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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฯ 2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนฯ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนแบบปกติกับเรียนโดยใช้รูปแบบฯ 4) เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนทีเ่ รียนแบบปกติกับเรียนโดยใช้รูปแบบฯ 5) ประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนทีเ่ รียนโดยใช้รูปแบบฯ 6) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ และ 7) ประเมินรับรองรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Independent ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยนําเข้า (2) กระบวนการเรียนรู้ (3) ผลผลิต และ (4) ข้อมูลป้อนกลับ 2) ระบบการเรียน
การสอนฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่
เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 4) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสูงกว่า
ผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีคะแนนผลงานอยู่ในระดับ
มาก 6) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ 7) ผลการประเมินรับรองรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน, การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์, สังคมคลาวด์,
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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Development of a Flipped Classroom by Scientific Inquiry Learning
on a Social Cloud Model to Enhance Lifelong Learning Skills
for Undergraduate Students
Piyawadee Pongsawat1* and Panita Wannapiroon2
Abstract
This research aimed to: 1) develop a instruction model, 2) develop a instruction system, 3)
compare the learning achievement of the students between those who had been taught with
traditional instruction and those who had been taught with the learning model, 4) compare students'
lifelong learning skills of the students between those who had been taught with traditional instruction
and those who had been taught with the learning model, 5) evaluate the quality of students' work
performance after using the learning model, 6) survey the satisfaction of the students towards the use
of the learning model, and 7) evaluate and validate a instruction model. The samples consisted of 60
first year students enrolled in Information Technology and Communication. The tools used in this
research were interview form, questionnaires, and achievement test. Data analysis were conducted
based on the statistics including Mean, Standard Deviation and Independent Sample t-test. The findings
were as follows: 1) the instruction model consisted of four main components, including input, learning
process, output, and feedback., 2) the efficiency of the instruction system was at the highest level, 3)
the students who had learned by using the learning model had higher academic achievement than
those who had learned by using traditional instruction, at a statistical significance level of .01, 4) the
students who had learned by using the learning model had more lifelong learning skills than those who
had learned by using traditional instruction at a level of .01, 5) the students who had learned by using
the developed learning model had a very high score on their work performance, 6) the students who
had learned by using the developed learning model had the highest level of satisfaction towards the
use of the learning model, and 7) the appropriateness of the model was revealed at the highest level.
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1. บทนํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้มีการจัด
การศึกษาโดยยึดหลั กว่าผู้ เรียนทุ กคนมี ความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ [1] การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่จะเรียนรู้ รับรู้ ได้สูงสุดตลอดเวลา
และทุกสถานที่ ทุกแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็น
สําหรับมนุษย์ในการใช้ชีวิตและการทํางาน [2] ห้องเรียน
กลับด้าน คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านทางสื่อการเรียนรู้จากภายนอกชั้นเรียน
และนําผลการเรียนรู้มานําเสนอพร้อมอภิปรายและทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้
คําปรึกษาและแนะนํา [3] กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เชิงวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบโดยการ
สืบค้นข้อมูลและเสาะแสวงหาด้วยตนเองเพื่อสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ ทําให้เกิดเป็นการจําแบบยั่งยืน [4]
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการและเครื่องมือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้แบบสังคมคลาวด์
(Social Cloud) นั้นเป็นการใช้หลักการของเครือข่าย
สังคม (Social network) และการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud computing) ร่วมกัน ซึ่งเป็นลักษณะของ
การดํ า เนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ มี บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกันได้ผ่านการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ [5] จากการสํารวจสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พบว่า การเรียนการ
สอนโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการบรรยายเป็นหลักมุ่งเน้น
การท่ องจํ า ขาดกระบวนการที่ จะทํ าให้ ผู้ เรี ยนแสดง
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา ผู้เรียน
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดแรง
จูงใจ ขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ เพราะคิดว่า
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ยาก และมีพื้นฐานจากการเรียนระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน จากการศึกษาปัญหา
และแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์
บนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเป็นการนําแนวคิดของ
ห้องเรียนกลับด้านที่ผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเองที่บ้าน
และทําการบ้านที่โรงเรียน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทั กษะการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองทํ าให้ ผู้ เรี ยนมี เวลาในชั้ น
เรียนในการทบทวนสิ่งที่ต้องการเรียนรู้มากขึ้น ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ที่ฝึกให้ผู้เรียนคิด
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการ
เรียนรู้อย่างมีเหตุผล รูปแบบการเรียนการสอนนี้เป็นการ
เรียนรู้บนสังคมคลาวน์ ซึ่งเป็นการเรียนโดยอาศัยเครือข่าย
สังคมที่อยู่บนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง ผู้เรียนสามารถ
เข้ าถึ งเนื้ อหา บทเรี ยนได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา ตามต้ องการ
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีขีดจํากัด ซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์
บนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์
บนสังคมคลาวด์
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับผู้เรียน
ที่เรียนแบบปกติ
2.4 เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของ
ผู้เรียนทีเ่ รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์
บนสังคมคลาวด์กับผู้เรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
2.5 เพื่อประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคม
คลาวด์

