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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ 2) ศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ยนกลับ ด้า นร่ ว มกับ การโค้ช ในด้า น
ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ และศึกษาความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนิ วิฐราษฎร์ อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ ม
อย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ คู่มือจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบประเมิน
ความสามารถการสร้างเว็บไซต์ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาขึ้นเรี ยกว่า กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ PICPE ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อม (Prepare : P) 2) ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน
(Import into the lessons : I) 3) ขั้นสร้างความกระจ่าง (Clarification : C) 4) ขั้นปฏิบตั ิ (Practice : P) 5) ขั้น
ประเมินผลการเรี ยนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน (Evaluate the results : E) มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
80.77/80.94 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
*
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2. ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการ
สร้างเว็บไซต์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสํ าคัญ : กิจกรรมการเรี ยนรู ้/ห้องเรี ยนกลับด้าน/การโค้ช/ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop and verify efficiency of learning activity based
on flipped classroom with coaching for encouraging a creating website ability of grade 9 students. and to
2) study the effectiveness learning activity based on flipped classroom with developer coaching for
Encouraging a creating website ability and study the students opinian. A sample group were 40 grade
ninth students of Niwitratupatum School Kanchanaburi province by Simple random sampling. The
research instruments were interview form, learning management manual, the ability of creating website
assessment form, the questionnaire of student. Statistical analysis employed were percent, mean, standard
deviation, dependent t-test and content Analyzing.
The results of research are as follows.
1.The Learning activity developed that called PICPE learning activity was composed of 5 steps
1) Prepare 2) Import into the lessons 3) Clarification 4) Practice 5) Evaluate the results. The efficiency of
learning activity met the criterion of 80.77/80.94, that was. according to the required criterion.
2.The effectiveness of learning activity that students had ability for creating website after learnt
more than criterion 80 percent at a .05 significance level and the students’ opinion toward learning activity
at highest level.
Keywords: Learning Activity/ Flipped Classroom/ Coaching/ website Ability
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้ยทุ ธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ในปั จจุบนั ได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติสาํ คัญ ได้แก่ การปฏิรูปนักเรี ยนยุคใหม่ การปฏิรูปครู ยคุ ใหม่
การปฏิ รู ป โรงเรี ย นหรื อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ยุค ใหม่ และการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจัด การยุค ใหม่ (สํา นัก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2555) ซึ่ งในทุกมิติน้ ันจะมี ความสอดรั บสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบเพื่อให้
บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560367
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2579 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ได้บญั ญัติให้มีการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยมีเป้ าหมายดังนี้ เป้ าหมายที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและคุณลักษณะพื้นฐานพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 เป้ าหมายที่ 2 คนทุกช่ วงวัยมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ เป้ าหมายที่ 3 การศึกษา
ทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน เป้ าหมายที่ 4
แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยน นวัตกรรม และสื่ อการเรี ยนรู ้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยไม่ จ ํา กัด เวลาและสถานที่ เป้ าหมายที่ 5 ระบบและกลไกการวัด การติ ด ตามและประเมิ น ผลมี
ประสิ ทธิภาพ เป้ าหมายที่ 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
เห็นได้ว่าการศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่ อสารที่ไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูลความรู ้ และเรื่ องราวต่าง ๆ สามารถค้นคว้าเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง การ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนจึ งมิ ใช่ จะเกิ ดขึ้นภายในห้องสี่ เหลี่ยมเท่านั้น การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้น
