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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของโมเดล 2) พฒันาโมเดล 

และ 3) ศึกษาผลการใช้โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใช้
ปญัหาเปน็ฐาน เพือ่สง่เสรมิทักษะการคิดวเิคราะห ์สำาหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา การดำาเนนิการวจิยั
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของโมเดล ระยะที่ 2 พัฒนาโมเดล และ
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการการ
ใช้ปัญหา เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
จำานวน 40 คน เพื่อทดลองเรียนด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามโมเดล และกลุ่มควบคุม จำานวน 40 
คน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
4) บทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ 5) แผนการจดัการเรยีนรู ้การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบของโมเดล 4 
องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการของโมเดล 2) วัตถุประสงค์ของโมเดล 3) การจัดสภาพแวดล้อมการ
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เรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4) การวัดและประเมินผล และขั้นตอนของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom 
ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน คือ  
1) ขั้นเตรียมการ และ2) ขั้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัด 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ (2) สภาพแวดล้อมทางด้านจิตภาพ  
(3) สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม และ (4) สภาพแวดล้อมทางด้านสารสนเทศ 

2. ผลการประเมนิและรบัรองโมเดลโดยผูท้รงคณุวฒุพิบวา่องคป์ระกอบหลกัของโมเดล, ขัน้ตอน
กระบวนการเรยีนการสอนในข้ันเตรยีมการ และการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ สว่นในข้ันการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัการการใช้ปญัหาเปน็ฐาน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก และประเมินให้โมเดลมีความเหมาะสมและสามารถนำาไปใช้ได้จริงอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการทดลองใช้โมเดล พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนตามโมเดลมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่เรียน
ตามโมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนตามโมเดลมี 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ 
ในห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนตามโมเดลมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: Flipped Classroom สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการคิด
วิเคราะห์

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the elements and steps of the 

model,  2) develop the model, and 3) study the result of using the flipped classroom 
environment model based on problem based learning to enhance analytical thinking for 
secondary school students. The study was divided into three phases. Phase 1 study 
of the elements and steps of the model ; Phase 2 develop the model ; Phase 3 study  
result of using the flipped classroom environment model based on problem based learning  
to enhance analytical thinking for secondary school students. The samples were  
Mattayomsuksa 5 students. The sample selected through simple random sampling.  
The students were divided into the experimental group consisted of 40 student for trying out 
the flipped classroom environment model and the controlled group consisted of 40 students for  
the regular classroom. Research instruments consisted of 1) analytical thinking tests  
2) achievement tests 3) satisfied questionnaires 4) webquest 5) lesson plans. The data was 
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analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, t-test, One – way Multivariate Analysis 
of Variance (MANOVA), and content analysis.

The results were as following: 

1. the flipped classroom environment model based on problem based learning to 
enhance analytical thinking for secondary school students consisted of 4 main principles:  
1) the principle of the model, 2) the purposes of the model, 3) the flipped classroom  
environment based on problem based learning to enhance analytical thinking of the model, 
and 4) the measurement and evaluation of the model. The flipped classroom environment 
steps of the model consisted of 2 steps: 1) preparation approach and 2) the teaching and 
learning approach based on problem based learning to enhance analytical thinking consisted  
of 4 learning environment components: (1) physical environment, (2) psychological  
environment, (3) social environment, and (4) informative environment.

2. The result and the guarantee the model from the professionals found that the 
main principles of model, the preparation approach, and the measurement and evaluation 
approach were appropriate at the highest level. The teaching and learning approach based 
on problem based learning to enhance analytical thinking was appropriate at a high level. 
The evaluation and the authentic application of the model were appropriate at the high level.

3. The results of the model experiment found that 1) the mean of analytical thinking 
tests of the students taught follow the model was higher than those before significant at 
.05 level. 2) Achievement tests were higher than those before at the significant level of .05.  
3) The students learning with the flipped classroom environment model based achieved 
higher scores on learning achievement analytical thinking and then the students in the  
traditional class at the statistically significant level at.05. 4) The students taught follow the 
model had satisfied at the high level.

