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ABSTRACT
The objective of this research was to develop and compare pretest and posttest scores and student
satisfaction with a flipped classroom teaching model using think-pair-share and project-based learning.
The research sample consisted of 40 second year students majoring in computer education from the Faculty
of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University who were selected using random sampling.
The research tools were a flipped classroom teaching model using think-pair-share and project-based
learning, a teaching plan,a teacher's manual, as well as a pretest and posttest. The statistics used for data
analysis were mean, standard deviation, t-test for dependent variables and efficiency value or Ej/E2. The
results of this research revealed that the quality of content (  = 4.50, S.D. = 0.13) and media production
(  = 4.63, S.D. = 0.08) was at the great level while the teaching plan (  = 4.28, S.D. = 0.29) and teacher's
manual (  = 4.47, S.D. = 0.19) were at the good level. The efficiency E1/E2 was 82.22/86.04, which was
higher than the specified 80/80. When the pretest and posttest were compared, it was found that the
average scores of post-test (  =51.63, S.D. = 5.61) were higher than the ones of pre-test (  = 33.33, S.D. =
10.31).
Keywords: Teaching Model; Flipped Classroom; Think-Pair-Share; Project-Based Learning

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มทดลองคือผู้เรียน
ระดับปริญ ญาตรีชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบ
เพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 2) แผนการเรียนการสอน 3) คู่มือครู และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test)
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ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.50, S.D.=0.13) และมีค่าเฉลี่ยคุณภาพด้าน
เทคนิ ค การผลิ ตสื่ ออยู่ในระดับ ดีมาก (  = 4.63, S.D.=0.08) แผนการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ดี (  = 4.28, S.D.=0.29)
คู่มือครู อยู่ในระดับดี (  = 4.47, S.D.=0.19) รูปแบบการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพ 82.22/86.04 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน (  = 33.33, S.D. = 10.31) และหลังเรียน (  = 51.63,
S.D. = 5.61) ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน ห้องเรียนกลับด้าน วิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน

1. บทนํา
การพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ บนโลกมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยังคงพัฒนาต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด รวมถึง
การพัฒนาด้านการศึกษาเช่นเดียวกัน ปัจจุบันการศึกษาของไทยก้าวสู่ยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการเรียนการสอนที่
ให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒ นานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ซึ่ ง การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น ยั ง คงห่ า งไกลในหลายมิ ติ เช่ น ด้ า นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่
ผ่านมา ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ยังคงสอนให้ทําโจทย์แบบเดิมๆ และด้านผู้เรียน ส่วนหนึ่ง
ขาดทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง การแชท เฟซบุ๊ก ไลน์
และอินสตราแกรม ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนําไปใช้ด้านใดให้เกิดประโยชน์ที่เป็นความ
ท้าทายของบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้โดยผ่านการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดผล
สําเร็จมีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดการเรียนการสอนใน
รายวิ ช า การปฏิ บั ติ ก ารออกแบบและเขี ย นโปรแกรมเว็ บ เพจ [1] สํ า หรั บ ผู้ เรี ย นชั้ น ปี ที่ 3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ
การออกแบบเว็บเพจได้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในขณะฝึกปฏิบัติการสอนหรือประโยชน์อื่น ๆ ในอนาคตได้ ผู้วิจัยสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนพบว่าการจัดการเรียนการสอนในบางส่วนยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยอาจารย์ผู้สอน กล่าวว่า การปฏิบัติ
การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจนั้นไม่ใช่เพียงการออกแบบและพัฒนาอย่างเดียวยังต้องมีกระบวนการนําเสนอชิ้นงานที่
ออกแบบ นํ า เสนอชิ้ น งานที่ พั ฒ นา การคิ ด งานอย่ า งมี ระบบ การทํ า งานเป็ น ที ม ซึ่ ง ผู้ เรีย นยั ง ขาดการเรี ย นรู้ ในกระบวนนี้
และผู้เรียน กล่าวว่า การเรียนในห้องเรียนไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากเวลาที่สอนและ
การปฏิบัติยังไม่เพียงพอ ในห้องเรียนหากเพื่อนคนใดทําไม่ได้อาจารย์จะหยุดการสอนเพื่อสอนให้ทุกคนทําได้พร้อม ๆ กันจึงทําให้
บางครั้งเรียนไม่ทันกับเนื้อหาที่เหลืออยู่ และหากผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ทําให้ผู้เรียนตามไม่ทันเนื่องจากอาจารย์ได้สอน
ในหัวข้อดังกล่าวไปแล้ว
ดังนั้นจึงได้นําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มี
สมาธิให้ได้สาระ การฝึกวิธีเขียน การจดบันทึก การเขียน mind map การกําหนดให้ตั้งคําถามที่น่าสนใจ การพัฒนาครูให้มีความรู้
ที่เป็นพื้นฐานอย่างมีสมรรถนะ ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้และการจัดการความรู้ การมีความสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียน การยอมรับทั้งทางการปฏิบัติและรับการป้อนกลับ การพัฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็น
ผู้กํากับ การเรียนรู้ทั้งตนเองและผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน การสร้างทั กษะที่จําเป็น โดยเรียนด้วย
การลงมื อ ทํ า (Active Learning : PBL, Project – Based Learning) [2] ทั้ ง นี้ ก ารเรีย นรู้ ข องผู้ เรีย นยั งต้ อ งมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์
ร่วมกับผู้อื่นด้วยเพื่อจะสามารถทํางานและอยู่ร่วมกับสังคมได้ เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ เพราะการเรียนแบบร่วมมือในห้องเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักคิด และการใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานออกมาอย่างเป็นระบบ [3]
จากความสําคัญ และประเด็น ปั ญ หาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็น ว่าการแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึ้น สําหรับ ผู้เรียนชั้น ปีที่ 3 ในรายวิช า
การปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจนั้น หากมีการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
วิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทางการเรียนของผู้เรียนในด้าน
การเรียน การปฏิบัติงาน การคิดงานอย่างมีระบบ และการทํางานเป็นทีม ซึ่งการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนได้มาจาก
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แนวคิดของ Uraiwan Srichailard, and Monchai Tiantong [4] เป็นการพัฒนางานต่อจากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับ
รูปแบบการเรียนการสอนพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาต่อให้เป็นรูปธรรมและต่อยอดในการวิจัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐาน
2. เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน
3. เพื่อหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน

3. สมมติฐาน
1. คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐาน มีค่าอยู่ในระดับดี
2. คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน คุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ มีค่าอยู่ในระดับดี
3. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการการเรียนการสอน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากผลของการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธี
การเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 [4] เป็นกรณีศึกษา รายวิชา
การปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ ใช้สําหรับการเรียนการสอนผู้เรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน [4]
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2. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน วิชา การปฏิบัติการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเว็บเพจ
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนจากผลของการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ประชากร ได้ แ ก่ ผู้ เรียนระดั บ ปริญ ญาตรีชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครปฐม
ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 89 คน
4.2 กลุ่มทดลอง ประกอบด้วยผู้เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
5. การหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน วิชา การปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
6. การหาคุณภาพของสื่อ
การเรียนการสอน ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการหาคุณภาพของ Nattaphol Thanachawengsakul, Pariyaporn Tangkunanan,
and Sirirat Petsansri [5] ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
7. การหาประสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ ก รอบแนวคิ ด ของ Chaiyong Brahmawong and et al [6] การหาอั ต ราส่ ว นระหว่ า ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์หรือ E1/E2
8. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Monchai Tiantong [7] โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ one
Group Pretest - Posttest Design มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน
9. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google for Education [8]
10. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

5. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. การพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการพัฒ นางานตามกระบวนของ ADDIE MODEL ของมนต์ชัย
เทียนทอง [9] มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ (A : Analysis) ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
- รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม ผู้วิจัยรวบรวมขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานตามทฤษฎีของ
LAC [4] เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานแบบโครงงาน โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 7 ขั้นตอน 1) ขั้นแยกแยะปัญหา 2) ขั้นวินิจฉัย
เบื้องต้น 3) ขั้นวางแผนและกําหนดงานที่จะต้องทํา 4) ขั้นค้นคว้าหัวเรื่อง 5) ขั้นร่างและพัฒนาผลงาน 6) ขั้นนําเสนอผลงาน
7) ขั้นประเมินผล และรวบรวมวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิด เพื่อเตรียมข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
- เนื้ อ หา ผู้วิจัยทํ าการวิเคราะห์ แ ละลํา ดับ ความสํ าคัญ ของเนื้ อหาจากแบบสอบถามและการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียน 1) ศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ 2) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้าง
เว็บเพจ 3) การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล และ 4) การอัพโหลดข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย
- แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของรูป แบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการเรียนและคู่มือครูที่ ใช้รูป แบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
- แบบทดสอบที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Google for Education (Classroom, Edpuzzle, Kahoot) Captivate8,
Adobe PhotoshopCS6, Camtasia Studio8
1.2 การออกแบบ (D : Design) ผู้วิจัยดําเนินการออกแบบ ดังนี้
- เนื้ อ หาสํ าหรับ วิธีก ารเรี ยนแบบเพื่ อ นคู่ คิ ด ด้ วยกระบวนการเรีย นแบบออนไลน์ แ ละการปฏิ บั ติ ชิ้ น งานด้ วย
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานตามทฤษฎีของ LAC
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- คู่มือครู ประกอบด้วย ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในห้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ คือ ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นคู่
ให้แต่ละคู่สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนนอกห้องเรียนอีกครั้ง แล้วนํามาสรุปร่วมกันทั้งห้อง จากนั้นทําใบงานตามที่ผู้สอนระบุ [4]
- แผนการเรียนด้วยรูป แบบการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน จํานวน 4 แผน จํานวน 16 ชั่วโมง
- แบบประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย แผนการเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน
12 ข้อ คู่มือครู จํานวน 5 ข้อ สื่อการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านเนื้อหา 12 ข้อ และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 27 ข้อ
- แบบทดสอบเพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกตามวัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ จํานวน 29 วัตถุประสงค์
รวมทั้งสิ้น จํานวน 87 ข้อ
- Storyboard ในส่วนของการนําเสนอเนื้อหาแบบออนไลน์และแบบทดสอบ โดยการออกแบบเนื้อหา ภาพ เสียง
และข้อความ
1.3 การพัฒนา (D : Development) ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนา ดังนี้
- นําแผนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน จํานวน 4 แผน และคู่มือครู
- นํ าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินและหาค่า IOC ซึ่งผลการประเมิน พบว่าดัช นี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สามารถนําแบบทดสอบไปใช้ได้ทั้ง 87 ข้อ แต่ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน จํานวน 60 ข้อ โดยแยกตามหน่วยการเรียน 1) ศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ จํานวน 15 ข้อ 2) การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างเว็บเพจ จํานวน 30 ข้อ 3) การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล จํานวน 5 ข้อ 4) การอัปโหลดข้อมูล
บนเครื่องแม่ข่าย จํานวน 10 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียน จํานวน 27 ข้อ
- สร้ า งสื่ อ การเรี ย นด้ ว ยการให้ เ นื้ อ หาวิ ดี โ อการสอน วิ ดี โ อการสอนแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย Edpuzzle
ทําแบบทดสอบ และนําสื่อการเรียนทั้งหมดเข้าระบบออนไลน์ของ Google Classroom
- นําสื่อการเรียนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จํานวน
3 ท่าน
1.4 การทดลองใช้ (I : Implementation) ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ ดังนี้
- นําสื่อการเรียนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชา การปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลองและข้อบกพร่องเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป
1.5 การประเมินผล (E : Evaluation) ผู้วิจัยดําเนินการประเมินผล ดังนี้
- นําสื่อการเรียนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชา การปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ ที่ผ่านการทดลองใช้และผ่านการใช้
กับกลุ่มทดลองจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่นําไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป
2. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 วิธีดําเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
- ชี้แจงรายละเอียดการเข้าใช้งาน Google Classroom กําหนดคู่ของผู้เรียน จากนั้นอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
และรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดในขณะที่เป็นระบบออนไลน์ และการใช้รูปแบบการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานในขั้นตอน
การปฏิบัติจริง
- กําหนดให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
- มอบหมายการเรี ย นแบบออนไลน์ ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ อภิ ป รายความรู้ ที่ เรี ย นร่ ว มกั บ คู่ ข องตนเอง และทํ า
แบบทดสอบระหว่างเรียน
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หลังเรียน

