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หัวข้อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57257307 : เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : ห้องเรียนกลบัด้าน, สื่อออนไลน,์ การเรียนรู้แบบน าตนเอง 

นางสาว พราวเพ็ญธรรม เรืองศรี: การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี  2)
เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์  ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนเรียนและ หลัง
เรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์      4)เพื่อศึกษา
ความคิดเห็น ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ  
การน าตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สาม
พราน  1 ห้องเรียน  จ านวน 34 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 ได้มา จากการสุ่ม อย่าง
ง่าย  (Simple random sampling)                                               

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เช่ียวชาญ  2) 
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ  3) สื่อออนไลน์ส าหรัใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพ 4) แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้
แบบน าตนเอง  5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ การ
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท ี(t-test) dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า ผลการ 
ประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46    2) ผลการศึกษาการ
เรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน า
ตนเองมีคะแนนผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก     ร้อยละ  88.65    3) ผลการศึกษา
ความสามารถในการเรียนรู้ แบบน าตนเองของ นักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านผ่านสื่อออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05   4) ผลการศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย กิจกรรมการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการ งาน อาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 
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The purposes of this research were: 1) to develop  flipped classroom teaching 

activities via online media that affect self-directed learning of senior high school students, career 
and technology subject. 2) To study learning achievement of students with flipped classroom 
activities via how online media affects self-directed learning. 3) To compare the pretest and post-
test self-directed learning ability of students learning with flipped classroom activities via online 
media affects self-directed learning. 4) To study students opinions on learning with flipped 
classroom activities via online media affect self-directed learning. The sample used in the 
research consisted of 34 students in grade 12 of senior high school at Joseph Upatham School in 
the first semester of the academic year, 2017 by Simple random sampling.   

The instruments in this research were: 1) a structured interviews for content experts 
and Instructional design experts. 2) Lesson plans. 3) Online media for use in flipped classroom 
activities. 4) Self-directed learning ability test. 5) The achievement test. 6) A questionnaire form 
on student’s opinions. The data analysis used mean , standard deviation (S.D.) and t-test 
dependent. 

The results of research were as follows: 1) The result of the development of flipped 
classroom teaching activities via online media that affect self-directed learning for senior high 
school students, career and technology subject were very good level. (mean = 4.43. , S.D.= 
0.46)  2) the results of learning achievement of flipped classroom teaching activities via online 
media that affect self-directed learning of senior high school students, career and technology 
subject were very good level.  3) The self-directed learning ability of flipped classroom teaching 
activities via online media of senior high school students, career and technology subject was 
higher than pretest at .05 level of significance. 4) The results of student’s opinions towards 
flipped classroom activities via online media affect self-directed learning was also very good 
level.  (mean = 4.5, S.D. = 0.6) 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งนี้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และ ความ
เมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น รอง
ศาสตราจารย์สมหญิง เจริญจิตรกรรม ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และให้ค าปรึกษา อย่าง 
ดียิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งส าเร็จลุล่วง รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ประทิน คล้าย
นาค ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่คอยสอบถามความคืบหน้าและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 
บุญลือ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ชี้แนะแนวทางและให้ ค าแนะน า ที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ชนสิทธิ์ 
สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์   ครูนิรุจน์ โฉมวัฒนา
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ และครูพรสุดา ค้ามีผล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและชี้แนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆแก่ผู้วิจัย ตลอดจนให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าในระหว่างที่ศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ผู้วิจัยขอเก็บความประทับใจและความทรงจ า
นี้ไว้ตลอดไป 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการ คณะครู คุณครูศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ และนักเรียน โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ให้ความร่วมมือและคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการ
ทดลองวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิเชียร เรืองศรี คุณแม่บุญชู เรืองศรี ผู้ให้ชีวิตและวางรากฐาน
การศึกษารวมถึงสนับสนุนและให้ก าลังใจให้ค าปรึกษามาโดยตลอด 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียนสาขาเทคโนโลยีการศึกษารุ่นที่ 15 ทุกท่าน ที่ได้
กรุณาให้ความช่วยเหลือแนะน าและเป็นก าลังใจให้เสมอมา ท าให้การท าวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 

  
  

พราวเพ็ญธรรม  เรืองศรี 

 



 
 

 

ซ 
 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ช 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ซ 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฏ 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................................... 1 

วัตถุประสงค์การวิจัย .................................................................................................................... 7 

สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................................ 7 