Keywords: Flipped classroom, learning environment, problem based learning, analytical 
thinking

บทนำา
การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้

ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดมา
โดยตลอด ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม

ไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะการคิด 
โดยมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนคิดเป็นทำาเป็น มี
เหตุผล สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชวีติ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 
2545) สอดคลอ้งกับหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีไ่ดใ้หค้วามสำาคญั
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กับการพัฒนาทักษะการคิด ดังจะเห็นได้จากการ
กำาหนดให้ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะ
สำาคัญประการหน่ึงของผู้เรียน โดยเฉพาะความ
สามารถในการคดิวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำาไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม และยังกำาหนด
ให้ผลการประเมนิการอา่น คิดวเิคราะห ์และเขยีน 
เป็นเกณฑ์หน่ึงในการตัดสินเลื่อนช้ันและการจบ
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับ
การประเมนิและมผีลการประเมนิผ่านตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษากำาหนด (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 
34 – 35)

การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
แบบสรา้งสรรคน์ยิม โดยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หม่
จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแหง่ความเปน็จรงิ
เป็นบริบทของการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียน
การสอนและการสร้างบรรยากาศในการเรียนการ
สอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรู ้และสามารถนำาความรู ้
ไปปฏิบัติ ได้ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตั้ ง ไว้   
(สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, 2548) สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้จำาแนกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) สภาพ
แวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 2) สภาพแวดลอ้มทาง
ดา้นจติภาพ 3) สภาพแวดลอ้มทางด้านสงัคม และ 
4) สภาพแวดล้อมทางด้านสารสนเทศ Flipped 
Classroom เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการ

จดัการสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นปจัจบุนั เพราะ
การเรียนแบบเดิมท่ีเน้นการบรรยายและถ่ายทอด
เนือ้หาของบทเรยีนเปน็หลกันัน้ ผูเ้รยีนจะใหค้วาม
สำาคัญกับการจดจำาในส่ิงท่ีผู้สอนถ่ายทอด แต่ใน
รูปแบบการเรียนของ Flipped Classroom จะ
เน้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรม
ที่เน้นกระบวนการคิด Flipped Classroom เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาผ่านทางสื่อ 
e-learning รูปแบบต่างๆ แล้วผู้เรียนสามารถที่
ปรับระดับความเร็วในการเรียนรู้ให้เข้ากับความ
สามารถในการเรียนของแต่ละคน เช่น ถ้าเราฟัง
ไม่เข้าใจในส่วนไหน ก็สามารถที่จะย้อนกลับมา
ฟังหรือดูได้เสมอ ทำาให้การถ่ายทอดความรู้นั้น
สามารถปรบัใหเ้ขา้กบัลกัษณะของผู้เรยีนแตล่ะคน 
นอกจากนี้พอถึงชั่วโมงเรียนจริงๆ แทนที่ผู้สอน
จะมาอธิบายหลักการหรือพื้นฐานเดิมๆ ก็อาจจะ
มาทบทวนหรือตอบคำาถามในสิ่งที่ผู้เรียนไปฟัง
หรือดูมาแล้วไม่เข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
มโีอกาสทำาแบบฝกึหดัหรอืการบา้นในชัว่โมงเรียน
แทน โดยในการทำาการบ้านนั้นผู้สอนก็สามารถที่
จะเข้าไปให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล 
ถ้าผู้เรียนคนไหนที่สามารถทำาได้เองก็จะไม่ต้อง
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ แตถ่า้ผูเ้รยีนคนไหนทีย่งัตอ้งการ
ได้รับความเอาใจใส่ ก็จะสามารถเข้าไปดูแลอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น (พสุ เดชะรินทร์, 2555: 10) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
มธัยมศึกษา จงึมแีนวคดิในการพฒันาโมเดลสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรูแ้บบ Flipped Classroom ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และมีเจตคติ 
ที่ดีต่อการเรียน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอน

ของโมเดลสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบ Flipped 
Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการ
การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

3. เพื่อศึกษาผลการใช้โมเดลสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรูแ้บบ Flipped Classroom ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคดิวเิคราะห ์สำาหรบันักเรียนระดับมัธยมศกึษา

 3.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามโมเดล

 3.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่น
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนในสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ตามโมเดล

 3.3 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนในสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ตามโมเดล กับนักเรียนที่ เรียนใน
ห้องเรียนปกติ

 3.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยโมเดลสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก
การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนตามโมเดลสภาพ

