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บทคัดย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนในสังคมศตวรรษที่ 21 อาศัยองค์ความรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
แม้แต่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมาย ท าให้ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อที่จะสามารถเสาะแสวงหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของ
ผู้สอนก็ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าหรือเตรียมองค์ความรู้ไว้ให้ผู้เรียน ซึ่ง
ปัจจุบันเทคนิคการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านเทคโนโลยีท่ีผู้สอนจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาท ากิจกรรมในห้องเรียน เทคนิคการสอน
นี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองกับรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ และเม่ือน ามา
ประยุกต์ร่วมกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่าคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิดหรือ MOOCs ก็จะท าให้กระบวนการ
เรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การศึกษาความต้องการและสังเคราะห์หาองค์ประกอบของรูปแบบฯ 
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แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะ
ที่ 1 มีจ านวน 7 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้รู้ จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้
ปฏิบัติ จ านวน 2 คน และ กลุ่มที่ 3 ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อสอบถามความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด  2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบ
เปิดที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 2) 
ประเด็นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) ผู้เรียน 5) ผู้สอน 6) 
การประเมินผล 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบ
เปิดที่พัฒนาขึ้นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) วิเคราะห์ผู้เรียน 3) 
ก าหนดเนื้อหา 4) ก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน 5) จัดกระบวนการเรียนการสอน 6) วัดผล
ประเมินผล 
 

ค าส าคัญ :  การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 
 

ABSTRACT 
 The teaching and learning in the 21st century is mainly based on the knowledge on the Internet 
or electronic media in various forms of work. It makes for the students who need a self-learning skill to 
search and gain for more knowledge effectively. Apart from this, teachers are expected to change their 
role of teaching for facilitating or guiding the particular body knowledge for students. Presently, the 
flipped classroom instruction technique is solely aimed at providing students to become active learners 
through using technology provided and prepared by teacher before the class and all activities are done 
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in the classroom context. Teaching technique is another effective option that can respond to the 
instructional model at present. When applied with innovation named Massive Open Online Courses or 
MOOCs, it will make the teaching process become more effective. This research was aimed to 
develop the instructional model for massive open online courses. The research is divided into two 
phases, that are: 1) study and synthesize elements of the massive open online courses instructional 
model. The samples used in this research in Phase one were 7 people which were divided into three 
different groups namely, group one  was an expert comprising 3 people, group two  was practitioner 
comprising 2 people and group three was participant comprising 2 people. The samples used in the 
research was purposive sampling technique which was used to ask and inquire of the suitability of the 
Massive open online courses instructional model. 2) develop the Massive open online courses 
instructional model. The samples used in the research was purposive sampling technique comprising 
3 three people in the field of this particular instruction in order to ask for the opinion toward the Massive 
open online courses instructional model.  
  The results were as follows: 
  1. The flipped classroom instruction with massive open online courses instructional model 
include: 1) open online courses system, 2) the skills to promote self-learning, 3) learning activities, 4) 
learner, 5) Instructor and 6) evaluation. 
  2. The flipped classroom instruction with massive open online courses instructional model is 
composed of 6 different steps to: 1) specify the purposes of the instruction 2) analyze the learner’s 
capability 3) provide certain contents 4) provide strategic instruction 5) manage the learning process 
and 6) measure and evaluate the instruction. 
 

Keywords:  Flipped classroom, Massive open online courses, Self-learning 
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บทน า 
 ในปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยมี
ปัญหาเป็นอย่างยิ่ งเกี่ ยวกับการบริหาร
จัดการเวลาที่ใช้ด าเนินการเรียนการสอน ซึ่ง
ต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ย
มากถึง 1,200 คาบต่อปี (UNESCO. 2012) 
อีกทั้ ง มีการด า เนินกิจกรรมอื่ นๆ เช่น 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ เป็น
ต้น สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนท า
ให้เวลาเรียนที่มีมากอยู่แล้วเพิ่มมากขึ้นไป
อีก ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเวลาในการเรียนการสอนขึ้น และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
เรียนหนักมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน (UNESCO. 2012) โดย
ปัญหาที่กล่าวมานั้นเป็นปัญหาที่มีมานาน
และไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร และปัญหา
ต่อมาคือปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของผู้เรียน
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนในยุค z หรือ 
generation-z ที่มีลักษณะส าคัญคือ 1.ติด
มือถือ ติดอินเทอร์เน็ต อยู่กับเทคโนโลยี
ตลอดเวลา 2.รับขอ้มูลและสถิติจ านวนมาก  
3.สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนโลก 
4.ต้องการเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ 5.ชอบ
ความรวดเร็ว 6.มีความอดทนต่ า 7.ต้องการ
ความรักและความห่วงใยสูง (มนัสนันท์ 
หัตถศักดิ์. 2557) จากลักษณะของผู้เรียนท่ี
กล่าวมานั่นปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรยีนการสอนคือผู้สอนจะต้องมี