ขอบเขตการวิจัย ........................................................................................................................... 8 

นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................................ 10 

กรอบแนวคิดการวิจัย ................................................................................................................. 11 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ......................................................................................... 12 

1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี...................................................... 13 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom) ............................................. 19 

3.สื่อออนไลน์ ............................................................................................................................. 32 

4.แนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) ................................................... 45 

5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .................................................................................................................. 55 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................ 62 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ...................................................................................................... 62 

 



  
 

 
 

ฌ 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................................................ 63 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย ................................................................................................................. 63 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ......................................................................................................... 64 

5. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................. 64 

6. วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................ 84 

7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................................ 93 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... 95 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ...................................................................... 96 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ........................................................................... 98 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง .................................... 101 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ....................................................................... 103 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ .................................................................................... 106 

สรุปผลการวิจัย ......................................................................................................................... 109 

อภิปรายผลการวิจัย .................................................................................................................. 110 

ข้อเสนอแนะทั่วไป .................................................................................................................... 121 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ........................................................................................... 122 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 123 

ภาคผนวก...................................................................................................................................... 127 

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญ ............................................................................................. 128 

ภาคผนวก ข  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ..................................................................................... 132 

ภาคผนวก ค  ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ..................................................................... 204 

ภาคผนวก ง  ตัวอย่างเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ เรื่องการอาชีพ ............................................... 235 

ภาคผนวก จ  ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ................................................................................ 247 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 255

 



  
 

 
 

ญ 

สารบัญตาราง 
ตารางที่            หน้า 

ตารางที่ 1พฤติกรรมของผู้เรียนกับหลักในการออกแบบเว็บไซต์ ...................................................... 43 

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง ....................................................... 54 

ตารางที่ 3 แสดงแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Post test Design ......................... 63 

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ .................................................................................. 67 

ตารางที่ 5 ข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ..................... 77 

ตารางที่ 6 สรุปก าหนดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ ..................................................................... 92 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ .............................................. 96 

ตารางที่ 8 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน .................................................................. 98 

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียนรู้แบบน า
ตนเองก่อนทดลอง และหลังทดลอง............................................................................................... 101 

ตารางที่ 10 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน ....................... 102 

ตารางที่ 11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียน การสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ ........................................................................................ 103 

ตารางที่ 12 สรุปการสัมภาษณ์ ...................................................................................................... 142 

ตารางที่ 13 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ............................................................ 182 

ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่านสื่อออนไลน์ ............................................................................................................................. 183 

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้างการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................................................... 205 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ ................................ 208 



  
 

 
 

ฎ 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการประเมิน คุณภาพแบบทดสอบ
เรื่องการอาชีพ ............................................................................................................................... 211 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมิน คุณลักษณะ การเรียนรู
แบบน าตนเอง ............................................................................................................................... 214 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบแบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มี
ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน า
ตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี .................................. 218 

ตารางที่ 20 ผลการประเมินสื่อออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ ................................................................ 220 

ตารางที่ 21 ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง การอาชีพ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ........................................................ 222 

ตารางที่ 22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ................................................................................... 226 

ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถ ในการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง ....................................................................................................................................... 228 

ตารางที่ 24 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียน การสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ ........................................................................................ 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

ฏ 

สารบัญภาพ 
แผนภมูิที่           หน้า 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย ......................................................................................................... 11 

แผนภูมิที่ 2 Model Traditional Flipped ..................................................................................... 22 

แผนภูมิที่ 3 Model Inquiry Based Approach ............................................................................ 23 

แผนภูมิที่ 4 Model Flipped Mastery Approach ....................................................................... 24 

แผนภูมิที่ 5 Model Project Based Learning .............................................................................. 25 

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง .......................................................... 66 

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
เรื่องการอาชีพ ................................................................................................................................. 72 

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสื่อออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลับด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่อง การอาชีพ ........................................................................... 75 

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ............................. 78 

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ........................................... 80 

แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น .............................................................. 83 

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 
 

 

บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมโลกเกิดการขยายตัวในทุกมิติโดยปราศจากพรมแดนขวางกั้นเป็นเสมือน  
หมู่บ้านเดียวกันและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐานการแสวงหาความรู้จ าเป็น 
ต้องใช้ทักษะในด้านการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ นักเรียนต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ 
เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้เพราะความรู้มีมากมายในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอยู่ในปัจจุบันกระแสการ 
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ ได้เกิด 
วิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกมิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม
โดยทั่วดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด 
ขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามมารถของมนุษย์  ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆให้ เกิดขึ้นบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปัจจุบันคือการเรียนผ่านเครือข่าย การเรียนในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียน ได้ทุกที่ทุกเวลาสืบค้นข้อมูลศึกษาหาความรู้ได้อย่างไม่จ ากัดเป็นลักษณะ
ของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และในอนาคตเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือ ที่
ส าคัญส าหรับ ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหาหน้าชั้น
เรียน ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความสนใจในเนื้อหาที่ครูบรรยาย เกิดปัญหาการขาด
ความใส่ใจ วิชาเรียน และไม่เข้าใจบทเรียนเพราะสิ่งที่ครูบรรยายให้นักเรียนฟังเป็นสิ่งที่ครูน ามาใส่ให้
เด็ก ไม่ได้เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียน แล้วเราควรท าอย่างไรจึงจะสามารถจัดการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างแท้จริง สอนในเรื่องที่ผู้เรียนมีความสนใจจริงๆ แต่ยังอยู่ใน
ขอบข่ายที ่หลักสูตรแกนกลางก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้าหมายในสู่ 
ยุคความรู้ จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนาทางของความสุขในการท างานอย่างมี 
เป้าหมายเพ่ือชีวิต ที่ดีนักเรียนอยู่ในยุคความรู้กระตุ้นให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก “สอน
น้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่า นักเรียนได้เรียนอะไร และเพ่ือให้
นักเรียนได้อะไร การประสบผลส าเร็จได้นั้น ครูต้องท าอะไร ไม่ท าอะไร การท าหน้าที่ ครู จึ ง ไม่ ผิ ด
ทางคือ ท าให้ผู้เรียน ไม่สนุกหรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญ “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่
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21” (21st Century Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวย
ความสะดวก” (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ & วรางคณา ทองนพคุณ, ม.ป.ป.) 

จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554 – 2563 หรือ
ที่เรียกว่า ICT 2020 ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ ความรู้ 
และปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนสังคมไทยสู่ความเสมอภาค และเพ่ือพัฒนาประเทศ  
ไปสู่  Smart Thailand และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ท าการศึกษาถึง ผลกระทบ
ต่อคนไทยและสังคมไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่ยังมีปัญหามาตรฐานความสามารถของ 
ผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ค่อนข้างต่ า  การเรียนรู้
ใน ศตวรรษที่ 21 มุง่เน้นทักษะการเรียนรู้และการคิด นอกจากเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการแล้วนักเรียน
จ าเป็นต้องรู้จักวิธีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรู้จักใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์  
ทักษะการเรียนรู้และการคิด ประกอบด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตาม
บริบท การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับทักษะในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ และแหล่งเรียนรู้พ้ืนฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการเรียน
และการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะด้านการ ด ารง ชีวิต และ
การประกอบอาชีพ ท าให้นักเรียนมีความพร้อมส าหรับการด ารงชีวิต ที่มีความซับซ้อน เพ่ิม มากขึ้น
สภาพแวดล้อมในการท างานในศตวรรษที่  21 ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์
นวัตกรรมการคิดวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร การท างานร่วมกันเป็นทีม และ
แนวทางการจัดการศึกษานโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือการลดเวลาเรียนในห้องเรียนลงครูจึงต้อง
ออกแบบระบบการเรียนการสอน และวิธีการแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายดังกล่าวในปัจจุบันที่ต้องมีลักษณะเป็นระบบเปิดมากขึ้นส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเน้นการ 
ศึกษาเป็นรายบุคคลเน้นเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีส่วนเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์
และสังคมจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายรูปแบบซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งคือ ห้อง เรียนกลับด้าน
“Flipped Classroom” รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวทางการเรียนการสอน
แบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่โรงเรียน" ปัจจุบัน "ห้องเรียนกลับด้าน" เป็นที่
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นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ
ไทยน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้านมาใช้ด้วยเช่นกัน เป็นการน าสิ่งที่เดิมที่เคยท าในชั้น
เรียนไปท าที่บ้านและน าสิ่งที่มอบหมายให้ท าที่บ้านมาท าในชั้นเรียนแทน  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-center education) และเป็นการสอนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็น
สื่อการสอนหลักอีกด้วยการเรียนรู้แบบกลับด้านเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนที่
มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ซึ่งหมายความว่าเป็นห้องเรียนกลับ
ทางท่ีนักเรียนได้เรียนรู้แบบสร้างความรู้ขึ้นในสมองของตน การเรียนแบบ รู้จริง (mastery learning)
เกิดข้ึนมานานแล้วคือประมาณ 90 ป ีแต่ไม่มีคนสนใจรวมทั้งเป็นภาระแก่ครู มากเกินไป แ ต่ ปั จ จุ บั น
ไอซีทีช่วยให้การเรียนแบบรู้จริงนี้ท าได้โดยครูไม่ต้องท างานมากขึ้นมีผลการวิจัยบอกว่าการเรียนรู้
แบบรู้จริง จะช่วยให้เด็กประมาณร้อยละ 80 สามารถเรียนเนื้อหาส าคัญได้ เทียบกับร้อยละ 20 เมื่อ
ใช้วิธีสอนแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (อนุศร หงส์ขุนทด, ม.ป.ป.) 

