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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียน
ดวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับ
โลจิสติกส มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน 13 คนจัดรูปแบบการเรียนที่มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษา
เนือ้ หาในรายวิชานอกชัน้ เรียน โดยจัดการเรียนในรายวิชานีท้ งั้ สิน้ 8 บทเรียนผานการใชชนั้ เรียนออนไลนและ
ใชเวลาในชั้นเรียนในการทํากิจกรรมและสนทนาแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่ไดศึกษามากอนเขาเรียน จากนั้นทํา
การประเมินความพึงพอใจดวยแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวยคาสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา
ผูเ รียนมีความพึงพอใจในระดับสูงตอการเรียนในรายวิชานี้ โดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนกําหนดลําดับการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งผูเรียนเชื่อวากระบวนการเรียนดวยแนวคิดหองเรียน
กลับดานใหผลที่ดีกวาและกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมทั้งตองการ
ใหรายวิชาอื่นๆนํากระบวนเรียนแบบใหมไปประยุกตใช
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate students' satisfaction in using information media
in Flipped Classroom concept design. This concept was designed in IND410 course, Packaging
System for Logisticswith 13 students that enrolled in this course. Learning activities were assigned
for students to study content outside class hours in form of online classeswith 8 units, Google
Classroom, and the class time is spent on activities and discuss the content they have studied by
themselves earlier. The satisfaction questionnaires were used and analyzed with descriptive
statistics. The study indicated that student feedback are high with this course. Assigning tasks
outside the classroom enable them to create their own pace in study. The learner believes that the
learning process with the Flipped Classroom concept is more effective and use more critical thinking
than traditional learning. Finally, student prefer to have more course designed with this concept.

Keywords
Flipped Classroom, Active Learning

บทนํา
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญที่ผูสอนตองการ คือการหากระบวนการที่ไดผลใน
การเรียนของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจถึงเนื้อหาในรายวิชานั้น อีกทั้งยังจะตองคํานึงถึง
กระบวนการเรียนรูที่สามารถกระตุนผูเรียนไมใหเกิดความเบื่อหนายในระหวางการเรียน
นอกเหนือจากความรูที่ผูเรียนจะไดรับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง
คือทักษะการเรียนรูต า งๆ ซึง่ หนึง่ ในกลุม ทักษะทีจ่ าํ เปนในการผลิตบัณฑิตใหมคี วามรูค วามสามารถและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวย การรูสารสนเทศ
ความสามารถใชสื่อใหเกิดประโยชนได และทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผูเรียนตองมี
ทักษะเพื่อเตรียมพรอมสําหรับใชในการทํางานในอนาคต (Partnership for 21st Century Skills, 2016)
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จึงไดมกี ารคิดคนนวัตกรรมทางการศึกษา มีการพัฒนาเครือ่ งมือ
และแนวคิดที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือนั้นก็คือ แนวคิดของหองเรียน
กลับดาน (Flipped Classroom) ซึ่งเปนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ผูสอน
เปนศูนยกลาง (Instructor-Centered Classroom) ทีผ่ สู อนใชวธิ สี อนแบบบรรยายในชัน้ เรียนแลวมอบหมาย
งานใหกลับไปทําหลังชั้นเรียน เปลี่ยนเปนรูปแบบตรงกันขาม คือ ผูสอนจะมอบหมายเนื้อหากอนชั้นเรียน
(ในรูปแบบของเอกสาร สือ่ วิดที ศั น หรือสือ่ ทีอ่ ยูใ นรูปแบบออนไลน) ใหผเู รียนศึกษามากอน จากนัน้ จะใชเวลา
ในชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมสรางการเรียนรูดวยการแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการศึกษามากอนหนา
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การใชแนวคิดหองเรียนกลับดานนัน้ ผูเ รียนจะไดเรียนรูก ารใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมตัว
กอนเขาชั้นเรียนและไดเรียนรูผานการปฏิบัติ (Active Learning) โดยผานกระบวนการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ใหผูเรียนไดการเรียนรูโดย
การอานการเขียนการโตตอบและการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก
การวิเคราะหการสังเคราะหและการประเมินคา รวมถึงการไดเสริมสรางทักษะการสือ่ สารและสรางปฏิสมั พันธ
กับเพื่อนรวมชั้นเรียนอีกดวย
อีกทั้งการเรียนการสอนในยุคปจจุบันตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการและกลยุทธใหสอดคลอง
กับยุคของผูเ รียนซึง่ เปนกลุม Millennial Generation ทีเ่ ปนกลุม ทีช่ อบทํางานเปนกลุม ตองการการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว และมีการเรียนรูดวยการกําหนดแนวทางของตนเอง จึงจําเปนตองสรางสภาพแวดลอมในการเรียน
รูใหมๆ ที่สรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหไดเรียนรูผานประสบการณและการคนหาดวยตนเอง
(Simpson & Richards, 2015) อยางไรก็ตาม การเรียนดวยตนเองผานแนวคิดหองเรียนกลับดานยังมีขอ ดอย
เชนกัน กลาวคือ ผูเรียนตองรับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหากอนเขาชั้นเรียน ซึ่งหากไมไดศึกษาเนื้อหามากอน
จะทําใหการใชเวลาเรียนในชั้นที่ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําไดไมเต็มที่ สงผลถึงความเบื่อหนายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรม รวมถึงขอจํากัดของผูเรียนที่มีปญหาการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตที่บาน
ซึ่งจะทําใหไมสามารถศึกษาเนื้อหาที่ผานสื่อที่อยูในรูปแบบออนไลนได (Moran & Milsom, 2015) หรือ
ความรูสึกอึดอัดจากการเปลี่ยนรูปแบบในการเรียน (Simpson &Richards, 2015) การวิจัยในครั้งนี้จึงจะได
นําแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาประยุกตใชเพื่อสรางการมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียนและประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนหลังผานการเรียนดวยวิธีนี้

