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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ ละกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียน
รูเ้ พือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียน 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจยั พบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลัก
การ แนวคิด ทฤษฎี 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัด
ประเมินผล 6) บทบาท ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 6 กระบวนการ ได้แก่
1) การปรับเปลี่ยนแนวคิด 2) การศึกษาค้นคว้า 3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ 4) การสร้างประสบการณ์
5) การประเมินผล 6) การน�ำเสนอ
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่
เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียน ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่านได้ตรวจสอบคุณภาพ โดยภาพรวม
พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ โดยการน�ำไปทดลองน�ำร่องที่โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561 จ�ำนวน 30 คน พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบ
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติประจ�ำปี 2561”
2
ผศ. ดร., อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
3
ดร.,อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

57

โดยค�ำนวณค่าดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด(70/70) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียน มี
ค่าเฉลีย่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน
มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
3. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็น
ฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
1) ประสิทธิผลของรูปแบบโดยค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I.)สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 3) นักเรียนมีความมุง่ มัน่ แน่วแน่
จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 4) นักเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็น
ฐานในการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ 5) ครู ผู้บริหารมีความเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดย
การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนกลับด้าน ความมุ่งมั่น

Abstract
The purposes of this research were 1) to study, analyze, synthesize the compositions
and processes of the learning Management Model of Flipped Classroom by Using
Activity-based Learning 2) to develop the learning management model of flipped
classroom by using activity-based learning to enhance student engagement in the upper
secondary school, and 3) to evaluate the effectiveness of the Learning Management
Model of Flipped Classroom by Using Activity-based Learning to Enhance Student
Engagement in the Upper Secondary School. The sample used consisted of 30 students
from the sampling (Purposive sampling) The instruments used were analysis and synthesis
contents, assessment format for learning model, achievement test, student engagements’
assessment format, a set of questionnaires to ask students and teachers’, and principals’
opinions. The tools used for statistics analyzing were a content analysis, a percentage, a
mean, a standard deviation and a T-Test Dependent. The Results were:
1. The Learning Management Model consists of 6 components: 1) The principles,
concept, and theory of the learning management model of flipped classroom by using
activity-based learning to enhance student engagement in the upper secondary school,
2) objectives, 3) content, 4) learning management procedure, 5) evaluation, 6) the roles
of teachers, students, and parents. And there were 6 processes in learning management
procedure: adjustment, searching, planning, experiencing, evaluation, and report.
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2. The effectiveness of the learning management model of flipped classroom by
using Activity-based learning to enhance student engagement in the upper secondary
school is very high (77.46/73.66 by using E1/E2). The posttest average of the students
who use the learning management model of flipped classroom by using activity-based
learning to enhance student engagement in the upper secondary school was higher than
the pretest by statistically significant at the .05 level. The students’ engagement was at
the 4.69 level. The students’ satisfaction was at the 3.97 level.
3. The effectiveness of the learning management model of flipped classroom by
using activity-based learning to enhance student engagement in the upper secondary
school is very high. The posttest average of students who use the learning management
model of Flipped classroom by using activity-based learning to enhance student engagement
in the upper secondary school was higher than the pretest by statistically significant at
the .01 level by using E1. The students’ engagement was at the highest level (4.5). The
students’ satisfaction was at a high level (4.09). The teachers and the principals’ opinion
was at a high level (4.01).
Keywords: The learning management model of flipped classroom , Activity-based
Learning, Enhance student engagement.