- ร่วมอภิปรายความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งห้องเรียนก่อนปฏิบัติงาน
- ให้ผู้เรียนทําชิ้นงานโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานจากคู่มือครู
- สรุปผลและประเมินผลงาน
- กําหนดให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ทํ าการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการทํา แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

- นํ า ผลคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย นและแบบทดสอบระหว่ า งเรี ย นไปวิ เคราะห์ เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนโดยคะแนนที่ได้เก็บจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยและจากแบบทดสอบ
หลั งเรียนและในส่วนของการเปรียบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนก่อ นและหลังเรียน ได้จ ากคะแนนแบบทดสอบก่ อนและ
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามลําดับได้ดังนี้
1. ผลการพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้านด้ วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน มีองค์ประกอบในการเรียน ดังนี้ 1) การกําหนดบทบาทผู้เรียน ผู้สอนต้องกําหนดคู่ให้ผู้เรียนก่อนการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอน 2) กระบวนการเรียนการสอน แบ่งการเรียนเป็น 2 ลักษณะ 1. การเรียนแบบออนไลน์ 2. การเรียนใน
ห้องเรียน 3) การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสําหรับการเรียนออนไลน์ 4) การกําหนดกิจกรรมโครงงานเป็นฐานสําหรับการเรียน
ในห้องเรียนตามขั้นตอนของ LAC 5) การประเมินผลงาน และ 6) การส่งผลข้อมูลย้อนกลับ
2. ผลการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียน
แบบโครงงานเป็นฐาน
ตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (แผนการเรียน) จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ระดับคุณภาพ
หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม
4.67
0.58
ดีมาก
แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน
4.00
0.00
ดี
การเขียนสาระสําคัญในแผนถูกต้อง
4.33
0.58
ดี
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ
4.00
1.00
ดี
จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ
4.33
0.58
ดี
กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
3.67
0.58
ดี
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ
4.00
1.00
ดี
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน
4.67
0.58
ดีมาก
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด
4.67
0.58
ดีมาก
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
4.33
0.58
ดี
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.67
0.58
ดีมาก
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
4.00
0.00
ดี
เฉลี่ยรวม
4.28
0.29
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของแผนการเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบ
เพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (  = 4.28, S.D. = 0.29)
3. ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือครูที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือครู โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
ความชัดเจนของขั้นตอนการทํางาน
ความชัดเจนของการประเมินผล
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ลําดับขั้นตอนเหมาะสมกับเวลาคาบเรียน
เฉลี่ยรวม

