
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยใชช้ดุการ
สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Achievement Stuck Flipped Classroom by Mathematics  
Instructional Packages Functional Lessons Mathayomsuksa 4

ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, สุกัญญา พาเสน่ห์2

Parichart Prasertsang1, Sukanya Pasane2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยชุดการ
สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหนองผ้ึง
วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการ
สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชัน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.77 อำานาจจำาแนก มีค่าตั้งแต่ 
0.20 ถึง 0.80 และความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.79 ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 มีค่าเฉลี่ย 18.10 คะแนน และ 14.47 ตามลำาดับ และ 2) ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนคณิตศาสตร์ เท่ากับ 98.72/90.50 
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

คำ�สำ�คัญ: ชุดการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

Abstract
 This research aimed to 1) develops mathematics instructional packages. and  

2) compare learning achievement before and after class. By mathematics instructional  
package. The classroom management is reversed. The target group used in the study was 
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the Mathayomsuksa 4 students, Nongpungwittayakan School, in the second semester of 
the academic year 2017. Instruments used in the research: 1) Mathematics instruction set 
2) Functional Learning Plan and 3) The mathematics learning achievement on the difficulty 
function was 0.22-0.77. The discriminative power ranged from 0.20-0.80 and the reliability 
was 0.79. The statistics used for data analysis were percentage, mean, percentage. The 
research finding that 1) mathematics instructional package on mathayomsuksa four has the 
efficiency index of 98.72/ 90.50, which is 75/75 effective. and 2) The learning achievement 
after learning was significantly higher than before learning at the.05 level, with an average of 
18.10 points and 14.47, respectively.

Keywords: Mathematics instruction, packages flipped classroom

บทนำา
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระ
แสโลกาภิวัตน์ทำาให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับ
สภาวะการแขง่ขนัสงูและตอ้งเร่งพัฒนาคนของตน
ใหเ้ปน็ทรพัยากรมนษุย์ทีม่คุีณภาพเพ่ือใหส้ามารถ
รบัมือกับส่ิงท้าทายดังกลา่วได้ ประเทศไทยจงึตอ้ง
เร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญในการ
หล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นแรงงานที่มี
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เปน็การ
เรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำาองค์
ความรูท้ีม่อียูท่กุหนแหง่บนโลกนีม้าบรูณาการเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบ
สนอง ความต้องการของสังคม ซึ่งการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น 
ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองทำาเอง ส่วนใหญ่ยัง
คงสอนให้ทำาโจทย์แบบเดิมๆ ผู้เรียนเริ่มไม่รู้จัก
สงัคม สว่นใหญใ่ชเ้วลาในโลกออนไลนไ์ปกบัเกมส ์
การชอ้ปปิง้ การแชท เฟสบุค๊ ไลน์และอนิสตราแก
รม สว่นใหญเ่ปน็สงัคมมายาซึง่เทคโนโลยไีมไ่ด้ผดิ 
แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนำา

ไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์เป็นความยากและ
ท้าทายของผู้ที่ต้องทำาหน้าที่สอนในยุคนี้ เพราะ
การเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผู้เรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้
กล้าคิดและกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่
ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ซึ่งปัจจัย
หลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่ 
การใช้อินเทอร์เน็ต ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม (พรชัย เจดามาน, 2560) 

จะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผล
การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยไม่
เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร จึงควรให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน ครูแนะนำาและสาธิต
แล้วให้นักเรียนปฏิบัติ ให้นักเรียนแสดงความคิด
เองอยา่งมเีหตผุล ใหน้กัเรยีนฝกึคิดวเิคราะห ์ครูผู้
สอนต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วจึงให้จำา ครูอย่า
ด่วนสรุปเพราะจะทำาให้นักเรียนไม่ใช้ความคิด มี
การใช้สื่อการสอนบ้าง ใช้สภาพที่อยู่ในชีวิตจริง
ของนกัเรยีนมาใชเ้ปน็บรบิทในการเรยีน ให้ใชส้ิง่ตี
พมิพห์รอื สือ่โฆษณาเปน็แหลง่ความรูใ้นชมุชน ใช้
ของจรงิและของจำาลองเปน็สือ่การสอน ให้นกัเรยีน
รูจ้กัคดิเอง ทำาเอง แกป้ญัหาเอง ควรมวีธิกีารสอน
ที่หลากหลาย ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือบ้างเพื่อ
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ให้นักเรียนรู้จักการทำางานร่วมกับเพ่ือน เน้ือหา
บางเนื้อหาที่น่าเบื่อควรนำาเกมหรือเพลงมาช่วย
บางโอกาส (สุภเวช วิไลรัตน์, 2557) 

การจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรียนกลบัด้าน 
(Flipped Classroom) เป็นการใช้เทคโนโลยีการ
เรยีนการสอนทีท่นัสมยั และใหนั้กเรยีนได้มโีอกาส
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม รูปแบบของการเรียนรู้เป็นไป
ได้หลายรูปแบบไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งหรือ
รูปแบบเดิมๆ เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
ในศตวรรษที ่21 (ปางลลีา บรูพาพิชิตภยั, 2558) 
ห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวคิดในการจัดการเรียน
รู้ที่ถูกให้ชื่อโดยครูวิทยาศาสตร์ 2 ท่านแห่งรัฐ
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Jonathan 
Bergmann และ Aaron Sams เมือ่ปี 2012 ผา่น
หนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every 
Student in Every Class Every Day ซึ่งเป็นวิธี
การที่ครูจะมอบหมายภารกิจให้นักเรียนได้ศึกษา
สื่อการเรียนรู้ในลักษณะของวีดีโอการสอนสั้นๆ 
ก่อนการเข้าเรียนในช้ันเรียน โดยนักเรียนจะได้
ทำาความเข้าใจเนื้อหาพ้ืนฐานผ่านการจดบันทึก 
Cornell และฝึกต้ังคำาถามจากบทเรยีนมากอ่นล่วง
หน้าจากที่บ้านหรือนอกห้องเรียน อีกทั้งสามารถ
เปิดดูซ้ำาหากไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน และเมื่อ
เข้าในชั้นเรียนจริงนักเรียนจะได้ทากิจกรรมและ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดจากเนื้อหา หรือถาม
ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนล่วง
หน้าเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
(Bergmann and Sams, 2012) ทำาให้ครูได้ใช้
เวลาในการจดัการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เปน็ศูนยก์ลาง นักเรยีนจะเขา้หอ้งเรยีนโดยทีมี่เปา้
หมายการเรียนรู้ สามารถดูแลและให้ความช่วย
เหลอืนักเรยีนไดอ้ยา่งทัว่ถงึมากกวา่การเรยีนแบบ
เดิมที่ครูทำาหน้าที่บรรยายอยู่เพียงหน้าช้ันเรียน 
(วิจารณ์ พานิช, 2556) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในยุคปัจจุบันที่ครูผู้สอนไม่สามารถสอน
ทันตามเวลาท่ีกำาหนด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
นำาการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านมาใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ฟังก์ชัน สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่ม เ ป้าหมายท่ีใ ช้ ในการวิ จัย คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองผึ้ง
วิทยาคาร อำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 40 คน ได้
จากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัการสอน ไดแ้ก่

1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
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โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 14 แผน ได้แก่

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง 
ความหมายของฟังก์ชัน

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การ
ตรวจสอบความเป็นฟังก์ชัน

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง 
ฟังก์ชันเชิงเส้น

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง 
ฟังก์ชันเชิงเส้น (2) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง 
ฟังก์ชันคงตัว

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง 
ฟังก์ชันกำาลังสอง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง 
ฟังก์ชันกำาลังสอง (2) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง 
ฟังก์ชันกำาลังสอง (3) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เร่ือง 
โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำาลังสอง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง 
ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง 
ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล (2) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง 
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง 
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ (2) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง 
ฟังก์ชันขั้นบันได

2) ชดุการสอนคณติศาสตร ์เรือ่ง ฟงักชั์น 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ประกอบไปด้วย เน้ือหา แบบ

