนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตต่อการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้าน นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (   = 4.18, S.D. = 0.77) สอดคล้องกับ

ยุภาพร ด้วงโต้ด และรสริน เจิมไธสง (2562) 1) จากผลการวิจัย

เร่ือง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การหาปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ท้ังนี้เพราะนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง

ตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละคน 

จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี เพราะการเรียน

เด็กสมัยใหม่ชอบคือ ไอซีที หรืออาจเรียกว่าเป็นการน าโลก

ของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน 2) จากผลวิจัยพบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหา

ปริมาตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดกิจกรรม

เรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราะมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเป็นล าดับขั้นตอน ผ่านการอธิบายและการบรรยาย

เนื้อหาจากครูผู ้สอนโดยแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอน

เป็นขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป โดยสอนให้ครอบคลุมตัวชี้วัด

และจุดประสงค์การเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

ต่อการเรียนและจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยท่ีผู้เรียนแต่ละคนไปสบืค้นข้อมูลท่ีได้รับมอบหมายจากครู

อย่างอสิระจากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบท างานร่วมมือกับเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถ

ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนมกีารชว่ยเหลอืกันภายในกลุ่ม 

อภิปรายผล 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตวิเคราะห์

ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วย

การจัดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลท่ีเกิดขึน้แสดงให้เห็นวา่ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
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กลับด้านมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนตามทักษะ 

ความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล (Individualized 

Competency) ผู้เรียนจะได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยให้ลงมือปฏิบัติสืบค้นท าการศึกษา จนเกิดองค์ความรู้

ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลาวีย๊ะ สะอะ (2559) 

ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทักษะการคิดวเิคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ชวีวทิยาและทักษะการคิดวเิคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอ่การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในระดับมากและสอดคล้อง

กับงานวจิัยของ พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และปราณี หล าเบ็ญสะ 

(2562) ได้ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้านด้วยการเรียนรู้ท่ีใช้การวิจัยเป็นฐานของนักศึกษา

ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวจิัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้านหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญและนักศึกษา

มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านด้วยการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัยเป็นฐาน อยู่ใน

ระดับมาก (    = 4.40, S.D. = 0.72) 

 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน พบวา่ผู้เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ท่ีพัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ระดับมาก (   = 4.18, S.D. = 0.77) 

ท้ังนี้เนื่องมาจากห้องเรียนกลับด้านเป็นการจัดการเรียนการสอน

ท่ีให้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากการเรียนแบบเดิม  

ท่ีครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหา มาท าหนา้ท่ีเป็นผู้แนะน า ชี้แนะและ

มีการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโยทางการศึกษา ท่ีผู้วิจัยได้

น ามาประกอบการสอน เช่น Google Classroom E-learning 

Quizizz Kahoot เป็นต้น ช่วยลดความเบ่ือหน่ายและความง่วง

ในขณะจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวจิัยของ เมธา 

อึ่งทอง, ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และชิตพล มังคลากุล (2561) ได้ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลัก

วิชาชีพครู พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนต่อ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  

  1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีเหมาะ

ส าหรับผู้เรียนท่ีมคีวามพร้อมด้านเทคโนโลย ีเช่น มคีอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านกับอินเทอร์เน็ตได้ และมีสัญญาณ

อนิเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีเป็นวิธี

ท่ีสะดวกท้ังส าหรับครูผู้สอนและผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นผู้เตรียม

สื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน และผู้ เรียนสามารถ

ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าความเข้าใจในเนื้อหาก่อน

ล่วงหนา้ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีน้ีจะมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ท้ังครูผู้สอนและผู้เรียนจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ี

ของตนเองเป็นอยา่งดี 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายประกอบการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีหมาะสมกับเนื้อหา

ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

  2. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

เน้นการจัดแผนการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

อาทิ วธีิการสอน รูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอน สามารถ

กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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