9/11/2563 BE 17:31

70

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 2 May – August, 2020

2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์
2.7 เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ภาคเรี ยนที่
2/2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป GE58403
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 8 ตอนเรียน
จํานวน 275 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ภาคเรี ยนที่
2/2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป GE58403
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 ตอนเรียน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
และใช้วิธีการจับสลาก (Lottery) จัดเป็นกลุ่มทดลอง
30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน
4. วิธีการวิจยั
การวิจัยนี้แบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิง
วิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์
1) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี
เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบเรียนการสอนฯ
2) สัมภาษณ์ผู้สอนและสัมภาษณ์ผู้เรียน
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา อินเทอร์เน็ต
รูปแบบการเรียนรูข้ องผู้เรียน
3) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนฯ
4) นําเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 ท่าน
ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบฯ ในการนํ า ไป
ทดลองใช้
5) สร้างแผนกํากับกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรู ปแบบฯ และประเมิ นความเหมาะสมก่ อนนําไป
ทดลองใช้
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6) พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ
และพัฒนาเครื่องมือสําหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการหาประสิทธิภาพของระบบและเครื่องมือก่อน
นําไปทดลองใช้
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์
1) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และ
ทรัพยากรในการเรียนรู้
2) การประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน
3) ดําเนินการเรียนการสอนและทํากิจกรรม
ตามรูปแบบ ฯ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ และทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบ The Randomized PretestPosttest Control Group Design
4) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลงาน
ประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนตามรูปแบบ ฯ
5) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบสัมภาษณ์ ได้รับการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อมีความ
เหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
2) แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เป็นแบบ
วัดแบบปรนัยจํานวน 60 ข้อโดยมีการหาคุณภาพของ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ หาความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อมีความเหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่
0.50 ขึ้นไปการหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก
โดยทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน
60 คน และการหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.92
3) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน
15 ข้อได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อมีความเหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป
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4) แบบประเมินคุณภาพผลงาน เป็นแบบ
ประเมินตามสภาพจริงใช้มาตราวัดผลงานแบบ 3 ระดับ
ที่เรี ยกว่ า รู บริ คส์ จํ านวน 6 ข้ อ ได้ รั บการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อมีความ
เหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
5) แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 22 ข้อ
ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละข้อมีความเหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
2 กลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบ t-test independent
2) วิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณภาพ
ผลงานและวิ เคราะห์ ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนฯ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ (1) ปัจจัยนําเข้า
ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์ และ
สภาพแวดล้ อ มสั ง คมคลาวน์ ที่ มี ลั ก ษณะ ดั ง นี้ การ
ทํ า งานร่ ว มกั น การสื่ อ สาร การและการแบ่ ง ปั น (2)
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการก่อนการ
เรี ยนการสอน ประกอบด้ วย ปฐมนิ เทศ ลงทะเบี ย น
ทดสอบ และจัดกลุ่มผู้เรียน และขั้นการเรียนการสอน ซึ่ง
ขั้นการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
การเรียนรู้ที่บ้านหรือนอกชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 1) เร้าความสนใจ 2) ศึกษาและค้นคว้า 3) สรุปผล
และส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 4) นําเสนอ 5) ขยายความรู้ และ 6) ประยุกต์และ
ประเมินผล (3) ผลผลิต และ (4) ข้อมูลป้อนกลับ แสดง
ดังรูปที่ 1
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การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
การสอนฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอนฯ
รายการประเมิน
1. ด้านรายละเอียดของรูปแบบ
2. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
3. ด้านความเหมาะสมในการ
นําไปใช้
ภาพรวม

ผลการ
ประเมิน
S.D.
�̅
4.83 0.38
4.77 0.39
4.73 0.42

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

มากที่สุด

0.36

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ พบว่า ภาพรวมรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.82, S.D.=
0.36)
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนฯ ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ
รายการประเมิน

ผลการประเมิน

�̅
1. ด้านความสามารถของระบบ
4.84
2. ด้านหน้าที่การทํางาน
4.70
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 4.87
4. ด้านระบบความปลอดภัย
4.73
5. ด้านประสิทธิภาพการทํางาน
4.67
ภาพรวม
4.78

ระดับ
S.D. ประสิทธิภาพ
0.23 มากทีส่ ุด
0.35 มากทีส่ ุด
0.23 มากที่สดุ
0.35 มากที่สดุ
0.35 มากที่สดุ
0.29 มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฯ พบว่า ภาพรวมระบบการเรียนการสอนฯ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.78, S.D. = 0.29)
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับ
ผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มตัวอย่าง N
�
กลุ่มทดลอง 30 51.00
กลุ่มควบคุม 30 37.93
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.
5.38
8.17

t

Sig.

