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บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียน

ดวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับ        

โลจิสติกส  มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน 13 คนจัดรูปแบบการเรียนที่มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษา

เนือ้หาในรายวิชานอกชัน้เรยีน โดยจดัการเรียนในรายวชิานีท้ัง้ส้ิน 8 บทเรยีนผานการใชชัน้เรยีนออนไลนและ

ใชเวลาในชั้นเรียนในการทํากิจกรรมและสนทนาแลกเปลี่ยนเน้ือหาที่ไดศึกษามากอนเขาเรียน จากน้ันทํา      

การประเมินความพึงพอใจดวยแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวยคาสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา    

ผูเรยีนมีความพึงพอใจในระดบัสงูตอการเรียนในรายวชิานี ้ โดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทาํให

ผูเรียนกําหนดลําดับการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งผูเรียนเช่ือวากระบวนการเรียนดวยแนวคิดหองเรียน

กลับดานใหผลที่ดีกวาและกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมท้ังตองการ

ใหรายวิชาอื่นๆนํากระบวนเรียนแบบใหมไปประยุกตใช

 

คําสําคัญ
 หองเรียนกลับดาน  การเรียนรูผานการปฏิบัติ  
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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 ที่สําคัญท่ีผูสอนตองการ คือการหากระบวนการที่ไดผลใน         

การเรียนของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจถึงเนื้อหาในรายวิชานั้น อีกท้ังยังจะตองคํานึงถึง

กระบวนการเรียนรูที่สามารถกระตุนผูเรียนไมใหเกิดความเบื่อหนายในระหวางการเรียน

 นอกเหนือจากความรูที่ผูเรียนจะไดรับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง

คอืทกัษะการเรยีนรูตางๆ ซึง่หนึง่ในกลุมทกัษะทีจ่าํเปนในการผลติบณัฑิตใหมคีวามรูความสามารถและทกัษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวย การรูสารสนเทศ         

ความสามารถใชสื่อใหเกิดประโยชนได และทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผูเรียนตองมี

ทักษะเพื่อเตรียมพรอมสําหรับใชในการทํางานในอนาคต (Partnership for 21st Century Skills, 2016)

 ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน จงึไดมกีารคิดคนนวตักรรมทางการศกึษา มกีารพัฒนาเครือ่งมือ

และแนวคิดที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือนั้นก็คือ แนวคิดของหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) ซึ่งเปนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ผูสอน

เปนศนูยกลาง (Instructor-Centered Classroom) ทีผู่สอนใชวธิสีอนแบบบรรยายในช้ันเรยีนแลวมอบหมาย

งานใหกลับไปทําหลังช้ันเรียน เปลี่ยนเปนรูปแบบตรงกันขาม คือ ผูสอนจะมอบหมายเน้ือหากอนช้ันเรียน      

(ในรปูแบบของเอกสาร สือ่วิดทีศัน หรือส่ือท่ีอยูในรูปแบบออนไลน) ใหผูเรยีนศึกษามากอน จากนัน้จะใชเวลา

ในชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมสรางการเรียนรูดวยการแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการศึกษามากอนหนา 
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 การใชแนวคดิหองเรยีนกลบัดานน้ัน ผูเรยีนจะไดเรยีนรูการใชสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในการเตรยีมตัว

กอนเขาชั้นเรียนและไดเรียนรูผานการปฏิบัติ (Active Learning) โดยผานกระบวนการในการจัดกิจกรรม      

การเรียนรูที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ใหผูเรียนไดการเรียนรูโดย        

การอานการเขียนการโตตอบและการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก          

การวิเคราะหการสังเคราะหและการประเมนิคา รวมถึงการไดเสรมิสรางทักษะการสือ่สารและสรางปฏิสมัพนัธ

กับเพื่อนรวมชั้นเรียนอีกดวย

 อีกทั้งการเรียนการสอนในยุคปจจุบันตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการและกลยุทธใหสอดคลอง

กบัยุคของผูเรียนซึง่เปนกลุม Millennial Generation ทีเ่ปนกลุมท่ีชอบทํางานเปนกลุม ตองการการตอบสนอง

ที่รวดเร็ว และมีการเรียนรูดวยการกําหนดแนวทางของตนเอง จึงจําเปนตองสรางสภาพแวดลอมในการเรียน

รู ใหมๆ ที่สรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหไดเรียนรู ผานประสบการณและการคนหาดวยตนเอง            

(Simpson & Richards, 2015) อยางไรก็ตาม การเรยีนดวยตนเองผานแนวคดิหองเรยีนกลบัดานยงัมขีอดอย 