กระบวนการเรียนการสอนอย่างไรท่ีจะ
รับมือกับผู้เรียนกลุ่มนี้ เพื่อที่จะพัฒนา
ศักยภาพการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ซึ่งปัจจุบันวงการการศึกษาโลกก าลัง
ตื่นตัวกับนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Massive 
Open Online Courses หรือ MOOCs 
หมายถึง หลักสูตรหรือรายวิชาออนไลน์ที่มี
ขนาดใหญ่ใช้ท าการสอนผู้ เรียนครั้ งละ
มากๆ มีการโต้ตอบระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับทีมผู้สอน เปิดให้ทุกคนที่
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามา
เรียนได้ และต้องท าการสอนผ่านเว็บไซต์ 
(วรสรวง ดวงจินดา. 2556) ทั้งนี้กระแส
ของมู๊กพึ่งเกิดขึ้นเม่ือไม่นานมานี้ ได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก
จ านวนมากหันมา ให้ ความส าคัญกั บ
นวัตกรรมชิ้นนี้ เช่น Udacity และ Coursera 
ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และ edX ของ 
มหาวิทยาลัย Havard ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
MIT เป็นต้น โดยหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบออนไลน์นั้นได้ถือก าเนิดขึ้นมาหลายปี
แล้ว โดยเป็นการเรียนการสอนผ่านวิดีโอทั้ง
แบบอัดไว้ และแบบถ่ายทอดสด (live streaming) 
รวมทั้งก าหนดให้มีการส่งการบ้านแบบ
ออนไลน์ ตรวจการบ้านแบบออนไลน์ และ
ผู้เรียนสามารถถามข้อสงสัยแบบออนไลน์
ได้ตลอดเวลา (real-time) ซึ่งเป็นการสร้าง
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สภาพแวดล้อมเสมือนการเรียนในห้องเรียน
จริง  แม้ว่ าผู้ เ รียนแต่ละคนอาจอยู่ต่ าง
สถานท่ีกัน  
 และในการจัดการเรียนการสอน 
ผู้สอนแต่ละคนก็จะเลือกประยุกต์ใช้วิธีการ
สอนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบท
ของการเรียนการสอน รูปแบบการสอนที่
น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนแบบ
กลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง 
การเรียนแบบ “กลับหัวกลับหาง” หรือ  
“พลิกกลับ” โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน
จากแบบเดิมที่เริ่มจากครูผู้สอนในห้องเรียน  
นักเรียนกลับไปท าการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็น
นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านเทคโนโลยีที่ผู้สอนจัดหาให้ก่อนเข้าชั้น
เรียน และมาท ากิจกรรมในห้องเรียนผ่าน
ทาง แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น โดยมีผู้สอน
คอยแนะน าในชั้นเรียนแทน หรือ สามารถ
สรุปสั่นๆ ได้ว่า “เรียนที่บ้าน ท างานที่
โรงเรียน” จากแนวคิดนี้จะเป็นการเติมเต็ม
ช่องว่างทางการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจได้มากขึ้น (Bergmann and Aaron 
Sams. 2012)  และเม่ือน านวัตกรรมมู๊กมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนแบบ
กลับด้านก็จะท าให้ เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่ม
ทางขึ้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