แวดลอ้มการเรียนรูแ้บบ Flipped Classroom ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคดิวิเคราะห ์สำาหรบันกัเรียนระดับมัธยมศกึษา
มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักเรียนท่ีเรียนตามโมเดลสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom 
ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนท่ีเรียนตามโมเดลสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรูแ้บบ Flipped Classroom ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคดิวิเคราะห ์สำาหรบันกัเรียนระดับมัธยมศกึษา
มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที ่1 ศกึษาองคป์ระกอบและขัน้ตอน
ของโมเดลสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบ Flipped 
Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของ
โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped 
Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
กรอบแนวคิด (Conceptual study) โดยศึกษา
เอกสาร (Documentary analysis) หลักการ  
ทฤษฎี ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากตำารา 
เอกสาร ระบบอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสังเคราะห์
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากรอบแนวคิดของ
โมเดล

ขั้นตอนที่ 2 ร่างโมเดลสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก
การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การสร้างร่างโมเดล

2. ร่างโมเดลตามกรอบแนวคิด

3. นำาร่างโมเดลไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
และขอคำาแนะนำาเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข

ผลจากการวิจัยในระยะนี้ จะได้กรอบ
แนวคิดและร่างโมเดล นำาไปใช้พัฒนาโมเดลใน
ระยะที่ 2 ต่อไป

ระยะที่ 2 พัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก
การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการ
การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ข้ันตอนการดำาเนินการ ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 พฒันาโมเดลสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก
การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

1. นำาร่างโมเดลที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 7 ทา่น ประเมนิเกีย่วกบัองคป์ระกอบและ
ข้ันตอนของร่างโมเดล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
โดยผูเ้ชีย่วชาญเหลา่นีม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped 
Classroom ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ด้านการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา และด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2. ปรับปรุงแก้ไขโมเดลตามคำาแนะนำา
ของผู้เชี่ยวชาญ

3. นำาโมเดลพร้อมแบบประเมินและ
รับรองโมเดลเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบขั้นตอน องค์ประกอบ ความเหมาะสม 
ความสอดคล้องของการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูแ้บบ Flipped Classroom และกจิกรรมการ
เรียนการสอน และพิจารณารับรองโมเดล 

4. ปรับปรุงแก้ไขโมเดลตามข้อแนะนำา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือตามโมเดล 
ดังนี้ 

1. สร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์

2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน

4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
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5 .  ส ร้ า ง บท เ รี ย น แสว ง รู้  โ ด ยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครูผู้สอน
เตรียมไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนหรือในเวลาว่าง

6. สร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
แสวงรู้ สำาหรับผู้เชี่ยวชาญ

7. นำาแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียน
แสวงรู้ ที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินคุณภาพให้ผู้
เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

8. นำาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนำาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการดำาเนินการในขั้นตอนนี้ทำาให้ได้
เครื่องมือการวัดผล บทเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped 
Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการ คิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพพร้อมนำา
ไปใช้ในการวิจัยระยะที่ 3 ต่อไป

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้โมเดลสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรูแ้บบ Flipped Classroom ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคดิวเิคราะห ์สำาหรบันักเรียนระดับมัธยมศกึษา

วัตถุประสงค์

เพือ่ศึกษาผลการใช้โมเดลสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก
การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

1. ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทำาแบบทดสอบก่อนเรียน ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped  
Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยดำาเนิน
การตามแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนตาม
โมเดล โดยใชนั้กเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 ทีไ่ดม้า
โดยการสุ่มอย่างง่าย จำานวน 2 ห้อง จากทั้งหมด 
10 ห้อง เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน

3. ทดสอบหลังเรียน หลังจากเรียนเสร็จ
ทุกกิจกรรมตามโมเดลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทำาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความแตก
ต่างระหว่างคะแนนจากแบบ วัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการเรียน โดยการ
วิเคราะห์ค่า t โดยใช้ t-test dependent samples

2. วเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความแตก
ตา่งระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยการ
วิเคราะห ์คา่ t โดยใช ้t-test dependent samples

3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตาม
โมเดลกับนักเรียนท่ีเรียนในห้องเรียนปกติ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบ
ทางเดียว (One-way Multivariate Analysis of 
Variance: MANOVA)

4. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้
เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการศกึษาองค์ประกอบและขัน้ตอน

ของโมเดล ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี 
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากตำารา เอกสาร 