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน

ทบทวนวรรณกรรม
หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุงการเรียนที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia, 2015) โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในหองเรียนกับ
การเรียนนอกหองเรียน การเรียนนอกหองเรียนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิดีโอ
ที่เผยแพรออนไลน หรือใชสื่อการสอนอื่น เชน การอานเนื้อหาที่จะมีการสอนลวงหนาการใชสื่อเสียง
(Podcasts) หรือ การนําเสนอของโปรแกรม PowerPoint (Mok, 2014) ทั้งนี้เนื้อหาตางๆ เหลานี้ ผูเรียน
ควรทําการศึกษาใหเขาใจและเตรียมพรอมกอนการเขาเรียนในหองเรียน
โดยในระหวางการเรียน แนวคิดของหองเรียนกลับดานก็เปนเทคนิคที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนได
นําความรูท ไี่ ดจากการเตรียมตัวกอนการเรียน นํามาประมวลผลและใชในการทํากิจกรรม ซึง่ ไมใชเพียงกิจกรรม
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ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางผูเ รียนกับผูส อนเทานัน้ แตจะเปนกิจกรรมระหวางผูเ รียนกับผูเ รียนเองดวย (Moran & Milsom,
2015) โดยการทํากิจกรรมนัน้ สามารถประยุกตใชวธิ กี ารตางๆ ทีม่ คี วามหลากหลายและนาสนใจเขามารวมดวย
ซึง่ ผลการเรียนรูท จี่ ะไดจากการทํากิจกรรมในหองโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ยิง่ ผูเ รียนมีการเตรียมพรอม
มากขึ้น การเรียนของผูเรียนก็จะเพิ่มดีขึ้นตามไปดวย (Kakosimos, 2015 ; Herreid & Schiller, 2013)
ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย (2558) เสนอวาการเรียนรู Flipped Classroom มุงเนนไปที่การเรียนของ
ผูเรียนเปนการเรียนรูรายบุคคล ประกอบดวย สี่เสาหลัก (F-L-I-P) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
สี่เสาหลักของแนวคิดหองเรียนกลับดาน

F
ªµ¤¥º®¥»n °£µ¡Âª¨o°¤Án ¦¼Â °µ¦Á¦¸¥¦¼o´Ê ª¦³¤¸®¨µ¥¦¼Â
(Flexible
Å¤n¥¹·´ÂÄÂ®¹É ®¦º°¦¼ÂÁ·¤Ç ´«¹¬µµ¤µ¦Äo¦¼ Âµ¦Á¦¸¥
Environment) ÂÄÇ ÈÅoÁ¡ºÉ°¸É³¦°¦´Á¦¸¥nµÇ ¹É°µ³Á¸É¥ª o°´µ¦Îµµ °¨»n¤
µ¦«¹¬µ°·¦³µ¦ª·¥´ ¨µ¦ÎµÁ·µÂ¨³µ¦¦³Á¤·¨
L
(Learning
Culture)