และเป็นโอกาสที่จะพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบของคลังรายวิชาออนไลน์แบบ
เปิด มาแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งยัง
ช่วยลดช่องว่างโอกาสทางการศึกษาให้
ทัดเทียมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองและส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เ รี ยนเพิ่ มขึ้ นด้ วย
ตามล าดับ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิดขึ้นมา ผู้วิจัย
มีความมุ่งหวังให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นต้นแบบ
ในการใช้นวัตกรรมอันจะช่วยแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารเวลาในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและช่วยสนับสนุ น
ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เกิด
ความรู้และทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาหาองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 
 2. เพื่อศึกษาหารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้อง เรียนกลับด้ านด้วยคลั ง
รายวิชาออนไลน์แบบเปิด 
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ค าถามการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิดมีองค์ประกอบอย่างไร 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิดมีขั้นตอนอย่างไร 
 

วธิีด าเนนิการวิจัย 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  1. ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 7 ท่าน 
ซึ่ ง เป็ นผู้ มี ค ว ามรู้ ค ว ามสามารถทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ และการจัดการเรียนการสอน
แบบกลับด้าน  โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ที่เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิ จัยระยะที่  1 การศึกษาหา
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชา
ออนไลน์แบบเปิด เป็นการศึกษาบริบทและ
กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดย
ครอบคลุมเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน รูปแบบการเรียนการสอน การ
เรียนแบบกลับด้าน และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
 การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยน า
ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ ากการศึ กษา  วิ เ ค ร า ะห์ 
สังเคราะห์ หลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด ในการวิจัยในระยะที่ 1 
มาร่างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไป
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน 7 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก ที่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี
การศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนด้วยคลังรายวิชาออนไลน์ และการ
จัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน  เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลัง
รายวิชาออนไลน์แบบเปิดที่ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ขึ้น แล้วท าการหาความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลัง
รายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of consistency : IOC ) 
ของ Rovinell and Hambleton (1977) 
 การวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้ วยคลั ง รายวิชาออนไลน์แบบเปิดที่
พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ 
มีต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป  ที่ เป็นผู้ มี ความสามารถทางด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ ตรวจสอบและ
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด 

ผลการวิจัย 
 การวิ จัยระยะที่  1 การศึกษาหา
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชา
ออนไลน์แบบเปิด 
  สรุปผลได้ดังนี้ 
   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด มีองค์ประกอบของ
รูปแบบฯ 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ระบบ
คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 2) ประเด็น
เพื ่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) ผู้เรียน 5) ผู้สอน 
6) การประเมินผล 
   โดยองค์ประกอบของรูปแบบฯ 
ได้ผ่านการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
7 ท่าน ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้รู้  3 ท่าน 
ปฏิบัติ 2 ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน มี
ร ายละ เอี ยดดั งนี้  1)  กลุ่ มผู้ รู้  3 ท่ าน 
โดยรวมเห็นด้วยร้อยละ 66.67 2) กลุ่มผู้
ปฏิบัติ 2 ท่าน โดยรวมเห็นด้วยร้อยละ 100 
3) กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน โดยรวมเห็นด้วย
ร้อยละ 100 
 การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยน า
ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ ากการศึ กษา  วิ เ ค ร า ะห์ 
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สังเคราะห์ หลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด ในการวิจัยในระยะที่ 1 
มาร่างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด 
 สรุปผลได้ดังนี้ 
  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด มีขั้นตอนของรูปแบบฯ 6 
ขั้นตอนได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) 
วิเคราะห์ผู้เรียน 3) ก าหนดเนื้อหาวิชา 4) 
ก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน 5) จัด
กระบวนการ เร ียนการสอน  6) วัดผล
ประเมินผล 
  โดยร่างรูปแบบฯ ได้ผ่านการให้ความ
คิด เห็นจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ  3  ท่ าน โดย
ภาพรวมมีความเหมะสมในระดับมากที่สุด 

( ̅=4.62) 
 

อภิปรายผล 

 1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลัง
ร ายวิ ช าออนไลน์ แบบ เปิ ด  ผู้ วิ จั ย ได้
สังเคราะห์เป็น 6 องค์ประกอบดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 รายละเอียดขององค์ประกอบฯ 