ระบบอินเทอร์ เน็ต และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นเช่ือมโยงบริบทการ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา แนวคิด
เกี่ยวกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อมาเป็นข้อมูลพื้นฐานกำาหนดเป็นก
รอบแนวคิดของโมเดล ดังภาพที่ 1 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาองคประกอบและขั้นตอนของโมเดล ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
(Documentary Analysis) หลักการ ทฤษฎี ที่ไดจากการศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร  
ระบบอินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล จากนั้นเชื่อมโยงบริบทการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  
แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)  สภาพแวดลอมการเรียนรู 
(Learning Environments) การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking Skill) และงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพ่ือ
มาเปนขอมูลพ้ืนฐานกําหนดเปนกรอบแนวคิดของโมเดล ดังภาพประกอบ 1  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของโมเดล 
 

2. ผลการพัฒนาโมเดลสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบ Flipped Classroom 
ตามหลักการการใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2.1 ผลการประเมินเก่ียวกับองคประกอบและข้ันตอนของรางโมเดลของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน โดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ผูเชี่ยวชาญไดให
ความคิดเห็นเก่ียวกับรางโมเดลที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนในภาพรวมมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชไดจริง 

2.2 การประเมินและรับรองโมเดลโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบองคประกอบและข้ันตอน ความเหมาะสม ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียน
การสอน และพิจารณารับรองโมเดล คณะผูทรงคุณวุฒิไดประเมินใหโมเดลมีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใชไดจริงอยูในระดับมาก 
 รายละเอียดของโมเดลดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดของโมเดล

2. ผลการพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก
การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

2.1 ผลการประเมนิเก่ียวกบัองค์ประกอบ
และขั้นตอนของร่างโมเดลของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 
7 ท่าน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญได้
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างโมเดลที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ข้ึนในภาพรวมมีความเหมาะสมและสามารถนำา
ไปใช้ได้จริง

2.2 การประเมินและรับรองโมเดลโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
องค์ประกอบและขั้นตอน ความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอน และ
พิจารณารับรองโมเดล คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้
ประเมินให้โมเดลมีความเหมาะสมและสามารถ
นำาไปใช้ได้จริงอยู่ในระดับมาก

รายละเอียดของโมเดลดังแสดงใน 
ภาพที่ 2
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4. การวัดและประเมินผลในโมเดลสภาพแวดลอมการเรยีนรูแบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใชปญหาเปนฐาน 
เพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห  สําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 

การวัดและการประเมินผล จะเปนการวัดและประเมินตามสภาพจริง โดยวัดผลการเรียนรูเม่ือจบกิจกรรมการเรียนรูตามโมเดล  
โดยใช 1) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยโมเดลสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบ Flipped Classroom 

1. หลักการของโมเดลสภาพแวดลอมการเรยีนรูแบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใชปญหาเปนฐาน  
เพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห  สําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 

1) Flipped Classroom    2) สภาพแวดลอมการเรียนรู   3) การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน   4) ทักษะการคิดวิเคราะห 

2. วัตถุประสงคของโมเดลสภาพแวดลอมการเรยีนรูแบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใชปญหาเปนฐาน  
เพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห สาํหรับนกัเรยีนระดับมัธยมศึกษา 

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห 3 ประการ ดังนี ้
1) การวิเคราะหความสําคัญ    2) การวิเคราะหความสัมพันธ    3) การวิเคราะหหลักการ 

3. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใชปญหาเปนฐาน   
เพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห สาํหรับนกัเรยีนระดับมัธยมศึกษา 

3.1 ข้ันเตรียมการ 

การปฐมนิเทศผูเรียน 

การทดสอบกอนเรียน 

3.2 ข้ันการจัดการเรียนการสอน ตามหลักการการใชปญหาเปนฐาน 

ในหองเรยีน 

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

แบบFlipped Classroom 

บทบาทผูเรียน 

บทบาทคร ู

สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบ Flipped Classroom 

การศึกษาดวยตนเองที่
บานหรือในเวลาวาง 

ผานชองทาง… 

- ส่ือ e-learning 
- YouTube 

- บทเรียนแสวงรู 

- เว็บไซตตางๆ 

- เอกสารประกอบการ
เรียน  

- บันทึกความรูที่ไดลงใน

แบบบันทึกความรู 
- นําแบบบนัทึกความรูสง

ครูผูสอนในหองเรียนทุก

ครั้ง 

 

นอกหองเรียน ในหองเรียน การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน 
มี 6 ข้ันตอน ดังนี ้