µ¦¥¦³´µª´¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¼o°Á}«¼¥r¨µÁ}¼oÁ¦¸¥Á}«¼¥r¨µ
¹ÉÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ·É¸É¼oÁ¦¸¥ÄÄÁ·¨¹¤µ ¹Ê Â¨³¦oµÃ°µ
Äµ¦Á¦¸¥¦¼o °¼oÁ¦¸¥Ä®o¥¸ ·É ¹Ê Ã¥¼oÁ¦¸¥¤¸ªn ¦nª¤Äµ¦¦oµªµ¤¦¼oÄ´Ê Á¦¸¥

I
(Intentional
Content)

¼o°³Äoª· ¸ µ¦°ÂÄ®o°Án Active Learning Strategies, Peer Instruction,
Problem-Based Learning, Mastery ®¦º° Socratic Methods ¹Ê°¥¼n´ ¦³´´ÊÂ¨³
®´ª o°Á¦ºÉ° ¸É¼o °o°µ¦°

P
´¬³oµµ¦«¹¬µ¤º°°µ¸¡³¤¸ªµ¤Îµ´´¼o°¤µ ¹ÊªnµÁ·¤Ã¥³o°
(Professional Îµ®Áª¨µÂ¨³ª·¸µ¦ÅÁ}µ¦Á¦¸¥¦¼o °Ân¨³»¨Â¨³µ¦Á¡·¤É Áª¨µµ¦¡³
Educator)
¦³®ªnµ¼o°Â¨³¼Áo ¦¸¥¤µ ¹Ê ¤¸µ¦´Á¼oÁ¦¸¥Änª¸ÉµÎ ·¦¦¤ nª¥Ä®o
µ¦¦³Á¤·¼oÁ¦¸¥Á}ÅÂ¦µ¥»¨
ในการใชแนวคิดการเรียนการสอนหองเรียนกลับดาน สามารถประยุกตใชการจัดการโดยผาน
การปฏิบัติ (Active Learning) ที่จะเพิ่มการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนการสะทอนผลตอบกลับ
และความรวมมือกันระหวางผูเรียน รวมถึงการไดยอมรับในความตางในรูปแบบการเรียนรู นอกจากนั้น
การเรียนรูผา นการปฏิบัติยงั เปนการเพิ่มการมีสวนรวมในการเรียนรูและเปนโอกาสที่จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชั้นเรียนอีกดวย (Simpson & Richards, 2015) จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงได
ทําการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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µ¦°ÂÁ·¤
(Traditional Classroom)

ºÉ°µ¦°°·Á¨È¦°·r
(Electronic media)

n°´ÊÁ¦¸¥
(Pre-classroom)

Áª¨µ

®o °Á¦¸ ¥¨´o µ
(Flipped Classroom)

Áª¨µÄ´ÊÁ¦¸¥
(Classroom)

ª·¸°Â¦¦¥µ¥
(Lectures)

®¨´´ÊÁ¦¸¥
(Post-classroom)

µ¸É¤°®¤µ¥
(Homework)

·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
nµµ¦·´·
(Active learning activities)