  องค์ ประกอบที่  1  ระบบคลั ง
รายวิชาออนไลน์แบบเปิด ซึ่งประกอบด้วย  
   1) ส่วนน า (Introduction)  
   2) ส่วนเน้ือหา (Contents)  
   3) ส่วนกิจกรรม การสื่อสาร และ 
การเรียนรู้ (Activities)  
   4) ส่วนประเมินผล (Evaluation) 
  องค์ประกอบที่ 2 ประเด็นเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  1) การวิเคราะห์ความต้องการ
ของตนเอง  
  2) การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียน  
  3) การวางแผนการเรียน  
  4) การแสวงหาแหล่งวิทยาการ 
  องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  1) กิจกรรมนอกห้องเรียน 
   1.1) ศึกษาองค์ความรู้จากสื่อ 
  2) กิจกรรมในห้องเรียน 
   2.1) กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
   2.2) ถาม-ตอบประเด็นสงสัย 
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        2.3) กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย 
หรือ Lab 
 องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน 
 1) โครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1) ด้านฮาร์ดแวร์ 
   1.1.1) คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ
ของคอมพิวเตอร์ควรมีขั้นต่ า ดังนี้ CPU : 
2.0 GHz, Ram : 1 GB, Hard disk 100 GB, 
Graphic Card 512 MB, Network Interface 
Card : 100Mbps หรือ Wireless : 802.11b 
   1.1.2) อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น คุณสมบัติ
ของอ ุปกรณ์เคลื ่อนที ่ควรมีขั ้นต่ า  ดังนี้ 
CPU : 1.0 GHz, Ram : 512 GB, Memory 8 
GB, เครือข่าย 3G หรือ Wireless : 802.11b 
 1.2) ด้านซอฟแวร์ 
   1.2.1) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
เป็ น โปรแกรมที่ ใ ช้ เ ปิ ด เ ว็ บ ไซต์ จ าก
อินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer Google 
Chrome และ Mozilla Firefox เป็นต้น 
    1.2.2) โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 
เพราะผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียน
การสอนตามงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาน
ค านวณ เป็นต้น 
  2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

   2.1) ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น  ๆเช่น แท็บเล็ต สมาร์ท
โฟน เป็นต้น  
   2.2) ทักษะการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
เช่น การรับ-ส่ง อีเมล์ การสนทนาออนไลน์ 
(Chat) การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ การใช้
งานเว็บบอร์ด การอัพโหลดไฟล์ การดาวน์
โห ลดไฟล์  ก า รป รั บ แต่ ง ภ าษ า  html 
เบื้องต้น  
  2.3) ทักษะการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ  
  2.4) ทักษะการใช้โปรแกรมจัดท า
สื่อ เช่น โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่ง โปรแกรม
ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว  
 2. 5 ) ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง า น  Search 
Engine 
 องค์ประกอบที่ 5 ผู้สอน 
  1) โครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1) ด้านฮาร์ดแวร์ 
    1.1.1) คอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ควรมีขั้นต่ า ดังนี้ 
CPU : 2.5 GHz, Ram : 2 GB, Hard disk 100 
GB, Graphic Card 512 MB, Network Interface 
Card : 100Mbps หรือ Wireless : 802.11b 
    1.1.2) อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เ ช่ น  แท็ บ เ ล็ ต  สม าร์ ท โฟน  เป็ นต้ น 
คุณสมบัติของอุปกรณ์เคลื่อนที่ควรมีขั้นต่ า 
ดังนี้ CPU : 1.0 GHz, Ram : 512 GB, 
Memory  
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8 GB, เครือขา่ย 3G หรือ Wireless : 802.11b 
    1.1.3) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ควรมี
ขั้นต่ า ดังนี้ CPU : 3.0 GHz, Ram : 4 GB, 
Hard disk 500 GB, Network Interface Card : 
1Gbps, Software : Apache2 PHP5 Mysql5 
   1.2) ด้านซอฟแวร ์
     1.2.1) ระบบคลังรายวิชา
ออนไลน์แบบเปิด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
     1 . 2 . 2) โ ป ร แ ก ร ม เ ว็ บ
บราวเซอร์  
    1.2.3) โปรแกรมจัดท าสื่อ 
เช่น โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่ง โปรแกรมตัด
ต่อภาพเคลื่อนไหว  
  2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สอน 
    2.1) ทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
   2.2) ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลือ่นที่อื่นๆ เช่น 
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น  
   2.3) ทักษะการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต เช่น การรับ-ส่ง อีเมล์ การ
สนทนาออนไลน์ (Chat) การใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ การใช้งานเว็บบอร์ด การอัพ
โหลดไฟล์ การดาวน์โหลดไฟล์ การ
ปรับแต่งภาษา html เบื้องต้น 