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ระดับคุณภาพ
4.67
0.58
ดีมาก
4.00
1.00
ดี
4.67
0.58
ดีมาก
4.67
0.58
ดีมาก
ดี
4.33
0.58
4.47
0.19
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพของคู่มือครูที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อน
คู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (  = 4.47, S.D. = 0.19)
4. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ระดับคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
4.67
0.49
ดีมาก
ด้านภาพและภาษาที่ใช้
4.47
0.64
ดี
ด้านการทดสอบและการประเมิน
4.17
0.75
ดี
เฉลี่ยรวม
4.50
0.13
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่าคุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอน ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.50, S.D. =
0.13)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ระดับคุณภาพ
ด้านตัวอักษร
4.60
0.51
ดีมาก
ด้านภาพนิ่ง
4.60
0.51
ดีมาก
ด้านภาพเคลื่อนไหว
4.60
0.63
ดีมาก
ด้านเสียง
4.58
0.67
ดีมาก
ด้านปฏิสัมพันธ์
4.73
0.46
ดีมาก
ความสวยงามเหมาะสม
4.67
0.50
ดีมาก
เฉลี่ยรวม
4.63
0.08
ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบว่าคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อของสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.63, S.D. = 0.08)
5. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
ตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
คะแนนสอบ
จํานวนผู้เรียน
คะแนนระหว่างเรียน (E1)
40
คะแนนหลังเรียน (E2)
40

คะแนนรวม
54
60

คะแนนเฉลี่ย
44.40
51.63

ประสิทธิภาพ
82.22
86.04

จากตารางที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหรือ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 82.22/86.04 ซึ่งค่า
ประสิทธิภาพของการวิจัยสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
6. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
N
คะแนนเฉลี่ย
S.D
ก่อนเรียน
60
40
33.33
10.31
หลังเรียน
60
40
51.63
5.61
* หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

df

15.35*

39

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (  = 51.63, S.D.
= 5.61) สูงกว่าก่อนเรียน (  = 33.33, S.D. = 10.31) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7. อภิปรายและสรุปผล
1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็น ฐาน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยคุณ ภาพด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับ ดีมาก (  = 4.50,
S.D.=0.13) และมีค่าเฉลี่ยคุณ ภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก (  = 4.63, S.D.=0.08) เนื่องจากผู้วิจัยได้ดําเนิน
การพัฒนาตามขั้นตอนของ ADDIE MODEL อย่างละเอียดทุกขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้
และการประเมินผล ส่วนผลการประเมินคุณภาพของแผนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
วิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับดี (  = 4.28, S.D.=0.29) และการประเมินคุณภาพ
ของคู่มือครู อยู่ในระดับดี (  = 4.47, S.D.=0.19) จึงทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
OnanongSukudom, Aukkapong Sukkamart, and Thiyaporn Kantathanawat [10] ที่ ได้ พั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้โดยใช้
โครงงานตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึมร่วมกับบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรม SCRATCH สําหรับชั้น
มัธยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีธาภิ เศก พบว่า บทเรียนมีคุ ณ ภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดั บ ดีม าก (  = 4.57, S.D.=0.50) และ
คุณภาพด้านการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (  = 4.28, S.D.=0.61)
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเป็ น ฐาน กรณี ศึ ก ษา วิช า การปฏิ บั ติ การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บ เพจ สํ าหรับ ผู้ เรียนระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน
ปรากฏว่า ผลการเรียนของผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าประสิทธิภาพ E1 เท่ากับ
82.22 และ E2 เท่ากับ 86.04 ซึ่งค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากแบบทดสอบ
ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องของคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
พบว่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ดังนั้นจึงทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและทําให้การทดสอบออกมาในเกณฑ์ดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pirom Poonsawat [11] ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.01/83.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
วิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.31 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
5.61 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบหลาย
ขั้ น ตอน ทํ า ให้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนมี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kittipun Udomseth,
Praweenya Suwannatthachote, and Onjaree Na Takuatoong [12] ที่ ได้พั ฒ นารูป แบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพค และทฤษฎีขยายความคิดสําหรับครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ครูกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังการทดลองเท่ากับ 45.4 คะแนนสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (28.0 คะแนน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองควรชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
2. ศึกษาและนําไปค้นคว้าต่อยอดเพื่อสามารถใช้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้
3. ควรมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นต้น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
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