7.320

.000**
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รูปที่ 1 รูปแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนฯ กั บ ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นแบบปกติ พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนฯ สูง กว่ากลุ่มควบคุมที่เ รียนแบบปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับ
ผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มตัวอย่าง

N

�

กลุ่มทดลอง 30 40.38
กลุ่มควบคุม 30 32.81
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.
1.14
2.44

t

Sig.

15.379 .000**

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนฯ กับ ผู้ เรี ย นที่ เรี ย นแบบปกติ พบว่า ทัก ษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนฯ สูงกว่าทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
5.5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ ดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียน
รายการประเมิน
1. รูปแบบของผลงาน
2. เนื้อหา
3. กระบวนการพัฒนาผลงาน
4. การใช้ภาษา
5. องค์ความรู้ที่ได้รับ
6. การนําไปใช้ประโยชน์
ภาพรวม

ผลการประเมิน
�̅
2.68
2.34
2.79
2.44
2.28
2.40
2.49

S.D.
0.46
0.44
0.25
0.33
0.48
0.58
0.42

ระดับ
คุณภาพ
ผลงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานของ
ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิง
วิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ พบว่า ภาพรวมผลงานมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅ = 2.49, S.D.= 0.42)
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5.6 ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์
ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการประเมิน
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. การเรียนตามรูปแบบฯ
ภาพรวม

ผลการประเมิน
�̅
4.66
4.63
4.64

S.D.
0.39
0.46
0.43

ระดับ
คุณภาพ
ผลงาน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนทีเ่ รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ พบว่า
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(�̅ = 4.64, S.D.= 0.43 )
5.7 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิง
วิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ ดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์
บนสังคมคลาวด์
รายการประเมิน

ผลการประเมิน

�̅
1. ด้านรายละเอียดของรูปแบบ
4.47
2. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
4.51
3. ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้ 4.60
ภาพรวม
4.53

S.D.
0.55
0.64
0.55
0.58

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ พบว่า ภาพรวม
การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนฯ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.53, S.D.=
0.58 ) ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นว่าในภาพรวมรูปแบบ
การเรี ยนการสอนฯ สามารถนํ าไปประยุ กต์ ใช้ ในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง แต่ควรมีการ
ปรั บเปลี่ ยนเทคนิ ควิ ธี การให้ เหมาะสมกั บบริ บทของ
แต่ละสถานศึกษาและรายวิชา
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6. สรุปผลและอภิปรายผล
6.1 ผลการพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ห้ องเรี ยนกลั บด้ านโดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะเชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ บ นสั ง คมคลาวด์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปัจจัยนําเข้า
(2) กระบวนการเรี ยนรู้ (3) ผลผลิ ต และ (4) ข้ อมู ล
ป้ อ นกลั บ ซึ่ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้
พัฒนาตามแนวคิดวิธีระบบ (Systematic Approach)
สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ [6] กล่าวว่า การจัด
องค์ ประกอบการสอนเชิ งระบบควรมี องค์ ประกอบ 4
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ข้อมูลสู่การสอน 2) กระบวนการ
สอน 3) ผลการสอน และ 4) ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งการสอน
เชิงระบบนั้นช่วยทําให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุ ณภาพ ผู้ เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ ดี ตามจุ ดประสงค์ ที่
กําหนดไว้
6.2 ระบบการเรียนการสอนประสิทธิภาพของระบบ
การเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลั บด้ านโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก การพัฒนา
ระบบโดยใช้บริการที่มีอยู่แล้วบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง
ที่มีลักษณะสังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันนั้นทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Pranpitcha,
Panita and Prachyanun [7] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
แบบ จําลองต้นแบบของระบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ บ นสภาพแวดล้ อ มแบบสั ง คมคลาวน์ เ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ทางสั ง คม เทคโนโลยี อ อนไลน์ บ นคลาวด์ เป็ น อี ก
ทางเลื อกหนึ่ งที่ จะใช้ ในการจั ดการการเรี ยนการสอน
เพราะมันไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวก
เนื่องจากมีบริการอย่างหลากหลาย เช่น การเรียนผ่าน
ระบบ LMS เป็นต้น
6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์
สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
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ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนที่จะเข้ามาทํากิจกรรมในชั้น
เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามสิ่งที่สงสัย ทําให้
ผู้ เรี ยนเข้ าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนมากยิ่ งขึ้ น อี กทั้ งยั งมี
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mason,
Shuman and Cook [8] ซึ่งได้ทําการวิจัยเรื่องการ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของห้ อ งเรี ย นกลั บ ทางกั บ
ห้องเรียนแบบปกติในหลักสูตรวิศวกรรม พบว่า นักเรียน
มีประสิทธิภาพในการสอบ และคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ
6.4 ผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้ องเรี ยนกลั บด้ านโดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะเชิ ง
วิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์สูงกว่าคะแนนทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาที่เรียนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากกระบวนการ
เรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนกําหนดความต้องการที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้ได้ประเด็นที่ต้องการเรียนรู้
หลั ง จากนั้ น ผู้ เ รี ย นต้ อ งหาวิ ธี ใ นการหาคํ า ตอบตาม
ประเด็นที่ตนเองกําหนด นําเสนอผลการเรียนรู้ของตน
กับเพื่อนในกลุ่ม เป็นการอภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อฝึกการเข้าสังคมและการทํางานร่วมกัน และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้สามารถเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่าน
สื่อสังคมที่มีอยู่บนคลาวน์ จึงทําให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ละด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการ
วิเคราะห์ ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านการใช้ภาษา
ในการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และทั กษะพื้ นฐาน ผ่ านกระบวนการเรี ยนการสอนนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bland [9] ได้ศึกษา เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านในวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อสร้ างการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต
พบว่า นักเรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขาได้ออกแบบการ
เรี ยนการสอนเฉพาะด้ วยตนเอง ที่ อาจเกิ ดจากการ
ทํางานร่วมกันหรือเป็นการทํางานเดี่ยว อาจารย์เป็นผู้
อํานวยความสะดวก และนักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การเรียนรูข้ องตนเอง มีผลทําให้การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