   2.4) ทักษะการใช้โปรแกรม
จัดท าสื่อ เช่น โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่ง 
โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว  
   2.5) ทักษะการใช้งาน Search 
Engine  
    2.6) ทักษะ “การตั้งค าตาม” 
และ “การสะท้อนผลย้อนกลับ” 
  องค์ประกอบที่ 6 การประเมินผล 
    ผลลัพธ์ที่ต้องการวัดผลและ
ประเมินผลจากตัวผู้เรียน ได้แก่ 
   1) ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนของนักออกแบบระบบการเรียน
การสอน ได้แก่ Gerlach and Ely (1971 : 
Website) Kibler (1976 : 44-53) Kemp 
(1985 : 1-10) Banathy (1968 : 28) Knirk 
and Gustafson (1986 : 23) Boydel (1979 
: 5-8) และ Nadler (1980 : 11-13) โดยได้
น าหลักการ แนวคิดที่มีความสอดคล้องกัน
มาก าหนดเป็นขั้นตอนของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลัง
รายวิชาออนไลน์แบบเปิดได้ 6 ขั้นตอนดังน้ี 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนฯ 

  ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้สอน โดยมี
ขั้นตอนย่อย 2 ส่วน คือ 
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบ 
(System Purpose) หมายถึง การก าหนด
วัตถุประสงค์หลักของรูปแบบการเรียนการ
สอน 
   1.1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ 
4 องค์ประกอบการจัดการเรียนแบบกลับ
ด้าน ได้แก่  การก าหนดยุทธวิธี เพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) 
การสืบค้นเพื่อให้ เกิดมโนทัศน์รวบยอด 
(Concept Exploration) การสร้างองค์ความรู้
อย่างมีความหมาย (Meaning Making) การ
สาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & 
Application) 
   1.2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ 

4 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้แก่  การวิ เคราะห์ความต้องการของ
ตนเอง การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหล่ง
วิทยาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แก่นักเรียน 
   2) ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(Specification of Objectives) หมายถึง 
การศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
    2.1) ศึกษาการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิดที่ มีผลต่อ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิดของนักเรียน 
   2.2) ศึกษาการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิดที่ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้ ว ย รู ป แบบกา ร เ รี ย นก า รสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิดของนักเรียน 
  ขั้นที่  2 วิ เคราะห์ผู้ เรียน ซึ่ ง มี
ผู้ เกี่ยวข้องคือ ผู้สอนและผู้ เรียน โดยมี
ขั้นตอนย่อย 3 ส่วน คือ 
  1)  ต รวจสอบความรู้ พื้ น ฐาน 
ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม รู้
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
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เบื้องต้นของผู้ เรียนก่อนที่จะเรียนรู้ ใน
เนื้อหาโดยการทดสอบก่อนเรียน 
  2)  ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม พ ร้ อ ม 
หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อนการ
เข้ าสู่ กระบวนการเรียนแบบกลับด้ าน
ห้องเรียนของผู้ เ รียน เพื่ อ ให้ทราบถึ ง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  3)  ตรวจสอบทั กษะเบื้ อ งต้ น 
หมายถึง การตรวจสอบทักษะการใช้เครื่องมือ
การสื่ อสาร ได้ แก่  การรั บส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาถามตอบ 
(Chat) การใช้งานกระทู้ถามตอบ (Web 
board) ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
  ขั้ นที่  3  ก าหนด เนื้ อหา  ซึ่ ง มี
ผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้สอน โดยเนื้อหาที่ใช้ใน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 
เป็นเนื้อหาของรายวิชาที่ผู้สอนต้องการ
น าเสนอแก่ผู้เรียน 
  ขั้นที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์การเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลัง
รายวิชาออนไลน์  ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้สอน 
โดยมีขั้นตอนย่อย 3 ส่วน คือ ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด ใช้ 4 
องค์ประกอบการจัดการเรียนแบบกลับด้าน 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร ก า ห น ด ยุ ท ธ วิ ธี เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) 

การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด 
(Concept Exploration) การสร้างองค์
ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) 
การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & 
Application) ใช ้4 องค์ประกอบของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่  การวิ เคราะห์ความ
ต้องการของตนเอง การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน การวางแผนการเรียน การ
แสวงหาแหล่งวิทยาการ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักเรียน 
  ขั้นที่ 5 จัดกระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้สอนและผู้เรียน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ านด้ วยคลั ง ร ายวิ ช า
ออนไลน์แบบเปิดโดยใช้เทคนิคการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้ 
  1) กิจกรรมนอกห้องเรียน 
   1.1) ศึกษาองค์ความรู้จากสื่อ
เอกสาร/ใบงาน/ออนไลน์ 
  2) กิจกรรมในห้องเรียน 
   2.1) กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
   2.2) ถาม-ตอบประเด็นสงสัย
จากสื่อเอกสาร/ใบงาน/ออนไลน์ 
   2.3) กิจกรรมเรียนรู้ที่ครู
มอบหมาย หรือ Lab 
 ขั้ นที่  6  วั ดผลประ เ มินผล  ซึ่ ง มี
ผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้สอน โดยผลลัพธ์ที่ต้องการ
วัดผลและประเมินผลจากตัวผู้เรียน คือ 
 1) ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้ อ เ สนอแนะ ในการน า ไป ใช้
ประโยชน์ 
  1.1 การน ารูปแบบฯ นี้ไปใช้งาน 
จะต้องเตรียมการกลายๆ ด้าน เนื่องด้วย
รูปแบบการสอนดังกล่าวเป็นรูปแบบการ
สอนผ่ านระบบเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต  
ดังนั้นผู้ใช้ต้องค านึงถึงและเตรียมการให้
พร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ 
เทคโนโลยี บุคลากร เนื้อหา และ การจัด
สภาพแวดล้อม  เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ เรียน  อีกทั้งในเรื่องการออกแบบ
เนื้อหาควรให้มีความน่าสนใจ หลากหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น ผู้สอนต้อง
อาศัยผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเป็นผู้ผลิต 
นอกจากนี้จะต้องค านึงถึง นอกจากนี้จะต้อง
ค านึงถึงผู้ เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจถึง
กระบวนการ ขั้ นตอนการปฏิบัติ  และ
ประโยชน์ของรูปแบบเพื่อให้เกิดการยอมรับ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ด าเนินการ  เพราะกระบวนการแก้ปัญหาจะ
เกิดขึ้ นได้ต้องได้ รับความร่วมมือจาก
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ งทุ กส่ ว น   เพื่ อ ร่ ว มกั น จัด
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการ
เรียนรู้และท ากิจกรรม 

  1.2 การใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนนี้  ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี  
ต้องมีความเต็มใจ และมีทัศนคติต่อการจัด
กิจกรรม เพราะผู้สอนมีส่วนส าคัญต่อ
ผู้เรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
เรียน ให้ก าลังใจ กระตุ้น และสะท้อนผล
กลับ แก่ผู้เรียนตลอดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  1 .3 ผู้ ส อ น ค ว ร ก้ า ว ต า ม ทั น
เทคโนโลยีใหม่ๆ และน ามาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนจะมีความ
กระตือรือร้น มีความสุข และสนุกกับการท า
กิจกรรม เช่น การน าเอาสังคมออนไลน์ 
(Social Network) มาใช้ติดต่อสื่อสาร หรือ 
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) มาเป็นเครื่องมือใน
การท างาน เป็นต้น 
  1.4 การก าหนดระยะเวลาในการ
เรียนทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุก
เม่ือตามสถานการการเรียนการสอนนั้นๆ 
เพราะในบางกิจกรรมอาจมีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างด าเนินกิจกรรม จึง
ควรค านึงถึงเวลาที่ผู้เรียนต้องใช้ให้มีขนาด
ที่ เหมาะสมและพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรม 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิ จัยในระยะที่  3 
ขั้นตอนการน าไปใช้  เพื่ อวิ เคราะห์หา
ประสิทธิ์ภาพของตัวรูปแบบฯ 
  2 . 2 ก า ร เ ลื อ ก ผู้ ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

แบบห้องเรียนกลับด้านหรือคลังรายวิชา
วิชาออนไลน์แบบเปิด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่
น้อยหรือหาได้ยาก ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรใช้การสุ่มแบบลูกโซ่ การเลือกตัวอย่าง
แบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) 
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