เชนกัน กลาวคือ ผูเรียนตองรับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหากอนเขาชั้นเรียน ซึ่งหากไมไดศึกษาเนื้อหามากอน 

จะทําใหการใชเวลาเรียนในชั้นที่ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําไดไมเต็มที่ สงผลถึงความเบื่อหนายที่อาจจะ

เกิดข้ึนในระหวางการทํากิจกรรม รวมถึงขอจํากัดของผูเรียนที่มีปญหาการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตท่ีบาน         

ซึ่งจะทําใหไมสามารถศึกษาเน้ือหาที่ผานสื่อท่ีอยูในรูปแบบออนไลนได (Moran & Milsom, 2015) หรือ       

ความรูสึกอึดอัดจากการเปลี่ยนรูปแบบในการเรียน (Simpson &Richards, 2015) การวิจัยในครั้งนี้จึงจะได

นําแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาประยุกตใชเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนหลังผานการเรียนดวยวิธีนี้ 

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรียน

การสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน

ทบทวนวรรณกรรม
 หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุงการเรียนที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia, 2015) โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในหองเรียนกับ            

การเรียนนอกหองเรียน การเรียนนอกหองเรียนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิดีโอ

ที่เผยแพรออนไลน หรือใชสื่อการสอนอื่น เชน การอานเนื้อหาท่ีจะมีการสอนลวงหนาการใชสื่อเสียง               

(Podcasts) หรือ การนําเสนอของโปรแกรม PowerPoint (Mok, 2014) ทั้งน้ีเน้ือหาตางๆ เหลาน้ี ผูเรียน         

ควรทําการศึกษาใหเขาใจและเตรียมพรอมกอนการเขาเรียนในหองเรียน

 โดยในระหวางการเรียน แนวคิดของหองเรียนกลับดานก็เปนเทคนิคที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนได

นาํความรูทีไ่ดจากการเตรียมตัวกอนการเรียน นาํมาประมวลผลและใชในการทํากจิกรรม ซึง่ไมใชเพยีงกิจกรรม
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ทีเ่กิดข้ึนระหวางผูเรียนกบัผูสอนเทาน้ัน แตจะเปนกจิกรรมระหวางผูเรียนกบัผูเรียนเองดวย (Moran & Milsom, 

2015) โดยการทาํกิจกรรมน้ัน สามารถประยุกตใชวธิกีารตางๆ ทีม่คีวามหลากหลายและนาสนใจเขามารวมดวย 

ซึง่ผลการเรียนรูทีจ่ะไดจากการทาํกจิกรรมในหองโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ยิง่ผูเรยีนมีการเตรียมพรอม

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  
(Flexible 
Environment) 
 

 
    

   
 

L  
(Learning 
Culture) 

 
     

  
I  
(Intentional 
Content) 

 Active Learning Strategies, Peer Instruction, 
Problem-Based Learning, Mastery  Socratic Methods  

   
P  
(Professional 
Educator)    

 
 

 ในการใชแนวคิดการเรียนการสอนหองเรียนกลับดาน สามารถประยุกตใชการจัดการโดยผาน           

การปฏิบัติ (Active Learning) ที่จะเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนการสะทอนผลตอบกลับ 

และความรวมมือกันระหวางผูเรียน รวมถึงการไดยอมรับในความตางในรูปแบบการเรียนรู นอกจากน้ัน          

การเรียนรูผานการปฏิบัติยงัเปนการเพ่ิมการมีสวนรวมในการเรียนรูและเปนโอกาสที่จะไดแลกเปล่ียนเรียนรู

ในชั้นเรียนอีกดวย (Simpson & Richards, 2015) จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงได

ทําการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

 งานวิจยันีจ้ดัการเรยีนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในการเรียนการสอนในรายวิชา IND410 

ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4  ที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานี้เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน

 ในการจดัการเรยีนการสอนไดปรบัปรงุ มคอ.3 ในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ของรายวิชา IND410 

ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ตามวัตถุประสงคของรายวิชา ดังนี้ (1) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจใน

หนาท่ีและความสาํคัญของระบบบรรจุภณัฑในอุตสาหกรรม  (2) เพือ่ใหนกัศึกษามีความรูความเขาใจในเรือ่ง

คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ที่ใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑ โดยเนน

ที่การเพิ่มมูลคา การนํากลับมาใชใหม และการจัดการของเสียอยางเหมาะสม (3) เพื่อใหนักศึกษามี                

ความเขาใจวิธีการเลือกบรรจุภัณฑใหสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบการขนสง รวมไปถึงหนาที่และ    

ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ในโซอุปทาน

 โดยมจีาํนวนบทเรียนท้ังส้ิน 8 บทเรียน ซึง่จะกาํหนดแผนการเรียนดังตารางที ่2 และการจัดการเรียน

การสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดาน จะมีการใชระบบของ Google Classroom ในการเขาไปศึกษาดวย

ตนเอง ทั้งการดูวิดีโอหรือการอานเน้ือหา บทความออนไลน แหลงขอมูลและฐานขอมูลออนไลน ตลอดจน

เอกสารแนบที่เกี่ยวของกับบทเรียนในคาบตอไป (ภาพที่ 2)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560298

ตารางที่ 2

แผนการสอนรายวิชา IND410 ทีม่กีารมอบหมายงานใน Google Classroom ตามแนวคิดหองเรยีนกลบัดาน
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ภาพที่ 2: หนาตางของชั้นเรียนออนไลนที่มอบหมายงานนอกหองเรียน

 โดยในแตละคร้ังจะมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาตอบคําถามสั้นๆ เก่ียวกับส่ิงท่ีไดศึกษาเพื่อ

เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดเขาไปทําการศกึษากอนจะมาทาํกิจกรรมในชัน้เรยีน โดยผูสอนจะรวบรวมขอมูล

คําตอบและสะทอนกลับใหผูเรียนในชั้นเรียนอีกครั้ง

 สวนสุดทายจะมีการประเมินผลการใชการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียน

กลับดานดวยการจดัทําแบบสอบถามตามแนวคิดการประเมินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู (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

หองเรียนกลับดานน้ันใหผลเชิงบวก (โดยคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11)) ผูเรียน             

เห็นวาการเรียนแบบใหมกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม โดยการเรียนใน

รายวิชานี้ตรงกับความคาดหวังของตัวผู  เรียน การใชเทคนิคตางๆ กระตุ นใหเกิดการสื่อสารและ                                          

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชานี้เพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็น

ของผูเรียนจากคําถามปลายเปดที่นาสนใจ สามารถสรุปเปนแตละประเด็นไดดังนี้ 1) ความคิดเห็นตอเนื้อหา

ในรายวิชา ผูเรียนคดิวาเนือ้หาเขาใจงาย นาสนใจ  2) ความคดิเห็นตอการสอนของอาจารย ผูเรียนมคีวามคดิ

เห็นวาผูสอนมีทักษะในการสอนเปนอยางดี สอนสนุกและเนนความสําคัญไดชัดเจน 3) ความคิดเห็นตอสื่อ

และเอกสารประกอบการสอน ผูเรยีนเห็นวามวีดีโิอทีน่าสนใจ เนือ้หาทีม่อบหมายและวีดโีอประกอบเหมาะสม 

นอกจากนี้ ผูเรียนยังชื่นชอบการเรียนแบบใหมมากกวาการเรียนแบบเดิมและยังมีความตองการใหมีการใช

กระบวนการเรียนแบบใหมนี้กับรายวิชาอื่นๆ

ตารางที่ 3

ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410

 

1. 4.38 0.77
2. 3.85 0.99
3. 3.92 0.86
4.  4.23 0.83
5.  3.85 0.90
6.  4.00 0.58
7. 
     

4.08 0.86

8. 3.85 0.69
9. 4.00 0.91
10. 4.23 0.93
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ตารางที่ 3

ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410 (ตอ)

11.  4.08 0.76
12. 3.85 0.90
13. 
       

4.15 0.80

14 
      

4.23 0.83

15. 4.00 0.82
16. 4.23 0.93
17. 4.62 0.65
18. 4.46 0.66

 4.11 0.13 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการนําเอาแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาใชในการเรียน โดยการใหผูเรียนใชสื่อสารสนเทศ 

และเทคโนโลยใีนการเตรียมตวักอนการเขาเรยีนทีม่กีจิกรรมในช้ันเรยีนแทนท่ีการนัง่ฟงบรรยายเพียงอยางเดยีว 

เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม ผูเรียนเห็นวากระบวนการเรียนแบบนี้ใหผลที่ดีกวาการเรียน แบบเดิม 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับสูง (คาเฉล่ีย 4.11) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gilboy, 

Heinerichs & Pazzaglia (2015) ที่ไดศึกษาการนําเอาแนวคิดหองเรียนกลับดานไปประยุกตใชในการเรียน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไดทําการวางแผนการสอนทั้งกอนเรียนกิจกรรมระหวางเรียน และ                      

หลังเรียน พบวาผูเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรยีนดวยวิธกีารของหองเรยีนกลบัดาน เม่ือเทยีบกับการเรียน