หลักการส าคัญของการเรียนแบบรู้จริง คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ชุดหนึ่ง
ตามอัตราเร็วของการเรียนรู้ของตนไม่ใช่ต้องเรียนตามอัตราเร็วที่ครูหรือชั้นเรียนก าหนดการเรียนแบบ
นี้นักเรียนต้องเรียนวัตถุประสงค์ไล่ตามล าดับพ้ืนความรู้ก่อนหลังคือต้องเข้าใจพ้ืนความรู้ ชุดที่ 1
เสียก่อนจึงจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนที่ 2 ได้ ลักษณะของการเรียนรู้แบบกลับด้านและ
เรียนให้รู้จริงหนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day 
บทที ่6 ชื่อ The  Case for The Flipped – Mastery Model เป็นการน ามิติของผล ต่อนักเรียน
หลากหลายด้านมาเสนอ เพ่ือให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริงได้เปลี่ยน สภาพของ
การเรียนไปโดยสิ้นเชิงรวมทั้งท าให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษาด้วยสอนให้นักเรียนรับผิดชอบ 
การเรียนของตนเองบรรยากาศในการเรียนเปลี่ยนไป ชีวิตครูเปลี่ยนไปและพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยน 
ไปในห้องเรียนแบบเดิม นักเรียนนั่งฟังรับค าสั่งและรับถ่ายทอด แล้วตอบข้อสอบ เพ่ือพิสูจน์ว่าตน
ได้เรียนรู้สภาพเช่นนี้ได้ผลต่อเด็กส่วนน้อยเด็กอีกจ านวนหนึ่งหมดความสนใจและหลุดไปจากกระบวน 
การเรียนรู้แต่ในการเรียนแบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริง นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง 
การเรียนไม่ใช่สิ่งที่กระท าต่อนักเรียน แต่กลายเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของ เป็นผู้กระท าและจะเป็น
ทักษะที่ติดตัวตลอดไปเมื่อกลับด้านการเรียนในช่วงแรกเด็กอาจไม่คุ้นและอาจต่อต้านแต่เมื่อด าเนิน 
การไประยะหนึ่งเด็กจะเห็นคุณค่าและจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนอย่างขมีขมันท าให้ห้อง 
เรียนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พบว่าเป็นวิธีท าให้การเรียนเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวของเด็กแต่
ละคนที่มีกิจกรรมเรียนรู้แตกต่างกันในห้องเรียนเดียวกันเวลาเดียวกัน  และเด็กแต่ละคนเรียนด้วย
อัตราเร็วที่แตกต่างกัน และครูก็ดูแลเด็กด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกันได้โดย  มีมาตรฐานขั้นต่ าไว้ก ากับ
เด็กท่ีเรียนช้าและไม่ถนัดในวิชานั้น นักเรียนที่มีความถนัดและตั้งใจเรียน ต่อทางใดทางหนึ่งก็จะได้รับ
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การส่งเสริมให้เอาดีด้านนั้นยิ่งๆขึ้น การเรียนรู้เป็น ศูนย์กลางของห้องเรียน ใน การเรียนแบบเก่าครู
เป็นจุดสนใจของห้องเรียน แต่การ เรียน กลับด้านและเรียนให้รู้จริงจุดสนใจอยู่ที่สิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้ หรือยังไม่รู้ในห้องเรียนแบบนี้ นักเรียนมาเข้าห้องเรียนพร้อมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ครู
เป็นผู้จัดสิ่งของห้องเรียนและสิ่งอ านวย ความสะดวกต่อการเรียนรวมทั้งช่วยแนะน าให้นักเรียนวาง
แผนการเรียนรู้ของตน (บ ารุง งามการ, 2556)  