บทบาทของครู และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางกิจกรรม
ในชั้นเรี ยน บรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทุกคนให้สามารถเรี ยนรู ้ พฒั นาตนเองถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญ ครู ตอ้ งเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นผูถ้ ่ายทอด
ช่วยเหลือส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้จากสื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทิศนา แขมมณี (2551:
8) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เจตนารมณ์ที่อยากจะเห็นคน
ไทยทุกคนมีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชี วิตอยู่ร่ว มกับผูอ้ ื่ น ได้อย่างมี ค วามสุ ข ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งเน้นไปที่บรรดาเด็กและ
เยาวชนเป็ นสําคัญ ที่ตอ้ งการให้คนไทยเป็ นคนที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ด้านความรู ้ ด้านคุณธรรมและ
มีจิตสํานึ กในความเป็ นไทย ซึ่ งในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา โดยการจัด
การศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ และมาตรา 24 ให้
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่ อการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ ทั้งนี้มีการประสานความ
ร่ ว มมื อ กับ บิ ด า มารดา ผูป้ กครอง และบุ ค คลในชุ ม ชน ทุ ก ฝ่ ายเพื่ อร่ ว มกัน พัฒ นาผูเ้ รี ย นตามศัก ยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 14)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี มีเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้
ความเข้าใจ มีทกั ษะที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวม
เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะการทํางานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รายวิชา ง23205 การสร้างเว็บไซต์ เป็ นรายวิชาเพิม่ เติม ตามหลักสู ตรของสถานศึกษาโรงเรี ยน
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นิ วิฐราษฎร์ อุปถัมภ์ได้จดั การเรี ยนรู ้ ในรายวิชาการสร้ างเว็บไซต์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ในปัจจุบนั การศึกษาในประเทศไทยมีปัญหาเป็ นอย่างยิง่ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเวลาที่ใช้ดาํ เนินการเรี ยน
การสอน ซึ่งต้องดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนเฉลี่ยมากถึง 1,200 คาบต่อปี UNESCO (2012) และปั ญหา
ต่อมาคือปั ญหาเกี่ยวกับลักษณะของผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนในยุค Z หรื อ Generation-z ที่มี
ลักษณะสําคัญคือ 1) ติดมือถือและอินเทอร์ เน็ต อยูก่ บั เทคโนโลยีตลอดเวลา 2) รับข้อมูลและสถิติจาํ นวน
มาก 3) สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยูบ่ นโลก 4) ต้องการเข้าถึงความรู ้ได้ทุกที่ 5) ชอบความรวดเร็ ว
6) มีความอดทนตํ่า และ 7) ต้องการความรักและความห่ วงใยสู ง มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (2557) จากการสํารวจ
ข้อมูลเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนของนัก เรี ย น และกลุ่ มเป้ าหมาย โดยการสัง เกตและสัม ภาษณ์ พบว่ า
นักเรี ยนยังคงขาดความสนใจในการเรี ยน และได้คะแนนการปฏิบตั ิน้อยมาก เนื่ องจากครู ตอ้ งสอนทฤษฎี
ก่อนและมีเนื้ อหาเยอะ จึงใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมาก ครู จึงให้นกั เรี ยนนําทฤษฎีที่ครู สอนมาประยุกต์
และปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง ปั ญหาที่พบคือนักเรี ยนไม่สามารถทําแบบฝึ กหัด หรื อสร้างชิ้นงานได้ดว้ ยตนเอง
จากที่บา้ น นอกจากนี้ นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ยงั เน้นที่จะให้ความสนใจทฤษฎีมากกว่าฝึ กปฏิบตั ิ ทําให้นักเรี ยน
ขาดทักษะที่ใช้ในการทํางาน และด้านศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน มีความแตกต่างกัน และ
พบว่าครู ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และสาธิ ตการปฏิบตั ิงาน หลังจากนั้นครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนไป
ทําเป็ นการบ้าน จากลักษณะของผูเ้ รี ยนที่กล่าวมานั้น ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการจัดการเรี ยนรู ้คือครู จะต้องมี
กระบวนการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และวิธีการในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด จากปิ รามิดแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Pyramid) ที่กล่าวไว้ว่า
“การเรี ยนในห้องเรี ยนด้วยการนัง่ ฟั งบรรยาย (Lecture) จะจําได้เพียงร้อยละ 5 ขณะที่การอ่านด้วยตนเอง
(Reading) จะจําได้เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 10 ส่ วนการฟัง และได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ
จําได้ร้อยละ 20 การได้เห็ นตัวอย่าง (Demonstration) จะช่ วยให้จาํ ได้ร้อยละ 30 ทั้งนี้ หากมีการได้
แลกเปลี่ยนพูดคุย (Discussion) เช่นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ในกลุ่มจะช่วยให้จาํ ได้ถึงร้อยละ 50 และ