1. กําหนดปญหา 

2. ทําความเขาใจกับปญหา 

3. การดําเนินการศึกษาคนควา 
4. สังเคราะหความรู 

5. สรุปและประเมินคาของ

คําตอบ 

 
 

บทบาทครูผูสอน 

 

บทบาทผูเรียน 

ดานกายภาพ 

ดานจิตภาพ 

ดานสังคม 

ดานสารสนเทศ 

การจัดสภาพแวดลอมการ

เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียน

ทั้ง 4 ดาน 

นอกหองเรยีน 

ภ�พที่ 2 โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom  
ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 
Flipped Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ
หลัก 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของโมเดล 
2) วัตถุประสงค์ของโมเดล 3) การจัดสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรูแ้บบ Flipped Classroom ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และ 4) การวัดและประเมินผล

รายละเอียดขององค์ประกอบหลักของ
โมเดล

1. หลักการของโมเดล ประกอบด้วย

 1.1 แนวคิดเกีย่วกบัเทคนคิหอ้งเรยีน
กลับทาง เป็นกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ
หน่ึง ซ่ึงเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยาย
เนื้อหาในห้องเรียนเป็นการทำากิจกรรมเพื่อฝึกแก้
โจทย์ปัญหาและประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยาย
จะอยู่ในช่องทางอื่นๆ เช่น บทเรียนออนไลน์  
Clip VDO ส่ือออนไลน์ หรอื Social Media ตา่งๆ 
ซ่ึงนกัเรยีนสามารถเขา้ถงึได้เมือ่อยู่ทีบ่า้นหรอืนอก
ห้องเรียน 

 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน (Learning Environment) สภาพ
แวดล้อมทางการเรียน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบๆ ตัว ทัง้ทีเ่ปน็สิง่ทีถ่กูจดัทำาขึน้ หรอืสิง่ทีม่อียู่
แล้วตามธรรมชาติ ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ 
ด้านจิตภาพ ด้านสังคม และด้านสารสนเทศ 

 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอน

อาจตั้งประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้คิด และนำา 
ผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอน
อาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา เพื่อ
ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วม
กันเป็นกลุ่ม 

 1 .4 การส่ง เสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิความ
สามารถทางการคิดของผู้เรียนในการแยกแยะ
ข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์เรื่องราว
หรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความ
สำาคัญอย่างไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์
สิ่งใด และส่วนย่อยๆ ที่สำาคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์
เกีย่วพนักนัอยา่งไรบา้ง และเกีย่วพนักนัโดยอาศยั
หลักการใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความ
เข้าใจจนสามารถนำาไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ของโมเดล เพื่อส่ง
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 3 ด้าน คือ ความสำาคัญ, ความสัมพันธ์ 
และหลักการ 

3. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 
Flipped Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ แบ่ง
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 3.1  ขั้ น เตรี ยมการ  คื อ  การ
ปฐมนิเทศผู้เรียน และการทดสอบก่อนเรียน

 3.2 ข้ันการจัดการเรยีนการสอน ตาม
หลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ กายภาพ จิตภาพ สังคม 
และสารสนเทศ 
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4. การวัดและประเมินผล เป็นการวัด
และประเมินตามสภาพจริง โดยวัดผลการเรียนรู้
เม่ือจบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามโมเดล ดังนี ้1) การ
วดัความสามารถในการคิดวเิคราะห ์2) การวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) การสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน 

3. ผลการใช้โมเดลสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการ

การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 3.1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนในสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ตามโมเดลหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังแสดงในตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามโมเดล

คะแนน X S.D. t p

ก่อนเรียน 12.70 3.44
17.10* .00หลังเรียน 22.30 3.51

*p<.05

 3.2 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ตามโมเดลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงใน 
ตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามโมเดล

คะแนน X S.D. t P

ก่อนเรียน 12.30 3.06
17.82* .00หลังเรียน 22.70 2.35

*p<.05

 3.3 พบว่านักเรียนที่เรียนในสภาพ
แวดลอ้มการเรยีนรูต้ามโมเดลมคีะแนนเฉลีย่ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์และคะแนนเฉลี่ยผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
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3.4 ผลการวเิคราะหร์ะดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ตามโมเดล พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.20, S.D. 
= 0.88)

อภิปรายผล
จากผลการทดลองใช้โมเดลฯ สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ตามโมเดลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าโมเดลสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะ
นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมแบบ 
Flipped Classroom ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน โดยที่นักเรียน
สามารถศึกษาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายนอกห้องเรียน พอกลับ
เข้ามาในห้องเรียนนักเรียนจะได้ทำากิจกรรมกลุ่ม
โดยการร่วมกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่ง
เป็นการทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจของ

ต�ร�งที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนในสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้ามโมเดลกบันักเรยีน
ที่เรียนในห้องเรียนปกติ

ก�รเรียนรู้ N
คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์ ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

X S.D. X S.D.