ประโยชน์ของการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่ Bergmann และ 
Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every 
Class Every Day สรุปได้ดังนี้ เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียน 
หรือ จากครูสอนไปเป็นครูฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้ แก่ศิษย์เป็น
รายบุคคล หรืออาจเรียกว่าเป็น ครูติวเตอร์ เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบโดยใช้สื่อ
ICT ซ่ึง กล่าวได้ว่าเป็นการน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัลช่วยเหลือเด็ก
ที่ม ีงาน ยุ่ง เด็กสมัยนี้มีกิจกรรมมากดังนั้นจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือในการจัดการ เรียนรู้โดยใช้บทสอน
ที่สอน ด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ช่วยให้เด็กเรียนไว้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียน
ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จัดการจัดเวลาของตนเอง ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหา
ความรู้ใน ชั้นเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะถูกทอดทิ้งแต่ในการเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จาก
ครูมากที่สุดโดยอัตโนมัติ ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตาม
ความสามารถของตนเองเพราะเด็กสามารถฟัง-ดู วีดิทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้กรอกลับ 
(Review) ก็ได้ ตามที่ตนเองพึงพอใจที่จะเรียนช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนเองได้
ท าให้เด็กจัด เวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครูเพ่ิมขึ้นตรงกันข้ามกับการที่เรียนแบบออนไลน์การเรียนแบบกลับด้าน
ยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนและนักเรียนพบปะกับครูห้องเรียนกลับด้านเป็น
การ ประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนระบบพบหน้า เปลี่ยนและ
เพ่ิม บทบาทของครูให้เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือน เพ่ือนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้นหน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือเนื้อหาแต่ต้องกระตุ้น 
ให้เกิดแรง บันดาลใจ (Inspire) ให้ก าลังใจรับฟังและช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนซึ่งเป็นมิติส าคัญที่จะ
ช่วยเสริม พัฒนาการทางการเรียนของเด็กเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองจาก
กิจกรรมทางการ เรียนที่ครูจัดประสบการณ์ขึ้นมานั้นผู้เรียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันได้ดีเป็นการปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งครูหรือท างานให้เสร็จตาม
ก าหนดเป็นการเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่การเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันจะเพ่ิม ขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นคุณค่าของความแตกต่างตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกัน
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จะมีเด็กที่มีความแตกต่าง กันมากมีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน จะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือนด้วยกันก็เห็น
และ ช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียน ช่วยเปิด
ช่อง ให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้ตามความต้องการที่จะท า ครูสามารถท าหน้าที่ของการสอนที่
ส าคัญในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียนช่วยให้เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีทีสุด ประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองซึ่งการ รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะท าให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา การเรียนแบบกลับด้านโดยน า
สาระ ค าสอนเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเปิดเผยเนื้อหาสาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้
ทราบ สร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ (วิจารณ์ พานิช, 2557) 

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านตัวที่ส าคัญนั้น คื อ เ ทค โน โ ลยี ส า ร 
สนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงถึงกัน ระหว่าง สื่อการสอน  ผู้สอน และ
ผู้เรียน การสืบค้นความรู้ผ่านเครือข่าย การติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail 
network) การเรียนบนเว็บและการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนที่ได้รับความสนใจ ใน 
ปัจจุบันในวงการการศึกษายุคใหม่ได้น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย การเรียนการสอนในลักษณะ การถ่ายทอดเนื้อหานั้น 
กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ 
ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้า สู่เมืองไทย
ในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based 
Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ  การเรียน
ด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย  เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาโดยสามารถมีสื่อในการน า  
เสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอน  ทาง
เดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้ (บุปผชาติทัฬ หิกรณ,์ 2551) 

กระบวนการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self-Directed Learning) องค์ประกอบของ
การเรียนรู้แบบน าตนเองประกอบไปด้วยลักษณะผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองและ กระบวน 
การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นส่วนส าคัญของคุณสมบัติของผู้เรียนที่ต้องใช้การเรียนการสอน ผ่านเว็บ
หรืออินเทอร์เน็ตทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบสูงในการน าและควบคุมตนเอง ศึกษา ค้นคว้า
ด้วยตนเอง ส่วนผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดหาทรัพยากร แหล่งข้อมูลให้พร้อม และจะต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ดังนั้นการเรียน รู้แบบน า
ตนเองจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่สนับสนุนในการวิจัยดังกล่าวการเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นแนวคิด ที่มี



