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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิต

ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียน
กลับดา้น และศึกษาความพึงพอใจตอ่การจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 รปูแบบการวิจัย
ทีใ่ชค้อืการวจัิยเชงิทดลองแบบศึกษากลุม่เดียว ทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสรินิครสิเตยีน อำาเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ ์ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 
32 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยค่า t-test dependent ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนวิชา
สุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ท่ีมต่ีอการจดัการเรยีนรูว้ชิาสุขศกึษาเร่ืองชีวติปลอดภยัโดยใชแ้นวคดิหอ้งเรยีนกลบัดา้นมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.65 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ:  ห้องเรียนกลับด้าน สุขศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ

Abstract
The purposes of this research were to study the effects of health education  

learning management using Flipped Classroom approach toward learning achievement and 
the satisfaction of the grade 8 students, who studied in semester 2 of academic year 2020 
at Sirin Christian School, Lomsak District, Petchabun Province. The experimental research 
was conducted using the one-group pretest-posttest design. The samples were 32 of grade 
8 students, obtained by a simple random sampling. The research instruments consisted 
of 1) the lesson plans for the Flipped Classroom Approach 2) the achievement test 4) the 
questionnaire of student satisfaction. The data was analyzed by percentage, arithmetic means, 
standard deviation and t-test. The research findings were summarized as follows: 1) For the 
learning achievement, the students who studied in Health Education using Flipped Classroom  
Approach had higher posttest mean scores than pretest at the.01 level of significance.  
2) The students had satisfaction towards Health Education learning management using 
Flipped Classroom Approach, at the highest level.

Keywords:  Flipped classroom, health education, learning achievement, satisfaction

บทนำา
ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์การ

เปลี่ยนแปลงของโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบ
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดย
เฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ
สื่อสารท่ีทำาให้โลกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสาหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO, 2011 cited in 
Office of Education Council, 2014) ความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษา การ
ฝกึฝนทกัษะทีจ่ำาเปน็ การพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะ
ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำารงชวิีตในศตวรรษที ่21 มคีวาม
สำาคัญอย่างยิ่ง จะทำาให้เยาวชนเป็นผู้ที่คิดเป็น 
ทำาเป็น ตัดสินใจอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของการ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกันสร้างสรรค์
พัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ให้แก่สังคม
ทุกระดับ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นมิติใหม่ของวงการศึกษา  
(Sinthapanon, 2015).
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้
จะเปลี่ยนแปลงไปโดยครูจะต้องปรับแนวทางการ
เรยีนการสอน ใหเ้ด็กรกัทีจ่ะเรยีนรูแ้ละมเีปา้หมาย
ในการสอนที่จะทำาให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการ
คิดและ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ซึ่งทักษะด้านไอซีทีในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นๆ 
ท่ีเรียกว่าสื่อดิจิตอลได้เท่านั้น แต่หมายถึงการ
ท่ีเด็กรู้ว่าเมื่อเขาอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะ
ตามหาข้อมูลเหล่าน้ันได้ที่ไหนและเมื่อได้ข้อมูล
มาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่าน้ันมีความ
น่าเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็น 
ความรู้ได้ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝน ครูจะ
ต้องให้เด็กมีโอกาสได้ทดลองด้วยตนเองโดยครู
คอยทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษา คอยใหค้ำาแนะนำาอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และภูมิคุ้มกัน 
สามารถเลือกแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
ถูกต้อง และปลอดภัย (เบญจวรรณ และคณะ, 
2559) 

ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียน
การสอนในชว่งวกิฤตโควิดท่ีผา่นมา เปน็ขอ้พิสจูน์
ทีท่ำาใหเ้หน็วา่เทคโนโลยีมบีทบาทสำาคัญและมสีว่น
ผลักดัน กระตุ้นให้การศึกษาของไทยมีระบบการ
เรียนการสอนที่ต่างไปจากเดิม ทำาให้ครูตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีมากขึ้น มีความมุ่งม่ันที่นอกจาก
จะพัฒนาผู้เรียนแล้ว ยังต้องพัฒนาตัวครูเองให้
ทันเทคโนโลยีอีกด้วย ครูหลายท่านเริ่มคุ้นเคยกับ
การนำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยจัดการ
เรียนการสอน เรียนรู้เทคนิคในการนำาเทคโนโลยี
มาใช้ในการทำางานและวางแผนจัดการเรียนรู้ 
โดยยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ (กนกวรรณ สุภาราญ, 
2563) 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ดา้น คอืวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีร่ปูแบบหนึง่
ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดย Bergmann 
and Sams (2012) ผู้คิดค้นและนำาเสนอแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านคือการที่นำาเอารูปแบบ
การเรียนแบบดั้งเดิม ที่ปกติทำาในชั้นเรียนให้เสร็จ
สิ้นที่บ้าน และนำาการบ้านซึ่งเดิมต้องทำาให้เสร็จ
สิ้นที่บ้านมาทำาที่โรงเรียน บทบาทของครูผู้สอน
เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คือไม่ใช่ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ ครูเปรียบเสมือนโค้ช ติวเตอร์ หรือเป็น 
ผู้จุดประกายทางความคิด โดยการตั้งคำาถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการเรียน สร้างความสนุกสนาน 
และเกดิการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมรว่มกนั การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีแนว
การศึกษาที่น่าสนใจและนักวิชาการหลายท่านนำา 
รูปแบบนี้มาใช้ในการเรียนการสอน มีรูปแบบที่
ผสมผสานการนำาเทคโนโลยมีาชว่ยพฒันาการสอน
ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ทำาให้
คุณครูมีเวลาพูดคุยและเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น 
แทนที่ในการใช้เวลาไปกับการสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคบ์างอยา่งของผูเ้รยีนอกี
ด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2556 ; Bergmann and 
Sams, 2012) 

กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการใช้เทคโนโลยี การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และให้นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รูปแบบของการเรียนรู้
เป็นไปได้หลายรูปแบบไม่ยึดติดกับแบบหนึ่งหรือ 
รปูแบบเดิมๆ เหมาะกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไปใน
ศตวรรษที่ 21 (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, ม.ป.ป.) 



Journal of Education, Mahasarakham University 223 Volume 16 Number 1 January - March 2022

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านเป็นวิธีการสอนท่ีครูจะมอบหมายภารกิจให้
นกัเรียนไดศ้กึษาสือ่การเรยีนรูใ้นลกัษณะของวดีีโอ
การสอนสั้นๆ และ/หรือสื่อต่างๆ ที่ครูจัดเตรียม
ให้ก่อนการเข้าเรียนในชั้นเรียน โดยนักเรียนจะได้
ทำาความเข้าใจเนื้อหาพื้นฐาน และฝึกตั้งคำาถาม
จากบทเรียนมาก่อนล่วงหน้าจากที่บ้านหรือนอก
หอ้งเรยีน อกีทัง้สามารถเปดิดูซ้ำาหากไมเ่ขา้ใจหรอื
ตามไม่ทัน และเมื่อเข้าชั้นเรียนจริง นักเรียนจะ
ได้ทำากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดจาก
เนื้อหา หรือถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนได้
เรียนมาก่อนล่วงหน้า เป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2556 ; 
Bergmann and Sams, 2012) ทั้งนี้ยังทำาให้ครู
ได้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากกว่าการเรียน
แบบเดิมที่ครูทำาหน้าท่ีบรรยายเพียงหน้าชั้นเรียน  
(Bell, 2015) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านจึงเป็นการนำาเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเครือ่งมอืหนึง่ทางการศกึษาทีจ่ะสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิด เกิดการเรียนรู้
เชงิรกุขึน้ในชัน้เรยีน ซึง่กจิกรรมในช้ันเรยีนของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านนั้น
คอ่นขา้งยดืหยุน่ คอือาจผสมผสานกับรปูแบบการ
เรียนการสอนอื่นๆ ได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะ
สมแก่การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (วิจารณ์  
พานิช, 2556 ; Tune et al., 2013) 

จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสิรินคริสเตียน 
คือ มุ่งพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุขมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี ตามหลักปรัชญาของโรงเรียนความรู้ 
คู่ความดี ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กนั้นต้องให้เด็กสามารถควบคุม

ตนเองและรู้จักปกครองตนเองได้ นักเรียนต้องมี
การกำากับตนเองในการเรียน ฝึกวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนของตน ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องปลูกฝังให้
นกัเรยีนรูจ้กัทำางานอยา่งเปน็ระบบและปฏบิตัติาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและกติกา รวมทั้งการรับผิด
ชอบในหน้าท่ีของตนเองและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
การทีบ่คุคลมคีวามรบัผดิชอบจะชว่ยใหอ้ยูร่ว่มกนั
ในสังคมด้วยความสงบสุข 

จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนสิริน
ครสิเตยีน ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัย 
โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อมุ่งหวังจะ
ให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในรายวิชาสุขศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งยังเป็นการฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อให้นักเรียนเรียนสามารถ
ปรับตัวและคุน้เคยกบัการนำาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้น
การจัดการเรียนรู้ที่มากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่จะช่วย
ใหก้ารใชเ้วลาในชัน้เรยีนของครผููส้อนและนกัเรยีน
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าร่วมกัน นำาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนเกิดความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ช่วยลดพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์บางอย่างในชั้นเรียน ยิ่งไปกว่า
นั้นนักเรียนสามารถนำาทักษะต่างๆ ความรู้ และ
วิธีการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านน้ี
ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันของ
ตนเอง ทำาให้นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
เลือกเสพสื่อได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ได้อีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
สขุศกึษาเรือ่งชวีติปลอดภยัโดยใช้แนวคิดหอ้งเรยีน
กลับด้าน

สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา

เรื่องชีวิตปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสิรินคริสเตียน อำาเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำานวน 2 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 96 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำานวน 32 คน โรงเรียน
สิรินคริสเตียน อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิต
ท่ีปลอดภัยโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่องชีวิตที่ปลอดภัยโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่องชีวิตที่ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน

เครื่องมือ

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
เรือ่งชวิีตปลอดภยัโดยใชแ้นวคดิหอ้งเรยีนกลบัดา้น
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 8 
แผน ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84 ซึ่งแปลความ
ว่าแผนการจัดการเรียนการรู้มีเหมาะสมมากที่สุด 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยสำาหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ โดย
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.80-
1.00 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.50-0.77 และ 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20-0.73 และค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร  
Kuder-Richardson (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.90

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยโดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 
20 ข้อ โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถามกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ (IOC) 
มีค่าเท่ากับ 0.60-1.00 และเมื่อวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) คำานวณ
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หาความเชื่อมั่นภายในทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของ 
Cronbach พบว่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ที่พัฒนามีค่าเท่ากับ 0.89

ก�รดำ�เนินก�รทดลอง

1. กอ่นดำาเนนิการทดลอง ผูวิ้จยัในฐานะ
ผู้สอนได้ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัย
โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่นักเรียน และทำาการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนการทดลองสัปดาห์แรกของการ
ทำาการทดลอง 

2. ดำาเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยโดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน รวม 10 สัปดาห์ 

3. ทำาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับ
แบบวัดก่อนเรียน

4. ดำาเนินการประเมนิความพึงพอใจของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชา
สขุศกึษาเรือ่งชวีติปลอดภยัโดยใช้แนวคิดหอ้งเรยีน
กลับด้าน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือนำามาเปรียบ
เทียบดังรายละเอียดต่อไปนี้

 - เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสขุศกึษา
เรื่องชีวิตปลอดภัย ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 - นำาข้อมูลจากแบบทดสอบความพึง
พอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ตีอ่การ
จดัการเรยีนรูว้ชิาสขุศึกษาเรือ่งชวีติปลอดภัยโดยใช้
แนวคดิหอ้งเรยีนกลบัดา้น มาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนตาม
แบบวดัมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยกำาหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 

 ค่าเฉลี่ยคะแนน การตัดสินผล

 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00 มคีวามพงึพอใจ
ในระดับมากที่สุด

 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50 มคีวามพงึพอใจ
ในระดับมาก

 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50 มคีวามพงึพอใจ
ในระดับปานกลาง

 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 มคีวามพงึพอใจ
ในระดับน้อย

 คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 มคีวามพงึพอใจ
ในระดับน้อยที่สุด

2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
นำาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการทำา
กิจกรรมของนักเรียนในห้องเรียนตามแบบแผน
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จดัการเรยีนรูม้าประมวลผลและเรยีบเรยีงนำาเสนอ
ในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
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พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 หลงัได้รบัการจดัการ
เรยีนรู้โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรยีนกลบัด้านสูงกวา่กอ่น

การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ซึ่งเป็นไปสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัย ของนักเรียนก่อน 
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