ฝึกทักษะและเฉลยท้ายบทเรียน จำานวน 14 ชุด

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู
และสะท้อนการปฏิบัติ ได้แก่

1) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

2) แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ คือการบันทึกผลการเรียนรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน แนวทาง
การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ 

3 .  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการประ เมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ฟังก์ชัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 
0.22 ถงึ 0.77 อำานาจจำาแนก มคีา่ตัง้แต ่0.20 ถงึ 
0.80 และความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.79

ขั้นตอนก�รวิจัย

การจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรียนกลบัดา้น 
โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง ฟังก์ชัน

2. กลุ่มเป้าหมายศึกษาชุดการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้
นักเรียนทำาแบบทดสอบย่อยท้ายชุดการสอน

3. ผูวิ้จยัประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ทุกชั่วโมง

4. เมื่อจัดการเรียนรู้ครบ 14 ชั่วโมงแล้ว 
ใหก้ลุม่เปา้หมายทำาแบบทดทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ฟังก์ชัน
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5. ผูว้จิยันำาขอ้มลูทีไ่ด้ไปวเิคราะหผ์ล โดย
ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (standard deviation) และ t-test  
(independent samples) เพื่อหาข้อสรุปในการ
วิจัย

ผลการศึกษา
1. ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 

โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ชุดการสอน
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ ผล
การทดสอบปรากฏ ดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยชุดการสอนคณิตศาสตร์  
เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. คิดเป็นร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 100 98.72 3.704 98.72

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 20 18.10 1.539 90.5

ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ เท่ากับ 98.72/90.50

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินชุดการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
ฟังก์ชัน มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.72 และ
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
รอ้ยละ 90.50 ดงันัน้ ชดุการสอนคณติศาสตร ์เรือ่ง 
ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงมีประสิทธิภาพ 
98.72/90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 เมือ่สิน้สดุการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้ทำาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อสอบเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลการทดสอบปรากฏ 
ดังตาราง 2 
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จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
มีคะแนนเฉลี่ย 14.47 คะแนน และ 18.10 ตาม
ลำาดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรยีนกลบัด้าน โดยใช้ชุดการสอนคณติศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุป
และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินชุดการ
สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.72 และ
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 90.50 ดังนั้น ชุดการสอนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จึงมี
ประสิทธิภาพ 98.72/90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ แสดงว่าชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และ
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกับงาน
วจิยัของนิชาภา บรุกีาญจน ์(2557) ศกึษาผลการ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลองหลงั
การทดลองสงูกวา่กอ่นการทดลอง 2) คา่เฉลีย่ของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อีกทั้งสอดคล้องกับงาน
วจิยัของธีรภัทร พึง่เนตร (2557) ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบ
เทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน วิชาการใชโ้ปรแกรม
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบสอบถาม (Query) 
โดยใช้เทคนคิการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นบรูณ
าการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนแบบ
ปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 จำานวน 2 ห้องเรียน รวมนักศึกษา 82 
คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญที่ 0.05 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยใน
ต่างประเทศ อาทิ งานวิจัยของ Tune et al. 
(2013) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
กับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Tranditonal 
based lecture) โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านจำานวน 13 คน ส่วนใหญ่จะ

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการ
สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการเรียน S.D. t sig

ก่อนเรียน 14.47 1.925
12.905* 0.0000

หลังเรียน 18.10 1.539
* มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05
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เป็นผู้หญิง พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัด้านมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงกว่านักศึกษาแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางที่ 0.5 และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Pierce and Fox (2012) ที่เปรียบ
เทียบการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายกับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่สอนผ่าน  
VODCASTS พบว่านักเรียนร้อยละ 90 เห็น
ด้วยกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
และระบุว่าการเรียนลักษณะนี้ทำาให้เกิดการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย ได้เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง
หัวข้อใน VODCASTS จากนอกช้ันเรียนกับ
กจิกรรมในชัน้เรยีน ขณะท่ีนักเรยีนรอ้ยละ 80 เหน็
ด้วยว่าการเรียนด้วย VODCASTS ช่วยเพิ่มความ
มั่นใจในการทำาข้อสอบปลายภาค เช่นเดียวกันกับ  
McLaughlin et al. (2013) ทีไ่ดศ้กึษาประสทิธภิาพ
ในการเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนและ 
การรับรู้ต่อการเรียน ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
พบวา่ นักศกึษาจำานวนมากชอบการจดัการเรยีนรู้ 
แบบห้องเรียนกลับด้านหลังจากได้เรียนจบใน
รายวิชาเภสัชกรรมพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 89.50 
มากกว่าตอนที่การเรียนยังไม่สิ้นสุด และจากการ
ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านช่วยพัฒนาการเรียนของ
นักศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนและ
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่จัดการเรียนรู้ 
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ชุดการสอน
คณิตศาสตร์ประสบผลสำาเร็จ เป็นเพราะผู้วิจัยได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