µ¦¦´Á¤·ªµ¤¡¹¡°Ä

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
งานวิจยั นีจ้ ดั การเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในการเรียนการสอนในรายวิชา IND410
ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานี้เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน
ในการจัดการเรียนการสอนไดปรับปรุง มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของรายวิชา IND410
ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ตามวัตถุประสงคของรายวิชา ดังนี้ (1) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจใน
หนาทีแ่ ละความสําคัญของระบบบรรจุภณ
ั ฑในอุตสาหกรรม (2) เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความรูค วามเขาใจในเรือ่ ง
คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ที่ใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑ โดยเนน
ที่การเพิ่มมูลคา การนํากลับมาใชใหม และการจัดการของเสียอยางเหมาะสม (3) เพื่อใหนักศึกษามี
ความเขาใจวิธีการเลือกบรรจุภัณฑใหสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบการขนสง รวมไปถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ในโซอุปทาน
โดยมีจาํ นวนบทเรียนทัง้ สิน้ 8 บทเรียน ซึง่ จะกําหนดแผนการเรียนดังตารางที่ 2 และการจัดการเรียน
การสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดาน จะมีการใชระบบของ Google Classroom ในการเขาไปศึกษาดวย
ตนเอง ทั้งการดูวิดีโอหรือการอานเนื้อหา บทความออนไลน แหลงขอมูลและฐานขอมูลออนไลน ตลอดจน
เอกสารแนบที่เกี่ยวของกับบทเรียนในคาบตอไป (ภาพที่ 2)
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ตารางที่ 2
แผนการสอนรายวิชา IND410 ทีม่ กี ารมอบหมายงานใน Google Classroom ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน
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ภาพที่ 2: หนาตางของชั้นเรียนออนไลนที่มอบหมายงานนอกหองเรียน
โดยในแตละครั้งจะมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาตอบคําถามสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ไดศึกษาเพื่อ
เปนการตรวจสอบวาผูเ รียนไดเขาไปทําการศึกษากอนจะมาทํากิจกรรมในชัน้ เรียน โดยผูส อนจะรวบรวมขอมูล
คําตอบและสะทอนกลับใหผูเรียนในชั้นเรียนอีกครั้ง
สวนสุดทายจะมีการประเมินผลการใชการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียน
กลับดานดวยการจัดทําแบบสอบถามตามแนวคิดการประเมินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (Active Learning) ของ Simpson & Richards (2015) ประเมินดวยแบบมาตรประมาณคา
(Likert Scale)5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึงไมเห็นดวยหรือไมพึงพอใจกับประเด็นคําถามอยางมาก
และระดับคะแนน 5 หมายถึงเห็นดวยหรือพึงพอใจกับประเด็นคําถามอยางมาก และคําถามปลายเปดให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งการประเมินจะใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประเมินในปลายภาคเรียน
โดยไดทดสอบหาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคา Cronbach's alpha พบวามีคา
เทากับ 0.7806 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได (Wells & Wollack, 2003)
การวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
ดวยคาเฉลี่ย และวัดการกระจายของขอมูลดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจดวยการแบงชวงคะแนน (คะแนนจาก 1–5) เปนระดับชั้นเทากับ 5 ชั้น ไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.79 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับตํ่ามาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.80 – 2.59 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.60 – 3.39 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.40 – 4.19 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.20 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับสูงมาก
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ผลการวิจัย
เมื่อทําการประเมินผลการใชการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดาน
จากแบบสอบถาม (ตารางที่ 3) พบวา การเรียนการสอนแบบใหมที่นําสื่อสารสนเทศมาใชในแนวคิดของ
หองเรียนกลับดานนั้นใหผลเชิงบวก (โดยคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11)) ผูเรียน
เห็นวาการเรียนแบบใหมกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม โดยการเรียนใน
รายวิ ช านี้ ต รงกั บ ความคาดหวั ง ของตั ว ผู  เ รี ย น การใช เ ทคนิ ค ต า งๆ กระตุ  น ให เ กิ ด การสื่ อ สารและ
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชานี้เพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็น
ของผูเรียนจากคําถามปลายเปดที่นาสนใจ สามารถสรุปเปนแตละประเด็นไดดังนี้ 1) ความคิดเห็นตอเนื้อหา
ในรายวิชา ผูเ รียนคิดวาเนือ้ หาเขาใจงาย นาสนใจ 2) ความคิดเห็นตอการสอนของอาจารย ผูเ รียนมีความคิด