คะแนนทดสอบ n
คะแนน

เต็ม
  S.D. t df p-value

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 32 30 16.31 2.24

23.33** 31 0
หลังการจัดการเรียนรู้ 32 30 25.19 2.67

** นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
สขุศกึษาเรือ่งชวีติปลอดภยัโดยใช้แนวคิดหอ้งเรยีน
กลับด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม
เทา่กบั 4.65, สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51 

เมื่อพิจาราณาเป็นรายด้านพบว่า ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.70 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสดุอนัดบัแรก ได้แกก่จิกรรมการเรยีนรูท้ำาให้
นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
ไม่รู้สึกเบ่ือ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 รองลง
มาคือ กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ถามตอบ

และพดูคยุ ขอคำาแนะนำาจากครผููส้อนไดใ้กลช้ดิขึน้  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.78

เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ นกัเรยีนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพียง 2 ระดับ 
คือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดกับมีความ
พึงพอใจระดับมาก โดยความพึงพอใจในระดับ
มากทีส่ดุอนัดบัสามแรก ไดแ้ก ่กจิกรรมการเรยีนรู ้
ทำาให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสุขศึกษา
และไม่รู้สึกเบื่อ การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียน
นำาวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไปใช้ใน 
วิชาอื่นๆ และ กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้ผู้เรียนได้
รู้จักและช่วยเหลือเก้ือกูลกันมากขึ้น ตามลำาดับ 
ดังตาราง 2
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ต�ร�ง 2 ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน
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ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

1
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรมการเรียนการสอน

4.72 0.46 มากที่สุด

2
บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน

4.69 0.54 มากที่สุด

3
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

4.47 0.51 มาก

4
ครูคอยให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน และอำานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการทำา
กิจกรรม

4.56 0.62 มากที่สุด

5
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

4.69 0.47 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.63 0.52 มากที่สุด

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้

6
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ

4.63 0.75 มากที่สุด

7
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดกันในห้องเรียน

4.66 0.48 มากที่สุด

8
กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกัน

4.53 0.51 มากที่สุด

9 กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.66 0.70 มากที่สุด

10
กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนวิชา
สุขศึกษาและไม่รู้สึกเบื่อ

4.94 0.25 มากที่สุด

11
กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอคำา
แนะนำาจากครูผู้สอนได้ใกล้ชิดขึ้น

4.78 0.42 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.70 0.55 มากที่สุด

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้

12 การจัดการเรียนรู้ทำาให้จำาเนื้อหาได้นาน 4.56 0.50 มากที่สุด

13
การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนนำาวิธีการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านไปใช้ในวิชาอื่นๆ 

4.81 0.40 มากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดั งกล่าว สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่องชีวิตปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.31 
คะแนน และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 25.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ดว้ยสถติทิดสอบท ี(t-test) แลว้พบวา่คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียน
กลับด้านสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ผลที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยโดย
ใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
เนื้อหาต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้ง 
ผู้เรียนยังสามารถสืบค้นความรู้จากสื่อหรือแหล่ง
เรยีนรูอ้ื่นๆ เพิ่มเตมิไดอ้ีกดว้ย มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การสือ่สารใหเ้กดิประโยชนต์อ่การ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ ผู้เรียนสามารถ 
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14
การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองที่
สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ด้วยตนเอง

4.75 0.44 มากที่สุด

15
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนรู้จักบริหารเวลาของตนให้
เหมาะสม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

4.40 0.50 มาก

16 การจัดการเรียนรู้นี้ทำาให้ได้เรียนรู้และทำางานร่วมกับผู้อื่น 4.66 0.48 มากที่สุด

17
กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้ผู้เรียนได้รู้จักและช่วยเหลือเกื้อกูล
กันมากขึ้น

4.81 0.40 มากที่สุด

18
นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ก่อนเข้าเรียน หรือเรียน
ตามได้ง่ายขึ้น และยังสามารถทบทวนบทเรียนได้เสมอ

4.63 0.49 มากที่สุด

19
นักเรียนสามารถศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของ
ตนเอง จะศึกษากี่รอบก็ได้จนกว่าจะเข้าในเนื้อหาบทเรียน
นั้น

4.47 0.51 มาก

20
นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบนี้ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้มากกว่าการฟังบรรยายจากครูหน้าชั้นเรียน