1 .1 ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้ผ่านขั้นตอนในการจัดทำาอย่างเป็นระบบและ

มีวิธีการที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร 
แกนกลาง พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถาน
ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร การ
วิเคราะห์เนื้อหาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการ
สอนคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 14 ชุด ชุด
การสอนคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการ
ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านการทดลองใช้จาก
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
ก่อนนำาไปใช้ทดลองจริง

1.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ คำานึงถึงพื้นฐาน
ของความแตกต่างของผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
กระบวนการกลุม่ ผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ของ
ตนเอง รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
อดทน เสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ืน แบบทดสอบ
ที่ใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับวัดความสามารถ เรื่อง 
ฟงักช์นั ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 เปน็ขอ้สอบองิเกณฑ์
ที่เน้นความสามารถในการวัดตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังอย่างแท้จริง ค่าความยากจึงไม่ได้นำามา
เปน็เกณฑข์อ้สอบ สิง่ทีส่ำาคญัทีใ่ชเ้ปน็เกณฑใ์นการ
คัดเลือกข้อสอบ คือ ค่าอำานาจจำาแนก ข้อสอบได้
ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอ
แนะของอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ ผา่นการ
ทดลองใชจ้ากนกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพือ่หา
คณุภาพของเครือ่งมอืและมกีารปรบัปรงุใหม้คีวาม
สมบรูณ์กอ่นนำาไปใชท้ดลองจรงิ จงึทำาใหข้อ้สอบมี
ความเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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2. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการ
สอน เรือ่ง ฟงัก์ชนั ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 มคีะแนน
เฉลีย่ 14.47 คะแนน และ 18.10 ตามลำาดับ และ
เม่ือเปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนกอ่นเรยีนและหลงั
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพร สุดบนิดและคณะ (2556) การเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิหอ้งเรยีนกลบัด้าน 
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยสุ่ม
นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งจำานวน 100 คน 2 ห้องเรยีน  
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Loloyd (2014) ได้ทำาการศึกษาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านและการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test independent 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัด้านสงูกวา่
การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยสำาคัญ
ท่ี 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.49 และ 
70.32 ตามลำาดับ

ข้อเสนอแนะ
จากการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบั

ดา้น โดยชดุการสอนคณติศาสตร ์เร่ือง ฟงักช์นั ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงชุดการสอน
คณิตศาสตร์และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดย
ใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น โดยชดุ
การสอนคณติศาสตร์ เรือ่ง ฟงัก์ชนั ชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูผู้สอน
ควรจัดทำาชุดการสอนคณิตศาสตร์เรื่องอื่น เพื่อ
ให้การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มที่ตามศักยภาพ

1.2 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยชุดการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 75/75 
ครูผู้สอนในระดับชั้นอื่นควรนำาไปทดลองใช้และ
พัฒนาต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาผลของการเรยีนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะอื่นๆ เช่น การให้
เหตุผล การคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา เจตคติต่อการเรียน เป็นต้น

2.2 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน กับนักเรียนระดับอื่นหรือ
รายวิชาอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดกับ
นักเรียน

2.3 ควรนำาการจัดการเรียนรู้ แบบ
ห้องเรียนกลับด้านไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้หรือร่วมกับแนวคิดอื่นๆ เพื่อให้ได้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
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