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บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559ได้มีการก�ำหนดนโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งหวังให้มีการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยครอบคลุมทั้ง ความ
สามารถ ทักษะและคุณลักษณะบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด
ในตน มีความรูแ้ ละทักษะทีแ่ ข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการเรียนรูร้ ะดับสูงขึน้ ไปและการ
ด�ำรงชีวิตในอนาคต โดยมีการก�ำหนด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพโดยปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและมีการ
ก�ำหนดจุดเน้นส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท�ำงาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านความมุง่ มัน่ ในการศึกษาและการท�ำงาน ให้เกิดขึน้ ในตัวผูเ้ รียนและ
มีความต่อเนื่อง จะส่งผลต่อความสุขและความส�ำเร็จในการด�ำรงชีวิตและการเป็นพลโลกให้เกิดขึ้นกับ
เยาวชนไทยของเราในโลกปัจจุบันความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท�ำงานแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจ
ความรับผิดชอบ ความอดทนเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2551) และสอดคล้องกับ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2556) พบว่านักเรียนทีข่ าดความ
มุ่งมั่นในการศึกษา ส่งผลถึงปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น ในที่สุดต้องออกโรงเรียนกลางคันดังนั้น
โรงเรียนต้องจัดระบบที่เอื้อหรือสร้างให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นต่อการเรียน (Student Engagement) โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและท�ำให้น่าสนใจจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส�ำหรับเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ผู้สอนจะต้องรู้ เข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้และผลที่
เกิดกับผู้เรียนของกระบวนการเรียนรู้แต่ละประเภท แล้วจัดการเรียนรู้ให้เอื้อต่อผู้เรียน เช่น กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง เป็นกระบวนการที่ท�ำให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ตามวิธกี ารรับรู้ วิธกี ารนีจ้ ะเป็นแนวทางในการคัดกรอง และพัฒนารูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การมีสว่ น
ร่วมในการเลือกการตัดสินใจการเรียนรู้ เลือกกระบวนการเรียนรูส้ อดคล้องกับเนือ้ หา ความถนัดของตนเอง
และรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนส่งเสริมช่วยเหลือผูเ้ รียนในการใช้รปู แบบวิธกี ารเรียนรูต้ ามความถนัด เพือ่
ให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ มีความสนใจ มีความสุข สนุกกับการเรียน เกิด
แรงจูงใจภายในให้อยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ซึ่ง
สอดคล้องกับ (อนรรฆ สาสุข,2556 ) กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based
Learning) เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา เป็นการใช้เทคนิคการสอนโดยเน้นการใช้กิจกรรม มากกว่า
การมุ่งสร้างหรือผลิตสื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด้านมัลติมีเดีย ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามสูงในการ
พัฒนา และเมือ่ พัฒนาจนประสบผลส�ำเร็จแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมให้ผเู้ รียนเข้าเรียนบทเรียนได้ การเรียน
โดยใช้กจิ กรรมเป็นฐานเป็นการเรียนรูท้ เี่ น้นความส�ำคัญไปที่ ผูเ้ รียน เรียนผ่านประสบการณ์ (Experiential
Learning) ซึง่ เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมากในการส่งเสริมศักยภาพของบุคคล (Individual Potential)
ที่จะพัฒนาไปได้ตลอดชีวิตผู้เรียนจะเรียนอย่างมีความสุข มีการพัฒนาไปด้วยความมั่นใจ และพึงพอใจ
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การพัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ เป็นความส�ำคัญด้านผลลัพธ์ในการจัดการศึกษา คือ
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข แต่ที่ส�ำคัญส�ำหรับอนาคตที่สามารถท�ำนายผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่าคือความ
ก้าวหน้าทางวิชาการและความส�ำเร็จของนักเรียน และการสอนให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมายมีแรงบันดาลใจ มี
ความมุง่ มัน่ แน่วแน่และกระตือรือร้น ได้ (วิจารณ์ พานิช,2556) ต้องเกิดจากการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบและเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้เรียนจากการลงมือท�ำ ซึ่งต้องเริ่มจากให้ผู้เรียนได้เริ่มที่จะลงมือคิด
ซึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายๆ แค่การมอบโจทย์ สั่งงานตามใบงานหรือให้การบ้าน ให้ท�ำโครงการและโครงงานต่างๆ
สิง่ ส�ำคัญยังอยูท่ กี่ ารสร้างบรรยากาศ การท�ำให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ทดี่ ใี นชัน้ ตลอดจนการเป็นต้น
แบบเองของครู ที่ต้องเริ่มลงมือท�ำคือ เริ่มคิดที่จะไม่สอนโดยการบรรยายอีกแล้ว เพราะรูปแบบดังกล่าว
ไม่สามารถตอบสนองและพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างกันให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แบรนดอน ฮาร์ดี
(mobilemini.com, 2559) ระบุว่า การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ยังคงได้รับ
ความสนใจอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ทีต่ า่ งจากแบบดัง้ เดิมทีใ่ ห้นกั เรียนเข้าห้องเรียนเพือ่
รับการบรรยายและกลับบ้านเพื่อท�ำการบ้าน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากล่าวว่า การศึกษาแบบเรียนรู้
กลับด้านมุ่งเน้นไปที่การท�ำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน เพราะนักเรียนจะใช้เวลาที่บ้าน อ่านเตรียมตัวบท
เรียนส�ำหรับวันถัดไปดังนั้นเมื่อมาโรงเรียนจะท�ำให้นักเรียนน�ำความรู้ที่เตรียมตัวมา มาเสนอแนะที่
สอดคล้องกันแก่ครูผู้สอนทั้งยังช่วยให้ครูมีกิจกรรมซับซ้อนมากขึ้นในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างศึกษา
ห้องเรียนกลับด้าน จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้การฝึกประยุกต์ความรู้ใน
สถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ รู้จริง และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับและคุณค่าแห่ง
วิชาชีพครูทปี่ รับเปลีย่ นวิธกี ารเรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึง่ ให้เกิดขึน้ ผ่านสือ่ เทคโนโลยีทนี่ ำ� มาใช้ (วิจารณ์ พานิช,
2556)
จากความเป็นมา ความส�ำคัญ สภาพปัจจุบันปัญหา สาเหตุ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความ
สนใจ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียน
รูเ้ พือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึง่ คาดว่าสามารถ สร้างความ
มุ่งมั่นแน่วแน่ ให้เกิดในตัวผู้เรียน 4 ด้านคือ 1) พฤติกรรมมุ่งมั่น ( Behavior Engagement) ได้แก่ การมี
วินยั ในการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ และมุง่ มัน่ ตัง้ ใจเรียนรูแ้ ละท�ำงาน 2) อารมณ์มงุ่ มัน่ ( Emotional Engagement)
ได้แก่ กระบวนการท�ำงาน การเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม รู้เท่าทัน 3) สติ
ปัญญา มุ่งมั่น ( Cognitive Engagement ) ได้แก่ มี ความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในบทเรียน
มีการประยุกต์บทเรียนไปใช้ และมีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Bloom 4) เจตคติมุ่งมั่น (Agentic
Engagement) หรือทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ต่อยอด การเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นความส�ำคัญ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวใช้
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ค�ำถามการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่
เสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร
2. เมือ่ ยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการ
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เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน และ น�ำไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ในระดับใด
3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดย
การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นอย่างไร 2) ผลการประเมินความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนอยูใ่ นระดับ
ใด 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับใด และ 4)
ความคิดเห็นของครู ผู้บริหารต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่น
แน่วแน่ของนักเรียน
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการ
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาบอน
สังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นการ
ทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้รับ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ เห็นความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้ ในยุคการเปลีย่ นแปลง และ
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีการบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและเข้าใจ
กระบวนการวิจัย มีความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ และบริบทของผู้เรียน ขนาดของโรงเรียนไม่ต่างกัน
จ�ำนวน 30 คน
2.ขอบเขตของตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรม
เป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี 6
องค์ประกอบ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน 5) แบบประเมินความเห็นของครูและผู้บริหาร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนความพึงพอใจของ
นักเรียน และ ความเห็นของครู ผู้บริหาร
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3.ขอบเขตด้านเนื้อหา
การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้าง
ความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ 2) ห้องเรียนกลับด้าน 3) การใช้กจิ กรรม
เป็นฐานในการเรียนรู้ 4) ความพึงพอใจ 5) ความเห็นของครู ผู้บริหาร และ 6) เนื้อหาและสาระความรู้ที่
ใช้ในครั้งนี้คัดเลือกเนื้อหาเรื่อง The environment ที่ตอบสนองตัวชี้วัดและสาระ การเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะเวลาด�ำเนินการ 18 เดือน (ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2560 ถึง มกราคม 2562)
พืน้ ทีก่ ารด�ำเนินการ โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู อ�ำเภอช้างกลาง และ โรงเรียนนาบอน อ�ำเภอ
นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รูปแบบ หมายถึง ภาพองค์ประกอบโครงสร้างโดยรวม ที่มุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อ