  
 

 
 

6 

พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยมซ่ึงมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระและความเป็นตัวของ ตัวเอง
ของมนุษย์ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดีมีความเป็นอิสระเป็นตัวของ ตัวเอง 
สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน (Hiemstra, 1994) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนมีความริเริ่มในการวิเคราะห์และตัดสินใจว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใดหลังจากนั้นก าหนดเป้าหมาย
ของการเรียนรู้รวมทั้งระบุวิธีการค้นคว้าที่จะน าไปสู่ ความส าเร็จอีกทั้งสามารถตรวจสอบทบทวน
ผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จในการเรียนของตนได้ (Knowles & Malcolm, 1978) การเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนน าตนเอง สามารถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้ การน า ตน เองและ
พ่ึงพาตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถ กระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และ
ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจ าได้นานขึ้น 
รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนด้วย (ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์, ม.ป.ป.) 

เนื้อหาที่ผู้วิจัยน ามาทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระที่ 4 การอาชีพ ตามตัวชี้วัดและสาระเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551
เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรู้เรื่อง การอาชีพ ที่นักเรียน มีความ
สนใจให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดเริ่มต้นตั้งแต่การส ารวจความต้องการของตนเอง ส ารวจบุคลิกภาพ
ของตนเองไปจนถึงการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้ง
ยังเป็นอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และอินเตอร์เน็ตเป็นหลักในการประกอบการ และเนื่องจาก
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพรานมีกิจกรรมที่โรงเรียนมากมาย ท าให้ เวลาสอนวิชาการงานอาชีพถูก
ตัดทอนเวลาไป และจากปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ที่ครูเป็นผู้บรรยายหน้าชั้นเรียน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจบทเรียน ไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน และความเป็นมาข้างต้นใน
ด้าน การน าเทคโนโลยีมาช่วยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน  การสอนให้เกิดประโยชน์และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับการศึกษาในยุค ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา 
“การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน า
ตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผล  
ต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี      

 2.เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง  
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี       

 3.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ  
น าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

 4.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน า  
ตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

 2.ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ  
ด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพ  
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับดี       

 3.ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม  
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยม  
ศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก    

 4.ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและ  
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดี 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ สามพราน 12 ห้องเรียน จ านวน 393 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
   

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอแซฟ 

อุปถัมภ์ สามพราน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น 

หน่วยสุ่ม  

 

3.ตัวแปรที่ศึกษา          

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

 3.1ตัวแปรต้น (Independent Variables)  

   3.1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์                  
                                        วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี               

 3.2 ตัวแปรตัวตาม (Dependent Variables) 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ   
       เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์วิชาการงาน 
       อาชีพและเทคโนโลยี                                                                                                 
     3.2.2 ความสามารถในการน าตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วย        
        กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์  
        วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี         
     3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ   
        สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ  
        และเทคโนโลยี  
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   4.เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย สาระที่ 4 การอาชีพ ตามตัวชี้วัดและสาระเรียนรู้แกนกลาง ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร 
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ใช้เวลา 10 สัปดาห์ในการทดลอง ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

     4.1แนวทางเข้าสู่อาชีพ             
      4.1.1 เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ       
      4.1.2 ลักษณะความม่ันคงและความก้าวหน้า       
      4.1.3 การสมัครงาน             
      4.1.4 การสัมภาษณ์             
      4.1.5 การท างาน              
      4.1.6 การเปลี่ยนงาน 

     4.2 การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ      
      4.2.1 วิธีการ               
      4.2.2 หลักการ              
      4.2.3 เหตุผล 

     4.3 ประสบการณ์ในอาชีพ            
      4.3.1 การจ าลองอาชีพ            
      4.3.2 กิจกรรมอาชีพ 

     4.4 คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ            
      4.4.1 คุณลักษณะ             
      4.4.2 จริยธรรม              
      4.4.3 ค่านิยม 

 5.ระยะเวลาในการวิจัย                 

 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งนี้ 
ใช้เวลาในการด าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 10 สัปดาห์  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกับผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์ของการวิจัย ดังนี้ 