เรียนตามโมเดล 40 22.30 3.51 22.70 2.35

เรียนปกติ 40 18.18 2.13 18.60 2.50

*p<.05

ต�ร�งที่ 4 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปรเพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถใน
การคดิวเิคราะหแ์ละผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนในสภาพแวดลอ้มการเรียน
รู้ตามโมเดลกับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติ

Value F Hypothesis df Error df p

Pillai’s Trace .52 40.86* 2.000 77.000 .00

Wilks’ Lambda .49 40.86* 2.000 77.000 .00

Hotelling’s Trace 1.06 40.86* 2.000 77.000 .00

Roy’s Largest Root 1.06 40.86* 2.000 77.000 .00

Bartlett’s Test of Sphericity = 5.14*
*p <.05
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นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับวันเฉลิม อุดมทวี 
(2556) รัชนี อุดทา (2552) และวันวิสาข์ โชรัมย์ 
(2554) ที่มีการนำาข้อดีของเทคนิคห้องเรียนกลับ
ทาง รว่มกับการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐานมาใช้
ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน

2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ตามโมเดลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom  
ที่เอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ทั้งยังสามารถศึกษาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
นอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียม
ไว้หรือสามารถสืบค้นข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ทาง
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด หรือหนังสือเรียนต่างๆ 
เม่ือนกัเรยีนไดศ้กึษาค้นควา้จากแหลง่เรยีนรูต่้างๆ 
แล้วนั้น พอกลับเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนได้ถูก
ย้ำาความเข้าใจโดยการร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) ซึ่งเป็นการทบทวนและเสริม
สร้างความเข้าใจของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
อาภรณ์ แสงรัศมี (2543) และศราวุธ จักรเป็ง 
(2554) ที่ใช้ข้อดีของเทคนิคห้องเรียนกลับทาง
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดของผู้เรียนในด้านต่างๆ 

3. นักเรียนที่เรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ตามโมเดลมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ในห้องเรียน
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ.05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
นักเรียนท่ีได้เรียนตามโมเดล ได้เรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเองจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายนอกช้ันเรียน 
และทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
จึงทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้
ดียิ่งขึ้น และเมื่อกลับสู่ห้องเรียนครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวเรศ  
กลางโคตร์ (2554) และศิรประภา กิจอักษร 
(2551) 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรยีนในสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้ามโมเดลอยูใ่น
ระดับพงึพอใจมาก (X = 4.20, S.D. = 0.88) ทัง้นี้
เนือ่งจากกจิกรรมการเรยีนรูเ้ปดิโอกาสให้นกัเรยีน
ได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการได้ศึกษาเนื้อหามา
ก่อนล่วงหน้าทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และ
มีเวลาในการทำากิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างเต็ม
ที่ ได้วางแผนการทำางานร่วมกันภายในกลุ่ม ได้
นำาเสนอผลงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และ
บรรยากาศในชั้นเรียนมีความสนุกสนานและส่ง
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับวันเฉลิม  
อดุมทวี (2556) ทีศ่กึษาการพฒันาความสามารถ
การคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง 
พบว่านักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Classroom ครไูมจ่ำาเปน็ตอ้งเปน็ผูจ้ดัทำา 
Clip VDO ด้วยตนเอง โดยสามารถหาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีในอินเทอร์เน็ตได้
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1.2 ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Classroom นักเรียนสามารถศึกษา
เนือ้หาในประเดน็ทีส่นใจในสือ่ตา่งๆ ทีน่อกเหนอื
จากสือ่ท่ีครผูู้สอนกำาหนดใหไ้ด้ เช่น ทาง Internet, 
นิตยสาร, วารสาร, หนังสือเรียน และบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใช้

โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped  
Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในด้านอื่น
และกบัผูเ้รยีนในระดบัอืน่ เชน่ ระดบัประถมศกึษา 
และระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (F l ipped  
Classroom) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
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