การน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่ เสริม
สร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปด�ำเนินการต่อไป
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การออกแบบ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
คาดหวัง โดยน�ำเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธสี อน กิจกรรม เทคนิคการสอนและ สือ่ เทคโนโลยี
ต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง โครงร่างการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
คือ 1) แนวคิด หลักการ ทฤษฎี (principles, concept, and theory) 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
(Objectives) 3) เนือ้ หา/แหล่งเรียนรู้ (content) 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (learning management
procedure) 5) การวัดและประเมินผล (Evaluation) 6) บทบาทผู้เกี่ยวข้อง the roles of teachers,
students, and parents และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขัน้ ตอน 1) การปรับเปลีย่ นแนวคิด (Adjustment)
2) การศึกษาค้นคว้า (Searching) 3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ (Planning) 4) การสร้างประสบการณ์
(Experiencing) 5) การประเมินผล(Evaluation) 6) การน�ำเสนอ( Report)
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง เป็นวิธีการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้
นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ด้วยวิธบี รู ณาการโดยมีการก�ำหนดเนือ้ หาให้ศกึ ษา ค้นคว้า สืบค้น ท�ำความเข้าใจ
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่าย ออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์
การเรียนรูผ้ า่ นสือ่ เทคโนโลยี อย่างทันท่วงที ระหว่างศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกชัน้ เรียน โดยการสือ่ สาร
ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ วีดโี อคอลเชทเมือ่ ผูเ้ รียนต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามปัญหา
ระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนและน�ำความรู้มาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนด้วยวิธีการปฏิบัติ
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย แบ่งปัน สร้างสรรค์ ออกแบบวางแผน ค้นคว้า ความรูใ้ หม่ ประยุกต์ ปฏิบตั ิ น�ำเสนอ
เผยแพร่ ด้วยเทคโนโลยี ตามความถนัด จากการศึกษาด้วยตนเอง
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนซึ่ง
ยึดหลักผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยมีการปฏิบัติกิจกรรมแบบรายบุคคล และกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมเน้นการปฏิบัติ
ที่หลากหลาย เร้าความสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์ ที่ก�ำหนด เช่น
การศึกษาค้นคว้า การเล่นเกม การซักถาม อธิบาย การแสดงความคิดเห็น การจัดท�ำผังความคิด การท�ำ
แบบฝึกหัด การส�ำรวจ การสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบ และการน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์เป็นต้น
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ หมายถึง
วิธีการและ กิจกรรมการจัดการเรียนการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ โดยการน�ำเอาหลักการของห้องเรียน
กลับด้าน คือการมอบหมายให้นักเรียนเรียนที่บ้านหรือนอกห้องเรียน แล้วกิจกรรม การบ้าน แบบฝึกหัด
ในห้องเรียน มีการเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีเครือข่ายที่แพร่หลายในปัจจุบัน จัดการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและใช้กิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์หาจุดเด่น และน�ำไปจัดให้
เหมาะสมเพื่อให้ เกิดความเร้าใจต่อผู้เรียน เช่น การสอนบรรยาย สาธิต อภิปราย บทบาทสมมุติ ออกแบบ
สร้าง ชิ้นงาน โครงงานเป็นต้น
ความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนหมายถึง พัฒนาการด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้น จาก
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ โดยมี
พัฒนาการ 4 ด้านคือ 1) ด้านพฤติกรรมมุ่งมั่น คือประเมินการเรียนรู้ตรงต่อเวลา ความตั้งใจเรียนรับผิด
ชอบ มีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 2) ด้านอารมณ์มงุ่ มัน่ คือมีการตืน่ ตัว กระตือรือร้น
มีความพร้อมในการเรียนรู้ กระบวนการท�ำงาน ปรับวิธีการเรียนรู้ ประยุกต์บูรณาการ มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสติปัญญามุ่งมั่น มีความสามารถ การในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง
มีกระบวนการในการท�ำงาน มีการเรียนรู้เชื่อมโยง ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และ4)
ด้านเจตคติมุ่งมั่น มีต่อยอดการเรียนรู้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม บันทึก แยกแยะ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน น�ำเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรมในการน�ำข้อมูลมาใช้ในการ
สรุปองค์ความรู้ โดยทั้งน�ำแบบประเมินทั้ง 4 ด้านมาปรับปรุง เพิ่มเติมตามแนวคิดของ Reeve 2013 แบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์และสมรรถนะส�ำคัญของผูเ้ รียน แบบประเมินทักษะกระบวนการ ตาม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข โดยผลการประเมิน 5 ระดับคือ ระดับ5 มากที่สุด ระดับ 4 มาก
ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 น้อย และ ระดับ 1 น้อยที่สุด
ประสิทธิผล หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งมี 6 องค์ประกอบและ 6 กระบวนการ ไปใช้จริง กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
เปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผล(EI) ประเมินความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียน 4 ด้าน ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน และประเมินความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร โดยหาค่าเฉลี่ย หลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วิธีด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการ
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน จากเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั บทความ ทีเ่ กีย่ วข้อง องค์ประกอบของรูปแบบ การจัดการ
เรียนรู้ ห้องเรียนกลับด้าน การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ความพึงพอใจ ซึ่งเป็น
ข้อค้นพบจากประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นกรอบในการยกร่างรูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
รูปแบบ 6 องค์ประกอบ และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 กระบวนการ
ระยะที่ 2 การพัฒนา ศึกษาเกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั ปัญหาของการจัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาอังกฤษ
เพื่อน�ำไปใช้ประกอบในการยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมินความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียน
และแบบประเมินความคิดเห็นของครูและผูบ้ ริหาร จากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ และ
น�ำผลการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 น�ำไปทดลองน�ำร่องรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้างความ
มุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่ หาประสิทธิภาพกับนักเรียนจ�ำนวน 30 คน โดย
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ อ่ น-หลัง ประเมินความมุง่ มัน่ แน่วแน่ และประเมินความพึงพอใจ แล้วน�ำมาปรับปรุง
ครั้งที่ 2 จึงน�ำไปใช้จริง
ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดย
การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 30 คน ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความมุ่งมั่นแน่วแน่
ของนักเรียน 4 ด้าน ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและประเมินความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัด
ประเมินผล 6) บทบาท ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 6กระบวนการ ได้แก่ 1) การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด 2) การศึกษาค้นคว้า 3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ 4)การสร้างประสบการณ์ 5)การ
ประเมินผล 6) การน�ำเสนอ
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่
เสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียน พบว่ามีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 6 กระบวนการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านได้ตรวจสอบคุณภาพ โดยภาพรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ โดยการน�ำไปทดลองน�ำร่องที่โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561 จ�ำนวน 30 คน พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยค�ำนวณ
ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 77.46/73.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด(70/70)2) ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลความมุ่งมั่นแน่วแน่
ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.43 อยู่ในระดับมาก 4)ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.97 อยู่ในระดับมาก
3. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็น
ฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
3.1) ประสิทธิผลของรูปแบบโดยค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3.2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3) นักเรียนมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3.4) นักเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่น
แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก และ
3.5) ครู ผู้บริหารมีความเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรม
เป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีประเด็นที่จะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. องค์ประกอบของ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็น
ฐานในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้องค์
ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียน
รู้ 4) เนื้อหา 5) การวัดประเมินผล และ 6) บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบของรูป
แบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้างความ
มุง่ มัน่ แน่วแน่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตามวัตถุประสงค์ โดยได้ศกึ ษา
เอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ และได้น�ำมาวิเคราะห์ตามแนวทาง (สุภางค์ จันทวานิช.