เห็นวาผูสอนมีทักษะในการสอนเปนอยางดี สอนสนุกและเนนความสําคัญไดชัดเจน 3) ความคิดเห็นตอสื่อ
และเอกสารประกอบการสอน ผูเ รียนเห็นวามีวดี โิ อทีน่ า สนใจ เนือ้ หาทีม่ อบหมายและวีดโี อประกอบเหมาะสม
นอกจากนี้ ผูเรียนยังชื่นชอบการเรียนแบบใหมมากกวาการเรียนแบบเดิมและยังมีความตองการใหมีการใช
กระบวนการเรียนแบบใหมนี้กับรายวิชาอื่นๆ
ตารางที่ 3
ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410
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ตารางที่ 3
ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410 (ตอ)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการนําเอาแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาใชในการเรียน โดยการใหผูเรียนใชสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีในการเตรียมตัวกอนการเขาเรียนทีม่ กี จิ กรรมในชัน้ เรียนแทนทีก่ ารนัง่ ฟงบรรยายเพียงอยางเดียว
เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม ผูเรียนเห็นวากระบวนการเรียนแบบนี้ใหผลที่ดีกวาการเรียน แบบเดิม
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gilboy,
Heinerichs & Pazzaglia (2015) ที่ไดศึกษาการนําเอาแนวคิดหองเรียนกลับดานไปประยุกตใชในการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไดทําการวางแผนการสอนทั้งกอนเรียนกิจกรรมระหวางเรียน และ
หลังเรียน พบวาผูเ รียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรียนดวยวิธกี ารของหองเรียนกลับดาน เมือ่ เทียบกับการเรียน
แบบเดิมโดยในสวนรวมตอกันและปฏิสมั พันธในชัน้ เรียนมีระดับความพึงพอใจสูง (คาเฉลีย่ 4.08) สอดคลอง
ผลการนําแนวคิดหองเรียนกลับดานไปใชในการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสของ Jungic, Kaur, Mulholland
& Xin (2015) ที่พบวาการมีสวนรวมของผูเรียนและผูสอนมีมากขึ้น โดยผูสอนสามารถติดตามการเรียนรู
ของผูเรียนผานการประเมินในชั้นเรียนไดทันที
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ในดานการดําเนินกิจกรรมเมื่อผูเรียนไดมีการศึกษาเนื้อหามากอนเขาชั้นเรียน กระบวนการในการ
ทํากิจกรรมในชั้นเรียนจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู จะเห็นไดจากความพึงพอใจดานการสื่อสารและ
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชานี้เพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและงานที่มอบหมาย
ในการเรียนการสอนแบบใหมนี้ทําใหกระตุนความอยากเรียนรูและเพิ่มทักษะในการเรียนในรายวิชานี้
(คาเฉลี่ย 4.20) สอดคลองกับการศึกษาของ Mok (2014) ที่ไดเปลี่ยนการเรียนในรูปแบบเดิมคือการบรรยาย
ในหองเรียนในรายวิชา ระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใหเปนแบบหองเรียนกลับดาน
พบวามีผลตอบรับจากนักศึกษาคอนขางไปในทางบวกและชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู รวมถึงการมีสว นรวม
ของนักศึกษามีระดับเพิ่มสูงขึ้นดวย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลจากคําถามปลายเปดที่สอบถามถึง
ความคิดเห็นตอสื่อและเอกสารประกอบการสอน โดยผูเรียนเห็นวามีวีดิโอที่ไดเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน
นาสนใจ เนื้อหาที่มอบหมายและวีดีโอประกอบเหมาะสมเนื่องจากเปนเนื้อหาและสื่อที่ไดรับการคัดเลือกวา
เปนเนือ้ หาและรูปแบบทีม่ คี วามทันสมัย ตรงกับรูปแบบสถานการณปจ จุบนั และเปนเรือ่ งใกลตวั ทําใหกระตุน
ความสนใจของนักศึกษาไดดียิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานยังมีบางประเด็นทีไ่ ดคะแนนนอยกวา
ดานอื่น เชน ประเด็นดานจัดการเวลาและความเหมาะสมของงานที่มอบหมายนอกหองเรียน (คาเฉลี่ย 3.80)
Herreid & Schiller (2013) เสนอวาเปนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากในชวงเริ่มตนผูเรียนอาจจะรูสึกตอ
ตานเนื่องจากตองทํางานในสวนของงานนอกหองเรียนที่มากขึ้น แตก็สามารถแกไขไดดวยการมอบหมาย
การตอบคําถามสั้นๆ ใหผูเรียนตอบหลังจากไดศึกษาดวยตนเองและนํามาคิดเปนคะแนนสะสมใหดวย

สรุป
ผูเ รียนมีความพึงพอใจในการเรียนทีม่ กี ารใชสอื่ สารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 ในเชิงบวกตอการเรียนในรายวิชานีโ้ ดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทําใหผเู รียน
กําหนดลําดับการเรียนและทําใหตั้งใจเรียนมากขึ้นและผูเรียนเชื่อวากระบวนการเรียนแบบนี้ใหผลที่ดีกวา
และกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมทั้งตองการใหรายวิชาอื่นๆ
นํากระบวนการเรียนแบบใหมไปประยุกตใช
อยางไรก็ดีงานวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดที่มีการใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ซึ่งการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่ใหญขึ้น หรือทําการศึกษาในรายวิชาเดิมเปรียบเทียบกันสองภาคเรียนในรอบ
ปการศึกษา รวมถึงอาจจะตองมีการปรับใชเทคนิควิธีอื่นๆ มาผสมผสานรวมดวย หากทุกวิชาใชวิธีการเรียน
การสอนตามแนวคิดนี้ เนื่องจากนักศึกษาจะตองใชการเตรียมตัวและเปนภาระงานที่มากขึ้น
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