ถ้ามีการได้ทดลองปฏิบตั ิเอง (Practice Doing) จะจําได้ถึงร้อยละ 75 ส่ วนวิธีที่ช่วยให้มีการเรี ยนรู ้และจดจํา
ได้มากที่สุดนั้นคือการได้สอนผูอ้ ื่น (Teaching) เช่ น การติว หรื อการสอน จะช่ วยให้จาํ ได้ถึงร้อยละ 90”
Harvard Business Review (2011) เพื่อให้ทนั ต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ ว ที่เน้นการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ดังนั้นระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบการเรี ยนการสอน ปรับวิธีเรี ยน
เปลี่ยนวิธีสอน เน้นให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง การสอนสําหรับผูเ้ รี ยนควรต้องเน้นให้
ผูเ้ รี ยน ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ในกลุ่ม ทดลองปฏิบตั ิเอง และสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่นได้ ครู
จะต้องสอนให้นอ้ ยลง ให้เด็กเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น ดังคํากล่าวที่วา่ “Teach Less Learn More”

369

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับด้ านร่ วมกับการโค้ ช
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ วจิ ัย
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……………………..…………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน
ร่ วมกับการโค้ชเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการ
โค้ชเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างเว็บไซต์สาํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
2.1 ประเมินความสามารถในการสร้างเว็บไซต์หลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ชที่พฒั นาขึ้น
2.2 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ชที่พฒั นาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ชที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เกิดประสิ ทธิผลจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ชเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
2.1 ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช อยูใ่ นระดับมาก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R & D) การวิจยั แบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้แบบแผนการวิจยั แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบหลังเรี ยน (The OneShot Case Study)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้องเรี ยน ม.3/1-3/3 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 126 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนนิ วิฐราษฎร์ อุปถัมภ์ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 40 คน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างงง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ มซึ่ งมีรายละเอียดและขั้นตอน
ในการดําเนินงานดังนี้
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3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้ วย
3.1 ตัวแปรจัดกระทํา (Treatment Variable) ได้แก่ 1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยน
กลับด้านร่ วมกับการโค้ช
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 1. ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ 2. ความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. เนือ้ หาวิชา การสร้างเว็บไซต์ ง23205 จํานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1. พื้นการสร้างเว็บไซต์
2. เริ่ มต้นใช้งานโปรแกรม Dreamweaver 8 3. การใช้ขอ้ ความในเว็บเพจ 4. จริ ยธรรมและความปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research : R1) เป็ นการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับความต้ องการจําเป็ น
ความคิดเห็น โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎี และเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ จากสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา เขต 8
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ครู ผูส้ อนวิชาการสร้างเว็บไซต์ และนักเรี ยน และนํามาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของนักเรี ยน
วิธีดําเนินการ
1. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยน
กลับด้าน และการโค้ช โดยศึกษาจากตําราเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์ อุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง23205 การสร้าง
เว็บไซต์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. วิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
จากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จํานวน 10 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 ท่าน และครู ผสู ้ อนวิชาการสร้างเว็บไซต์ จํานวน 5 ท่าน
4. วิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนิ วิฐ
ราษฎร์อุปถัมภ์ จํานวน 10 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้
1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น (Interview Form)
2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)โดยเครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ผ่านการ
ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
ภาษาที่ใช้และการประเมินที่ถูกต้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าแบบ
สัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่มมีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
3. ผูว้ ิจยั จึงนําแบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development : D1) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับด้ านร่ วมกับการโค้ ช รวมถึงการพัฒ นาเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ของนวัตกรรมของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิธีดําเนินการ
ผูว้ ิจยั มีวิธีดาํ เนิ นการดังนี้ โดยการสังเคราะห์ข้ นั ตอนจาก R1 เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนรู ้และนํามาใช้ในการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากขั้นตอน R1 และนํามาพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และสร้าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2. เครื่ องมือที่สร้างขึ้นผ่านการหาประสิ ทธิภาพ 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 การจัดสัมมนากลุ่มอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ดังนี้ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ท่าน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 1 ท่าน 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทาด้านวัดและประเมินผล จํานวน 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษา จํานวน 1 ท่าน ซึ่ งได้ดาํ เนินการจัดสัมมนา
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริ หารวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยพิจารณา
คุณภาพของนวัตกรรมและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ PICPE ที่พฒั นาขึ้น คู่มือ
ครู คู่มือนักเรี ยน แบบประเมินความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึก
ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน โดยมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ 2.1) ผลการประเมินขั้นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ PICPE ที่พฒั นาขึ้นมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 2.2) ผลการประเมิน
คุณภาพเครื่ องมือคู่มือครู ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ ( X = 4.72, S.D. = 0.44) 2.3) ผลการ
ประเมินคุณภาพเครื่ องมือคู่มือนักเรี ยน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ ( X = 4.78, S.D. = 0.42)
2.4) ผลการประเมินความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 2.5)
ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ
1.00
ส่ วนที่ 2 การนํามาทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพ 3 ระดับ
1. โดยผู ้วิ จ ัย ได้นํา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้กับ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษา ปี ที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และ
อ่อน 1 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยการจับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม ผูว้ ิจยั จับสลาก
ครั้งที่ 1 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในงานวิจยั ในครั้งนี้ ผลการจับสลากได้ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 และจับ
สลากครั้งที่ 2 เพื่อนํามาใช้เป็ นกลุ่มทดลอง ได้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 แล้ว จึงนํานักเรี ยนมาแบ่งกลุ่ม
เป็ นกลุ่มเก่ ง ปานกลางและอ่อนโดยดูจากผลการเรี ยนในภาคเรี ยนที่ผ่านมาซึ่ งกําหนดเกณฑ์เพื่อจําแนก
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……………………..…………………………………………………………………………

นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มดังนี้ กลุ่มเก่งมีระดับผลการเรี ยนในช่วงเกรด 3-4 และกลุ่มกลางมีผลการเรี ยนในระดับ
2-2.5 และกลุ่มอ่อนมีคะแนนผลการเรี ยนในช่วง 0-1.5 และทําการจับสลากนักเรี ยนในกลุ่มเก่ง 1 คน
ปานกลาง 1 คน และ อ่อน 1 คน เพื่อนํามาใช้ในการหาประสิ ทธิ ภาพแบบรายบุคคล โดยผูว้ ิจยั จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ท้ งั 9 กิจกรรม แก่นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง และทําการบันทึกคะแนนระหว่างเรี ยนซึ่ งเป็ นคะแนนที่ได้
จากการประเมินภาระงานในท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้และหลังเรี ยนซึ่ งเป็ นคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
แบบปฏิบตั ิ นําคะแนนที่ ได้จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มาหาค่าประสิ ทธิ ภาพ ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ
80.51/80.83
2. นํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 3 คน ปานกลาง
3 คน อ่อน 3 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มเล็ก โดยผูว้ ิจยั จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 9 กิจกรรม แก่
นักเรี ยนกลุ่มเล็ก และทําการบันทึกคะแนนระหว่างเรี ยนซึ่ งเป็ นคะแนนที่ได้จากการประเมินภาระงานใน