,2553) แล้วน�ำความถี่ของข้อมูลมาสังเคราะห์ได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังกล่าว สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Joyce &Weil,1978) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบการสอน ประกอบด้วย 1)หลักการ
ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การกล่าวถึงความเชื่อและแนวคิดของทฤษฎีที่รองรับรูปแบบ การเรียน
การสอน หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน จะเป็นตัวชี้น�ำ ก�ำหนดจุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรมและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการในรูปแบบการเรียนการสอน 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นส่วน
ที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 3) เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุ
ถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 4) กิจกรรมและขั้นตอนการด�ำเนินการเป็นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนหนึ่งๆ
เมื่อน�ำรูปแบบไปใช้ และ 5) การวัดและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
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การเรียนการสอนและสอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิศนา แขมมณี ,2550). กล่าวว่า รูปแบบการสอนการ
เรียนการสอนคือสภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส�ำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขั้นตอนส�ำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถ
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ โดยมีองค์ประกอบ
ส�ำคัญคือ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด การบรรยาย การอธิบายสภาพการจัดการเรียนการสอน การ
จัดระบบ และวิธีการสอน
2. กระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 6 กระบวนการ 1) การปรับ
เปลีย่ นแนวคิด 2) การศึกษาค้นคว้า 3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ 4) การสร้างประสบการณ์ 5)การประเมิน
ผล 6) การน�ำเสนอ จากกระบวนการทั้ง 6 กระบวนการ โดยใช้วิธีการ ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร เนื้อหา
ของ(สุภางค์ จันทวานิช ,2553) แจงแจงนับความถี่ ได้กระบวนการ 6 กระบวนการผลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับ (ทิศนา แขมมณี,2555)). กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 1) การปรับเปลี่ยนแนวคิด 2) การศึกษาค้นคว้า
3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ 4)การสร้างประสบการณ์ 5) การประเมินผล 6)การน�ำเสนอ และ (ศศิธร
เวียงวะลัย,2556) กระบวนการจัดการเรียนรู้มีอย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพทั่วไป
เช่นพื้นที่ของสถานศึกษา ชุมชน ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งค้นคว้า กระบวนการเป็นแนวทางหนึ่งซึ่ง
อาจปฏิบตั ติ ามหรือน�ำมาปรับปรุงแก้ไขได้ ดังนี้ 1) การปรับแนวความคิดของครู ครูตอ้ งปรับความคิดระบบ
ใหม่และไม่ผกู พันหรือยึดติดกับเนือ้ หาเพียงอย่างเดียว 2)การน�ำทฤษฎีการเรียนรูม้ าใช้ ครูผสู้ อนจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทั่วไปและน�ำทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูก้ บั ผูเ้ รียน 3) การปรับปรุงหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน ชุมชน และให้เป็นไปตามสภาพที่แท้จริงของแต่ละบุคคล
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่
เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นลักษณะของคูม่ อื การด�ำเนินการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ได้สร้างอย่างเป็นระบบตามหลักการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบโดยการน�ำเอาองค์ประกอบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ กิดจากการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ ในระยะที่ 1 มาออกแบบ เป็นคู่มือ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ 2)
วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) เนื้อหา 5) การวัดประเมินผล และ 6) บทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
กระบวนการการจัดการเรียนรู้6 กระบวนการ คือ 1) การปรับเปลี่ยนแนวคิด 2) การศึกษา
ค้นคว้า 3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ 4) การสร้างประสบการณ์ 5) การประเมินผล 6) การน�ำเสนอ มีการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการ
เรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น�ำข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงจนได้รูปแบบฉบับที่น�ำไปใช้กับกลุ่มทดลอง( try out) จ�ำนวน 30 คน โดยประเมิน ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อน และหลังการใช้รูปแบบ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ�ำนวน
30 ข้อและ มีค่าเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 11.57 และ หลังเรียน 21.70 และสรุปผลการการประเมินความ
มุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยแบบประเมิน เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
ประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
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กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูใ่ นระดับ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และผลการประเมินความเห็นของครู ผูบ้ ริหาร ต่อ รูปแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้
เพือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สร้างขึน้ โดยการศึกษาเอกสาร
ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์โครงสร้าง ยกร่าง และด�ำเนินการสร้างตามหลักการพัฒนา
รูปแบบ ได้รับการประเมินคุณภาพตรวจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพทุกขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการ
ใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ได้พิจารณาคุณภาพตามเกณฑ์ของ ประเมินความสอดคล้องเหมาะสม
ของ(สุภางค์ จันทวานิช,2556) เมือ่ นวัตกรรมได้ถกู ตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คนแล้ว น�ำผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 แล้วน�ำไปทดลองใช้
ประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบอยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด 70/70 โดย
การวิธีการค�ำนวณดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน หลัง
จากนวัตกรรมได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 ตามข้อเสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญ แล้ว ทดลองกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายโดยน�ำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียน ที่
ยังไม่เคยเรียนเนือ้ หามาก่อน หนึง่ ห้องเรียน จ�ำนวน 30 คนซึง่ มีลกั ษณะคุณสมบัตเิ ดียวกันกับกลุม่ เป้าหมาย
คือเป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพการณ์จริงทุกประการโดยให้นักเรียนเรียน
โดยใช้นวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ จัดกลุม่ นักเรียน ทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทางทีก่ ำ� หนด
ระหว่างด�ำเนินการ นักเรียนท�ำกิจกรรม ท�ำแบบฝึก และผูส้ อนจะต้องสังเกต ตรวจสอบ ประเมินพฤติกรรม
ความมุง่ มัน่ แน่วแน่ ทดสอบหลังเรียน น�ำผลการสังเกตและผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพือ่ เป็นข้อมูล ส�ำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่จะน�ำไปใช้จริงในขั้นต่อไป จึงมีผลท�ำให้รูป
แบบมีคณ
ุ ภาพเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือและสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้อย่างมี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินประสิทธิผล ของรูปแบบ พบว่า 1) ประสิทธิผลของรูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ 3) ผลการประเมิน
ความมุ่งมั่น แน่วแน่ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กจิ กรรมเป็นฐานในการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ มุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนด้านเนื้อหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5) ผลการ
ประเมินความเห็นของครู ผู้บริหารต่อ รูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การน�ำรูปแบบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูตอ้ งมีการพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อม ทุกขัน้ ตอน
ออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย นักเรียนได้ปฏิบตั ทิ งั้ เดีย่ ว คู่ กลุม่ เพือ่ ให้การจัดการเรียนรูด้ ำ� เนินไปอย่าง
สนุกและนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
2. การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านผู้บริหาร ให้บุคลากรในสังกัด ในจัดท�ำนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนในปัจจุบันมี อุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้
เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างทั่วถึงเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ทุกพื้นที่ทุกเวลา
3. การพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้
กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผู้สอน ควรใช้เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจ อาจจะมีการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาในการน�ำ
มาใช้และผนวกกับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั และส่งเสริม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน
โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการวิจัย ศึกษา ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการเรียนรู้ เพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ควรมีการศึกษา วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาความมุง่ มัน่ แน่วแน่ดา้ นสติปญั ญา
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