6.5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ พบว่า ผลงานมีคุณภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Choi [10] ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนกลับ
ทางกับการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พบว่า ผู้เรียน
สามารถวางแผนการวิเคราะห์การออกแบบการเขี ยน
โปรแกรมและการทดสอบได้ดี ทําให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทําโครงงานดีขึ้น โดยผู้เรียนที่เรียนแบบห้องเรียน
กลับด้าน มีประสิทธิภาพในการทําโครงงานดีกว่าห้องเรียน
แบบดั้งเดิม
6.6 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.64, S.D.= 0.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ด้ านการติ ดต่ อสื่ อสารกั บเพื่ อน และผู้ สอนผ่ านระบบ
อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนการสอนมีเครื่องมือที่ใช้
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและ
ผู้สอนผ่านช่องทางดังกล่าวได้ตามต้องการ และด้านที่
ผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมกลุ่ม อาจเป็น
เพราะการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนในการวิจัยในครั้งนี้
ยังไม่เพียงพอในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ดังนั้นจึง
ควรมีกิจกรรม เกมส์ สถานการณ์จําลอง ในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marlowe [11] ได้ศึกษาเรื่อง
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์และความเครียดของนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ห้องเรียนกลับด้าน
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและระดับความเครียด
พบว่ า โดยรวมแล้ วนั กเรี ยนแสดงความรู้ สึ กที่ ดี และมี
ความสุขกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านและมีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น
6.7 การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนฯมี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.53 ,
S.D.= 0.58) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Felder and
Brent [12] ได้ศึกษาเรือ่ ง การออกแบบหลักสูตรการสอน
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ทางวิศวกรรม พบว่า การเรียน
แบบห้ องเรี ยนกลั บด้ านช่ วยส่ งเสริ มทั กษะการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียนได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
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Bybee et al [13] ที่กล่าวว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
(inquiry-based instruction) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
สํ า หรั บ การสอนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิ ทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นทั กษะแกน ที่ จํ าเป็ นสํ าหรั บการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
7.1.1 ควรมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
7.1.2 การนํารูปแบบการสอนฯ ไปใช้จําเป็นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทํากิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และควรเลือกเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนแบบสังคมคลาวน์
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมี การศึกษาผลการนํ ารูปแบบการ
สอนฯ ไปใช้ กั บรู ปแบบการเรี ยนการสอนอื่ น ๆ เพื่ อ
ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
7.2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใช้ระบบฯ กับ
ผู้เรียนในกลุ่มอื่น ๆ เช่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น
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