ท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้และหลังเรี ยนซึ่ งเป็ นคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบแบบปฏิบตั ิ นําคะแนนที่ได้
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มาหาค่าประสิ ทธิภาพ ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 80.77/80.83
3. นํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จํานวน 40 คน
ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 10 คน ปานกลาง 20 คน อ่อน 10 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยการจับ
สลากโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม และนําคะแนนที่ได้จากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้มาหาค่าประสิ ทธิภาพ ได้ค่า (E1/E2) เท่ากับ 80.77/80.94
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. คู่มือครู คู่มือนักเรี ยนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. แบบประเมินความสามารถในการสร้างเว็บไซต์
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ รี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
ห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช
4. แบบบันทึกความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน
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ซึ่งจากการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ได้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั รู ป

PICPE Learning Activity Steps
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research : R2) การนํากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับ
ด้ านร่ วมกับการโค้ ชไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนนิ วิฐราษฎร์ อุปถัมภ์
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 40 คน ซึ่ งกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ผูว้ ิจยั นําเครื่ องมือที่
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยการสัมมนากลุ่มอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5
ท่าน และนํามาหาประสิ ทธิภาพ 3 ระดับ คือ หาแบบรายบุคคล กลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม ไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมี คู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับครู ซ่ ึ งประกอบด้วย คําชี้แจง การใช้งานบทเรี ยนอีเลิร์
นนิง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้อหาที่ใช้สอน ใบกิจกรรม แบบฝึ กหัด และแบบประเมิน คู่มือการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ สํา หรั บนัก เรี ย นซึ่ งประกอบด้ว ย คําชี้ แ จงการใช้งานบทเรี ย นอี เ ลิ ร์น นิ ง เนื้ อหาบทเรี ย น ใบ
กิจกรรม แบบฝึ กหัด
ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จาํ นวน 18 ชัว่ โมง หลังจากจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจ ัยให้นักเรี ยนทําข้อสอบแบบปฏิ บตั ิ หลังเรี ยนทันที เป็ นข้อสอบแบบปฏิ บตั ิ เพื่อสร้ าง
เว็บไซต์ ใช้เวลาในการจํานวน 3 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาในการดําเนิ นการวิจยั ทั้งสิ้ น 21 ชัว่ โมง และบันทึก
ผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ไ ว้ทาํ การวิเ คราะห์ และประเมิ นผล โดยการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิ จ ัย
ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 เตรี ยมความพร้อม
(Prepare : Prepare : P)

บทบาทครู/โค้ช
ครู จดั เตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กําหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล เพือ่ ให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรี ยน
ในระบบอีเลิร์นนิง
http://www.krusao.com
1.ครู สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ยิม้ แย้มแจ่มใส ทักทายนักเรี ยน
2.นําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการใช้เกม
หรื อการสนทนา

บทบาทนักเรียน
1. นักเรี ยนศึกษาสื่ อการเรี ยนรู ้มา
ก่อนล่วงหน้า
2. นักเรี ยนจดบันทึกผลการศึกษา
เรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนสามารถสอบถามข้อ
สงสัย ครู /โค้ช ได้ผา่ นระบบ
ห้องสนทนาในเว็บไซต์
ขั้นที่ 2 นําเข้าสู่บทเรี ยน
1. เตรี ยมความพร้อมของตนเอง
(Import Into the lessons : I)
2. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือและ
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของโค้ช
3. นักเรี ยนเรี ยนรู ้ตามผลการ
เรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั
โค้ช
ขั้นที่ 3 สร้างความกระจ่าง
ครู อธิบายเพิ่มเติมหรื อสอบถาม นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย และทํา
(Clarification : C)
นักเรี ยนเพื่อสร้างความเข้าใจ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
โดยการสนทนา หรื อการอภิปราย เพื่อสร้างความกระจ่าง ในการ
กลุ่ม
เรี ยน
ขั้นที่ 4 ปฏิบตั ิ
ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบ
(Practice : P)
กิจกรรม และฝึ กปฏิบตั ิ
กิจกรรม และตามที่ครู มอบหมาย
ขั้นที่ 5 ประเมิ นผลการเรี ย น ครู มีการประเมินผลการเรี ยน
นักเรี ยนประเมินผลงานของ
ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