4.69 0.47 มากที่สุด

ค่�เฉลี่ย 4.64 0.48 ม�กที่สุด

ค่�เฉลี่ยรวม 4.65 0.51 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 2 ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (ต่อ)
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จดปัญหาหรือข้อสงสัยที่มีและเตรียมมาเพื่อ
ถามครูผู้สอนในทั้งในชั้นเรียนปกติและในกลุ่ม
ห้องเรียนออนไลน์ได้ เป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าชั้นเรียน ย่ิงไปกว่าน้ันการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรยีนสามารถศกึษาสือ่การเรยีนรูแ้ละทบทวนบท
เรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง หากไม่เข้าใจใน
เนือ้หาในวดีทีศัน์สามารถดูซ้ำาได้หลายรอบจนกวา่
จะเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความจำาเป็นต้องขาดเรียน
หรอืเรยีนไม่ทันเพือ่น นอกจากนีผู้เ้รยีนสามารถใช้
วีดีทัศน์การสอนเป็นเครื่องมือในการทบทวนก่อน
สอบควบคูก่บัการอา่นหนงัสอืได้และยังสอดคลอ้ง
กับผลการสำารวจของ Project Tomorrow 2009 
จากนักเรียนกว่า 280,000 คน พบว่าร้อยละ 51 
อยากได้เกมและการจำาลองต่างๆ มากขึ้นในการ
เรียนการสอน (Fisher & Frey อ้างใน Bellanca 
และ Brandt, 2554) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านจึงทำาให้การเรียนไม่
เป็นเร่ืองน่าเบื่อ นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความ
สุขและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภรณ์ 
กาญจนพันธ์ (2559) ทำาการศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การกำากับตนเอง และ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 จำานวนนักเรยีน 31 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลับทาง มผีลสัมฤทธิท์างการ
เรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
0.01 และการกำากับตนเอง หลังการจัดการเรียนรู้

สงูกวา่กอ่นการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนัียสำาคญัทาง 
สถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังยังสอดคล้องกับนิชาภา  
บุรีกาญจน์ (2556) ทำาการศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ดา้นทีม่ตีอ่ความรบัผดิชอบและผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน
สิริรัตนาธรจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำานวน 60 
คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้วิชา
สุขศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีผล
ต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง หลงั
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัในตา่งประเทศของ Marlowe (2012) ได้
ทำาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
จากการใช้ห้องเรียนกลับทาง และการศึกษาการ
ลดความเครียดของผู้เรียนจากการใช้ห้องเรียน
กลับทาง ผลการวิจยัพบว่า ผลของการใช้หอ้งเรยีน
กลับทางทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงข้ึน ซึ่งเกิด
จากจากการดูวิดีโอบรรยายนอกชั้นเรียนและ
สามารถส่งงานได้เสร็จตามระยะเวลาที่ผู้สอน
กำาหนดอีกทั้งการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางยัง
เป็นการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจาก
ผู้เรียนสามารถศึกษาวิดีโอได้นอกชั้นเรียน ทำาให้
บรรยากาศในชัน้เรียนเปน็ไปดว้ยความสนกุสนาน 
เป็นประโยชน์ และมีความน่าสนใจมากข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tune et al. (2013) 
ผู้ได้ศึกษาผลของรูปแบบการสอนแบบห้องเรียน
กลับทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางกับห้องเรียนแบบปกติ ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
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ห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนโดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านนั้นไม่ได้ส่งผลเชิงบวก
เพียงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่ยังส่ง
ผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ การกำากับตนเอง 
ความรบัผดิชอบ การปฏิสมัพนัธใ์นหอ้งเรยีน และ
ช่วยลดความเครียดจากการเรียนอีกด้วย ผลการ
วจัิยสรปุไดว้า่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรู้วชิา
สขุศกึษาเรือ่งชวีติปลอดภยัโดยใช้แนวคิดหอ้งเรยีน
กลับด้าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2 .  ความพึ งพอใจของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
สขุศกึษาเรือ่งชวีติปลอดภยัโดยใช้แนวคิดหอ้งเรยีน
กลับด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.51) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่การจัดการเรยีนรูโ้ดย
ใชแ้นวคดิหอ้งเรยีนกลบัด้าน เปน็การจดัการเรยีนรู ้
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งแตก
ต่างจากการสอนแบบทั่วไป ที่ช่วยให้นักเรียนมี
พฤติกรรมอนัพึงประสงคห์ลายประการเช่น ได้พูด
คุย ถกเถียง อภิปรายอย่างมีเหตุผล แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็น และยอมรับฟังความเห็น
ของผู้อื่น เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพ กล้าแสดงออก นอกจากนี้นักเรียนยัง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูใกล้ชิดขึ้น เพราะครู
คอยทำาหน้าท่ีเป็นผูอ้ำานวยความสะดวก ช่วยเหลอื  
ให้คำาปรึกษา และดึงศักยภาพของผู้เรียนให้เรียน
รู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
สืบหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ได้เรียนรู้ที่จะเลือก
บริโภคสื่อและข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้เรียนได้ใช้

เวลาในการทำากิจกรรมในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนได้
จัดเตรียมมาได้อย่างเต็มที่ มีความกระตือรือร้น 
เกิดสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการเรียน ทำาให้
รู้สึกว่าการเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งยังไม่มี
งานค้างต้องนำากลับไปทำาที่บ้านเพราะได้ร่วมทำา
กิจกรรมแล้วที่โรงเรียน ผู้เรียนสามารถนำาวิธีการ
เรียนรูแ้ละทกัษะตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนจากชัว่โมงนีไ้ปใช้
ในวิชาอื่นๆ และในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชาภา  
บุรีกาญจน์ (2557) ทำาการศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ดา้นทีม่ตีอ่ความรบัผดิชอบและผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัย 
ได้ทำาการสำารวจความพึงพอใจของนักเรียน
กลุ่มทดลองที่ใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หลัง
ทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของ
นักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 3.52 ทำานองเดียวกันกับธนภรณ์  
กาญจนพันธ์ (2559) ที่ทำาการศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การกำากับ
ตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ซึ่ง
ความพึงพอใจในด้านบรรยากาศการจัดการเรียน
รู ้คอืจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทางเปน็การ
เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม
การเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยิ่งไปกว่าน้ันการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ดำาเนินกิจกรรม ทุกคนในชั้นเรียนมีบทบาทของ
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ตนเองในการทำากิจกรรม ทำาให้พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียนหายไปอย่างน่าประหลาดใจ  
เช่น เด็กเบื่อเรียน นั่งหลับ นั่งเฉยๆ ไม่สนใจ  
นัง่เลน่โทรศพัท ์หรอืกอ่กวนช้ันเรยีน ตามที ่ศ.นพ.
วิจารณ์ พานิช (2556) และ Bergman and 
Sams (2012) ได้กล่าวว่าทำาไมถึงควรกลับทาง
ห้องเรียน ซึ่งเหตุผลหน่ึงพบว่า เป็นการเปลี่ยน
การจดัการหอ้งเรยีนทีป่ญัหาทีพ่บบอ่ยในชัน้เรยีน
หายไปเอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยในต่างประเทศของ อาทิเช่น งาน
วิจัยของ Tucker (2013) พบว่านักเรียนมีความ 
พึงพอใจและสนุกสนานกับการเรียนการทำา
กิจกรรม สนกุกบัการดูวดีีทศัน์และทำาแบบทดสอบ 
ไดร้บัประโยชนจ์ากการดูวดีีทศัน ์ชอบแนวทางการ
เรียนของห้องเรียนกลับทางมากกว่าการเรียนการ
สอนแบบด้ังเดมิเพราะมกีารปฏิสมัพันธก์นัระหวา่ง
เพื่อนด้วยกัน มีการนำาความรู้มาแลกเปลี่ยน 
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมห้องในชั้นเรียน

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชา
สขุศกึษาเรือ่งชวีติปลอดภยัโดยใช้แนวคิดหอ้งเรยีน
กลับด้าน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ครูและนักเรียน ควรเตรียม
ความพร้อม วางแผนการจัดการเ รียนรู้ ให้
สอดคล้องกับเนื้อหา ครูผู้สอนจึงควรวางแผนให้
ละเอียด รอบคอบ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อ
ออนไลน์ และส่ืออื่นๆ ประกอบการทำากิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรสำารวจ

ความพร้อมของนักเรียนของตนเอง ครูจะต้อง
ทราบข้อมูลและความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่จะ
นำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านนี้สามารถ
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้เต็มท่ีตามศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคน 