แบบเดมิโดยในสวนรวมตอกนัและปฏิสมัพนัธในช้ันเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจสูง (คาเฉลีย่ 4.08) สอดคลอง

ผลการนําแนวคิดหองเรียนกลับดานไปใชในการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสของ Jungic, Kaur, Mulholland 

& Xin (2015) ที่พบวาการมีสวนรวมของผูเรียนและผูสอนมีมากข้ึน โดยผูสอนสามารถติดตามการเรียนรู      

ของผูเรียนผานการประเมินในชั้นเรียนไดทันที
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 ในดานการดําเนินกิจกรรมเมื่อผูเรียนไดมีการศึกษาเน้ือหามากอนเขาชั้นเรียน กระบวนการในการ

ทํากิจกรรมในชั้นเรียนจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู จะเห็นไดจากความพึงพอใจดานการสื่อสารและ          

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชาน้ีเพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและงานที่มอบหมาย                 

ในการเรียนการสอนแบบใหมนี้ทําใหกระตุนความอยากเรียนรูและเพ่ิมทักษะในการเรียนในรายวิชาน้ี                      

(คาเฉลี่ย 4.20) สอดคลองกับการศึกษาของ Mok (2014) ที่ไดเปลี่ยนการเรียนในรูปแบบเดิมคือการบรรยาย

ในหองเรียนในรายวิชา ระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใหเปนแบบหองเรียนกลับดาน  

พบวามีผลตอบรับจากนักศกึษาคอนขางไปในทางบวกและชวยเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู รวมถงึการมีสวนรวม

ของนักศึกษามีระดับเพ่ิมสูงข้ึนดวย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลจากคําถามปลายเปดท่ีสอบถามถึง         

ความคิดเห็นตอสื่อและเอกสารประกอบการสอน โดยผูเรียนเห็นวามีวีดิโอท่ีไดเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน                 

นาสนใจ เนื้อหาท่ีมอบหมายและวีดีโอประกอบเหมาะสมเน่ืองจากเปนเนื้อหาและสื่อที่ไดรับการคัดเลือกวา

เปนเนือ้หาและรปูแบบทีม่คีวามทนัสมยั ตรงกบัรปูแบบสถานการณปจจุบนั และเปนเรือ่งใกลตวั ทาํใหกระตุน

ความสนใจของนักศึกษาไดดียิ่งขึ้น

 อยางไรกต็าม การเรยีนการสอนดวยแนวคดิหองเรียนกลับดานยังมีบางประเด็นท่ีไดคะแนนนอยกวา

ดานอื่น เชน ประเด็นดานจัดการเวลาและความเหมาะสมของงานที่มอบหมายนอกหองเรียน (คาเฉลี่ย 3.80) 

Herreid  & Schiller (2013) เสนอวาเปนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากในชวงเริ่มตนผูเรียนอาจจะรูสึกตอ

ตานเนื่องจากตองทํางานในสวนของงานนอกหองเรียนท่ีมากขึ้น แตก็สามารถแกไขไดดวยการมอบหมาย             

การตอบคําถามสั้นๆ ใหผูเรียนตอบหลังจากไดศึกษาดวยตนเองและนํามาคิดเปนคะแนนสะสมใหดวย

สรุป
 ผูเรยีนมคีวามพึงพอใจในการเรยีนทีม่กีารใชสือ่สารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรยีนการสอน

ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2                     

ปการศกึษา 2558 ในเชิงบวกตอการเรยีนในรายวิชาน้ีโดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทําใหผูเรียน

กําหนดลําดับการเรียนและทําใหตั้งใจเรียนมากข้ึนและผูเรียนเชื่อวากระบวนการเรียนแบบน้ีใหผลที่ดีกวา

และกระตุนใหผู เรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมท้ังตองการใหรายวิชาอ่ืนๆ                            

นํากระบวนการเรียนแบบใหมไปประยุกตใช

 อยางไรก็ดีงานวิจัยในครั้งน้ีมีขอจํากัดท่ีมีการใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ซึ่งการวิจัยคร้ังตอไป                        

ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่ใหญขึ้น หรือทําการศึกษาในรายวิชาเดิมเปรียบเทียบกันสองภาคเรียนในรอบ        

ปการศึกษา รวมถึงอาจจะตองมีการปรับใชเทคนิควิธีอื่นๆ มาผสมผสานรวมดวย หากทุกวิชาใชวิธีการเรียน   

การสอนตามแนวคิดนี้ เนื่องจากนักศึกษาจะตองใชการเตรียมตัวและเปนภาระงานที่มากขึ้น 
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