ระหว่างเรี ยนและสะท้อนความคิด ตนเองและเพือ่ น
(Evaluate the results : E)
จากการตรวจงาน
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development : D2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากที่นักเรียนได้ รับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับด้ านร่ วมกับการโค้ ช 1) ประเมินความสามารถในการ
พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้แบบทดสอบให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิเพื่อสร้างเว็บไซต์ และใช้เกณฑ์การประเมินชิ้นงานที่
ผูว้ ิจยั ออกแบบเป็ นชนิ ด Rating Scale โดยกําหนดรายการประเมินดังนี้ 1.1) การออกแบบหน้าเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม 1.2) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 1.3) เนื้ อหามีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์
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1.4) การจัดรู ปแบบของรู ปภาพ 1.5) การนําเสนอคํานึ งถึงจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 1.6) มีการใช้สีที่
เหมาะสม 1.7) มีการใช้สีที่เหมาะสม 1.8) การจัดรู ปแบบข้อความ 1.9) ทําเสร็ จทันในเวลาที่กาํ หนด 1.10) มี
องค์ประกอบครบถ้วน เพื่อวัดความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และนําผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาํ หนดร้อยละ 60 2) สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)
ส่ วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาขึ้นเรี ยกว่า กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ PICPE ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อม (Prepare : P) 2) ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน
(Import into the Lessons : I) 3) ขั้นสร้างความกระจ่าง (Clarification : C) 4) ขั้นปฏิบตั ิ (Practice : P) 5) ขั้น
ประเมินผลการเรี ยนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน (Evaluate the Results : E) มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
80.77/80.94 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์เกณฑ์ที่กาํ หนด
2. ผลการศึกษาประสิ ทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า
2.1 นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 80
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการสร้างเว็บไซต์หลังจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 32.38, S.D. = 2.96) โดยผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์ ดังนี้ คือ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความเหมาะสม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เนื้ อหาที่นาํ มาสร้างเว็บไซต์มีความ
เหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์ มีการใช้รูปภาพที่เหมาะสม เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมีความสวยงาม มีการจัดการ
ข้อความที่เหมาะสม มีองค์ประกอบครบถ้วน และทํางานเสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X = 4.91, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ( X = 4.93,
S.D. = 0.21) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ ( X = 4.93,
S.D. = 0.22) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือด้านบทบาทการโค้ช ( X = 4.88, S.D. = 0.30)
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อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาขึ้นเรี ยกว่า กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ PICPE ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อม (Prepare : P) 2) ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน
(Import into the Lessons : I) 3) ขั้นสร้างความกระจ่าง (Clarification : C) 4) ขั้นปฏิบตั ิ (Practice : P) 5) ขั้น
ประเมินผลการเรี ยนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน (Evaluate the Results : E) มีประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
80.77/80.94 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผูว้ ิจยั ได้
พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยผ่า นการศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และหลัก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บข้อมูลจาก
การสั ม ภาษณ์ ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย น รองผูอ้ ํา นวยการฝ่ ายวิ ช าการ จากสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ครู ผสู ้ อนวิชาการสร้างเว็บไซต์ และนักเรี ยน แล้วนํามาสร้าง
เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน มีความสะดวก
ต่อการนําไปใช้ นักเรี ยนสามารถใช้งานได้ทุกเวลา และสถานที่ นักเรี ยนสามารถเข้าถึงเนื้ อหาการเรี ยนได้
ตลอดเวลา ทําให้นกั เรี ยนมีเวลาในชั้นเรี ยนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อนและครู ช่วยให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ช่วยลดการบรรยายของครู ทําให้นกั เรี ยนมีเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิใน
ชั้น เรี ย นมากขึ้ น นอกจากนี้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จ ัย ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญตามลําดับขั้นตอน และนํามาหาประสิ ทธิภาพ 3 ระดับ คือ แบบรายบุคคล แบบกลุ่มเล็ก และแบบ
ภาคสนาม จึงทําให้เครื่ องมือมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด คือ 80/80 ซึ่ งสอดคล้อง
กับบทความวิจยั ของพรรณวิภา รัชตธนกุล (2558: 327-328) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาชุดการสอนสื่ อประสม
เรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ แ บบกลับด้านชั้นเรี ยน เพื่ อพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร์ และจิ ต
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 80.267/82.35 และ
บทความวิจยั ของ พนิ ดา จารย์อุปการะ (2558 : 538) เรื่ อง NPPC model : รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการโค้ช ซึ่ งประกอบด้วย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นและสร้าง
ความตระหนักในการพัฒนา (Needs Analyzing and Awareness Encouragement : N) ระยะที่ 2 เตรี ยมความ
พร้อมในการสร้างความรู ้และทักษะในการพัฒนาวิชาชี พ (Preparing of Knowledge and Skills for
Professional Development : P) ระยะที่ 3 การดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ (Proceeding : P) ระยะที่ 4 อภิปรายผล
เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Collaborating Continuous Professional Development : C)
2. ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการ
สร้างเว็บไซต์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การ
เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย
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กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู ้ผา่ นวีดิโอ การนําเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยเกม Kahoot การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
โดยการใช้ค าํ ถามเพื่ อ กระตุ ้น การอภิ ป รายร่ ว มกัน การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ การทํา ผัง ความคิ ด (Mind
Mapping) และนักเรี ยนมีการศึกษาเนื้ อหามาก่อนล่วงหน้าจากที่บา้ นก่อนเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยน โดยเรี ยนรู ้
ผ่านสื่ ออีเลิร์นนิงที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพ้นื ฐานในการเรี ยนรู ้ที่ดีและเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
จึงเข้าใจบทเรี ยนง่ายขึ้น นอกจากนี้ นกั เรี ยนสามารถทบทวนเนื้ อหาบทเรี ยนได้ตลอดเวลา การเรี ยนผ่านสื่ อ
เทคโนโลยี สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา นักเรี ยนมีอิสระในการศึกษาเนื้อหาที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา
นักเรี ยนสามารถสอบถามข้อสงสัยจากครู ผสู ้ อนได้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน เป็ นการตอบสนองผูเ้ รี ยนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อนกับนักเรี ยน และระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนด้วยกันเอง นักเรี ยนใช้พ้ืนที่ในห้องเรี ยนสําหรับการ
เรี ยนรู ้และทํากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนในชั้นเรี ยนเกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ช่ วยลดภาระงาน และการบ้าน
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน เกิ ดการเรี ยนรู ้เนื่ องจากบรรยากาศในการเรี ยนครู ผูส้ อนเปลี่ยน
บทบาทเป็ นโค้ช โดยให้ความเป็ นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส แนะนําข้อสงสัยในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ จัดระบบการเรี ยนรู ้โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้และ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โค้ชมีการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม มีการ
เสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การประเมินผลและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ กับงานวิจยั ของ ลัลน์ลลิต เอี่ยมอํานวยสุ ข (2556: 58-67)
ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างสื่ อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่ องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้
วิธีการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน เมื่อนําสื่ อที่ได้จดั ทําขึ้นไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง พบว่าผูเ้ รี ยนมีคะแนน
สอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test = 18.83) ผลจากการ
ประเมินความสามารถในการทํางานของผูเ้ รี ยน เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ ( X = 4.07, S.D= 0.17) และพิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557: 57-70) ได้ศึกษาเรื่ องการใช้สื่อสังคมตาม
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน เรื่ องภาษาเพื่อการสื่ อสาร เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนจุฑาทิพย์ จํานวนทั้งสิ้ น 30 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