1.2 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ครูผู้สอนจะต้อง
คอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทั้งระหว่างการ
ทำากิจกรรมในชั้นเรียนและหน้ากระดานเรียน
ออนไลน์ (ในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์) ครูต้องคอย
สอบถาม แนะนำา และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรียน
การสอนและปัญหาหรือข้อจำากัดบางประการที่
อาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ยกตัวอย่างกรณีที่ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา เนื่องจาก
นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลได้ไม่เท่ากัน (ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต) 
ผูว้จิยัจดัเตรยีมสือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
มอบหมายใหน้กัเรยีนไปศกึษาตามความเหมาะสม 
อีกทั้งผู้วิจัยได้ปรับเปล่ียนกิจกรรมในบางชั่วโมง
เรยีนตามบริบทความพรอ้มของนกัเรยีน ออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและบทบาท
หน้าท่ีที่ต่างกันไป เน้นการทำากิจกรรมกลุ่ม เพื่อ
ให้นักเรียนได้มุมมองและความรู้ที่หลากหลายใน
เนือ้หาเดยีวกนั ซึง่อาจไดม้าจากแหลง่ขอ้มลูทีแ่ตก
ต่างกัน ตามความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของ
แต่ละคน โดยที่ครูจะแนะนำาสื่อที่เหมาะสมและ
คลอบคลมุเนือ้หาพืน้ฐานทีต่อ้งนำามาใชใ้นชัน้เรยีน
ได้ โดยให้ทางเลือกแก่นักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่เป็นได้ทั้ง วีดีทัศน์ หนังสือ ใบความรู้ เว็บไซต์ 
คู่มือต่างๆ เป็นต้น

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่จำาเป็น
ว่าจะต้องเป็นสื่อวีดีทัศน์เท่านั้น แต่จะเป็นใน 
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รูปแบบใดก็ได้ตามสมควร ที่มีเนื้อหาพื้นฐาน
สำาหรับการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนได้ และ
นักเรียนจะต้องมีหลักฐานการศึกษาข้อมูลมา
ก่อนล่วงหน้า ซึ่งครูจะต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นกับ
นักเรียน ในการทำากิจกรรมนอกห้องเรียนสู่การ
ทำากิจกรรมในชั้นเรียน การช้ีแจงข้อตกลงอย่าง
ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบและวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ดังน้ันรูปแบบการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนจึงเป็นส่วนที่ต้องให้ความ
สำาคัญที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุข รู้สึกอยาก
เข้ามาเรียน และจะมีการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนไปอย่างอัตโนมัติได้ เมื่อกิจกรรมในชั้น
เรียนมีความสนุกสนาน น่าสนใจแล้ว ท้ังนี้ครูจะ
ต้องพยายามสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลให้กับ
นักเรียนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ความสำาคัญของการเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยต่อไป

2.1 ผู้สนใจท่ีจะทำาการวิจัยต่อไป ควร
มีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะอื่นๆ เช่นการคิด

วเิคราะห ์การแกป้ญัหา เจตคตใินการเรยีน เปน็ตน้

2.2 ผู้สนใจที่จะทำาการวิจัยต่อไป ควร
ศกึษาวิจยัการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิหอ้งเรยีน
กลบัดา้นกบันกัเรยีนระดบัชัน้อืน่หรอืรายวชิาอืน่ๆ 
เพื่อให้ได้ผลการทดลอง ใช้มาปรับปรุงให้รูปแบบ
การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีขอบเขต
การนำาไปใช้ที่กว้างมากยิ่งขึ้น

2.3 ผูส้นใจทีจ่ะทำาการวจิยัตอ่ไป ควรนำา
การจดัการเรยีนรู้โดยใชแ้นวคดิหอ้งเรยีนกลบัดา้น
ไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้หรือร่วมกับแนวคิด
อ่ืนๆ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีหลาก
หลายมากขึน้ เชน่ เทคนคิการเรยีนรู้แบบจิก๊ซอว ์2 
สะเตม็ศกึษา (STEM Education) การเรยีนรูแ้บบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based  
Learning) และอีกหลายเทคนิคการสอนในแบบ
ต่างๆ หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนโดยที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการคิดกิจกรรม จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการ
เรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รียนไดม้ากยิง่ขึน้ และมศีกัยภาพใน
การเรยีนแบบเรยีนรูจ้รงิ (Mastery Learning) และ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย (Meaningful Learning) 
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