หลังจากการเรี ยนผ่านสื่ อสังคมตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และบทความวิจยั ของจิตณรงค์ เอี่ยมสําอางค์ (2556: 134-150) เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการ
โค้ชทางปั ญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ของครู พณิ ชยกรรม กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกครู พณิ ชยกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดําเนิ น จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 คน และนักเรี ยนพณิ ชยกรรม จํานวน
235 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ คู่มือครู รู ปแบบการโค้ช แผนการโค้ช ปฏิทินการโค้ช แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่มที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ
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การทดสอบอันดับที่มีเครื่ องหมายกํากับของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed Ranks Test) การทดสอบค่า
ที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนารู ปแบบการโค้ชทางปั ญญา
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิจยั เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนารู ปแบบการโค้ช 2) การพัฒนารู ปแบบการโค้ช 3) การวิจยั ทดลองหาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการโค้ช
4) การพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบการโค้ช ได้รูปแบบการโค้ชเอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี (APCCMPRE Model) ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน คื อ หลักการ วัตถุประสงค์ และปั จจัยสนับสนุ น มี กระบวนการ
ดําเนิ นการโค้ช 8 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นและกําหนดประเด็นการพัฒนา
(Analyzing Needs and Deciding Focus : A) ระยะที่ 2 การเตรี ยมการด้านความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิการ
โค้ช (Preparing Knowledge and Skills for Coaching : P) ระยะที่ 3 การร่ วมมือกันวางแผนและกําหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Collaborative Planning and Setting Objective : C) ระยะที่ 4 การปฏิบตั ิการ
โค้ช (Coaching : C) ระยะที่ 5 การทบทวนระหว่างกระบวนการและอภิปรายไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Mid
Cycle Reviewing and Reflective Discussion : M) ระยะที่ 6 การดําเนิ นการปฏิบตั ิการโค้ชต่อ (Proceeding
Coaching Cycle: P) ระยะที่ 7 การทบทวนไตร่ ตรองสะท้อนคิดและสรุ ปผล (Reflective Reviewing and
Conclusions : R) ระยะที่ 8 การประเมินผลการใช้รูปแบบการโค้ชร่ วมกัน (Collaborative Evaluation of
Coaching Model Implementation: E) และ 2) รู ปแบบการโค้ชเอพีซีเอ็มพีอาร์ อี มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล คือ สมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์หลังการใช้
รู ปแบบการโค้ชฯ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการโค้ชฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครู พณิ ชยก
รรมมีความเห็นว่า รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์และผลการเรี ยนรู ้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งนักเรี ยนพณิ ชยกรรมมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของครู อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น สามารถส่ งเสริ มความสามารถในการสร้าง
เว็บไซต์ของนักเรี ยนได้ และมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในยุค Generation-z ชอบการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาเตรี ยมตัวล่วงหน้า และมีการโค้ชนักเรี ยนทั้งในและนอก
ห้องเรี ยน ผ่านสื่ อเทคโนโลยี เช่น ห้องสนทนาในสื่ อ ไลน์ และเฟสบุ๊ค ตลอดจนการใช้บทบาทของการโค้ช
ดังนั้น ครู ผสู ้ อนจะต้องมีการศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านอย่าง
ละเอียด เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยมีการนําสื่ อเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งนักเรี ยนบางคนอาจมีขอ้ จํากัด
ในเรื่ องของการใช้สื่อออนไลน์ ดังนั้นครู ควรสํารวจความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรี ยนก่อน
และจัดการช่องทางในการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนอย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ช
ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ ดังนั้นการวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า นร่ ว มกับ การโค้ช ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ เช่ น ฟิ สิ ก ส์ ชี ว วิ ท ยา คณิ ต ศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
2. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการสร้างเว็บไซต์
ดังนั้นการวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการวิจยั ในปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา
3. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการโค้ชดังนั้น
การวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) ร่ วมกับการโค้ช กับวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่น
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