 1.ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การเรียนเนื้อหาวิชาที่บ้านและท ากิจกรรม ที่โรงเรียน 
โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองผ่าน“สื่อออนไลน์” รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ 
(Flipped Mastery Approach) รูปแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของแนวคิด ก่อน
จะย้ายไปหัวข้ออ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระการศึกษา ติดตามความคืบหน้าของ 
นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเพ่ือจะเพ่ิมศักยภาพของพวกเขา ที่ครูจัดให้ก่อนเข้าชั้นเรียน 
และมาท ากิจกรรมมีครูคอยแนะน าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

 2.สื่อออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอาชีพ 
https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เนื่องจากเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล 
ที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นความสะดวกแก่นักเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
เพ่ือให้ผู้เรียนท าความเข้าใจบทเรียน ทบทวนบทเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้เมื่อผู้เรียน มีอุปกรณ์ 
ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 3.การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง การเรียนรู้ ตาม
แนวคิด ของ โกรว์ รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยมีขัน้ตอน 4 ขัน้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจ
ตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้นที่ 2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ ขั้นที่ 3 ผู้สอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นที่ 4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้แบบน าตนเอง 

 4.การอาชีพ  หมายถึง เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ 
งาน อาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ 
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่า 
ของอาชีพสุจริต และแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 5.ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่เป็นไปตามความ 
คาดหวังในการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีมีการพัฒนาก้าวหน้าทุกด้านมี 
ความกระตือรือร้นในการเรียนมีความสนใจและพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งวัดได้จากการ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบกลับ
ด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการอาชีพ   



  
 

 
 

11 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา    
    ตอนปลาย                  
     1.1 มาตรฐานการเรียนรู้             
     1.2 ตัวชี้วัดและสาระเรียนรู้แกนกลาง          
     1.3 ความส าคัญของการเรียนเรื่องการอาชีพ 
    2. การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom)     
     2.1 ความเป็นมาของ Flipped Classroom         
     2.2 รูปแบบการเรียนรู้ของ Flipped Classroom       
     2.3 ประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนแบบ Flipped Classroom     
     2.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Flipped Classroom 
    3.สื่อออนไลน์                
     3.1 สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอน          
     3.2 ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
     3.3 การเรียนการสอนผ่านเว็บ 
    4.แนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning)     
     4.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้แบบน าตนเอง        
     4.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง        
     4.3 ความส าคัญของการเรียนรู้แบบน าตนเอง        
     4.4 รูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง         
     4.5 ลักษณะของผู้เรียนที่เรียนรู้แบบน าตนเอง 
    5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               
     5.1 งานวิจัยในประเทศ             
     5.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ

พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ

ด ารงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขัน

ในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้ 

มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวันช่วยเหลือ 

ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติ 

จริงจนเกิดความม่ันใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงานเพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความ 

สนใจ ของตนเอง 

การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ 

ของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้วิธีการ 

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศการแก้ปัญหาหรือการ 

สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การอาชีพ  เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพเห็นความส าคัญของ 

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และ 

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี 1   การด ารงชีวิตและครอบครัว                                                                                                        

มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา 

ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

  สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                                       

  มาตรฐาน ง2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้าง 

สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยี 

ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน                                                                                   

  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  มาตรฐาน ง3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหาการท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และมีคุณธรรม                                                                                                                     

  สาระท่ี 4 การอาชีพ                                                                                                                                      

  มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ

ส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มี

ลักษณะนิสัยการท างาน ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมี

จติส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มี ความคิด

ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของ เล่น  

ของใช้อย่างง่าย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม ข้อมูล

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

อย่างถูกวิธีเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของ เครื่องใช้
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ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล  ใน

ลักษณะต่าง และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มี

ทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  มี

ลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์    มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใช้น้ า 

ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและส่วนประกอบ 

ของ ระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย น าความรู้

และ ทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดย

ใช้ กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูล ออกแบบโดย

ถ่ายทอด ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้

เทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการ แปร

รูปแล้วน า กลับมาใช้ใหม่ เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมี

จิตส านึก และรับผิดชอบ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่

สัมพันธ์ กับอาชีพ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวน 

การกลุ่มในการท างาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ 

มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้องและมีจิตส านึก ใน 

การใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและ 

ระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  สร้างสิ่งของ 

เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็น 

ภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยี 

อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้

ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการ

สื่อสารข้อมูล    เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักการและวิธีแก้ปัญหาหรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการ
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ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะการค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมี คุณธรรม และจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจาก

จินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติ

ที่ดีต่อและ เห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมี

งานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และ

ประสบการณ์ ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  

ความถนัด และความสนใจ  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่าง 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานอย่างมีคุณธรรมและมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธี 

การตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผล 

งาน วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม          

สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด  เข้าใจองค์ประกอบ       

ของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ส าหรับ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงและมีทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์และ 

ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้ 

เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และ ใช้ คอม พิว เตอร์ ส ร้ า ง 

ชิ้นงานหรือโครงงาน เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ การเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  มี

ประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

    1.2 ตัวช้ีวัดและสาระเรียนรู้แกนกลาง: สาระท่ี   4 การอาชีพ              
  มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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  ตัวช้ีวัด 

   1.2.1 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 

   1.2.2 เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 

   1.2.3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

   1.2.4 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   แนวทางสู่อาชีพ 

เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ     

ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพ                

การสมัครงาน                                               

การสัมภาษณ์                                                     

การท างาน                                               

การเปลี่ยนอาชีพ 

การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ     

วิธีการ        

 หลักการ          

เหตุผล 

 ประสบการณ์ในอาชีพ  

การจ าลองอาชีพ            

กิจกรรมอาชีพ            

 คุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

คุณธรรม         

จริยธรรม         

    ค่านิยม 
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1.3 ความส าคัญของการเรียนเรื่องการอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ การ
ด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขัน
ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ การ
ท างาน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข 

การฝึกฝนทักษะการท างาน มุ่งเน้นการท างานในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงาน
อ่ืนๆ ฝึกวิธีการท างานด้วยตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนท างาน การปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการท างาน ทั้งท างานเป็นรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้เด็กสามารถท างาน ได้
บรรลุเป้าหมายและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ด้วยการรู้จักบทบาทหน้าที่ภาย ใน
กลุ่ม มีทักษะในการฟัง-พูด มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน สามารถสรุปผลและน าเสนอรายงาน  
เป็นต้น 

สร้างนิสัยการเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆ 
ด้วยการศึกษาค้นคว้าการรวบรวมการสังเกตการส ารวจและการบันทึกจัดล าดับความคิดหรือ 
จินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน น าไปสู่การวางแผน เกิดความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา รู้จักสังเกต 
วิเคราะห ์สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก เพ่ืออธิบายและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เป็นการ เรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและ สนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยน า
ความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน การ
ด ารงชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ
การจัดประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็นได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ที่เกี่ยว กับอาชีพที่
ตนเองถนัดและสนใจเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ เช่น การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมต ิ ฯลฯ อันจะน าไป สู่การรู้จัก
ตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคต ิศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวโน้มด้านอาชีพที่ ต้อง การของ
ตลาดแรงงานที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพก่อนตัดสินใจ เลือก
อาชีพ การพัฒนาที่ถูกทาง เพ่ือให้ได้ผลในการเสริมสร้างความใฝ่รู้  สู้สิ่งยาก ความใฝ่ศึกษา ใฝ่
สร้างสรรค ์ความเป็นนักผลิต นักสร้างสรรค์ และพร้อมกันนั้นก็จะได้ผ่อนลดอิทธิพลของค่านิยม ใฝ่ 
เสพวัฒนธรรมบริโภค ความอ่อนแอ เห็นแก่สะดวกสบาย และวิถีชีวิตที่เปิดกว้างสู่ทางแห่ง การเสพยา
เสพติด พ่อแม่ทุกบ้านนั่นเองจะต้องเริ่มต้น ถามลูกให้น้อยลงว่า “อยากได้อะไร” แต่ถามลูกให้มากขึ้น
ว่า “อยากท าอะไร” “อยากรู้ว่าจะท าอย่างไร” และ “จะต้องรู้อะไร” แล้วพ่อแม่ก็คอยหนุนและให้
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เพ่ือสนองความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์นี้ด้วยการฝึกท างานในชีวิต ประจ าวัน อย่างเป็นประจ า 
สม่ าเสมอ เพ่ือช่วย เหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตที่เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของตนเอง ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการ
ท างาน 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom)  

นวัตกรรมประเภทการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ก าลัง เป็น
ที่สนใจและจับตามองของนักการศึกษาหลายฝ่ายทั้งในและต่างประเทศที่จะน ามาปรับใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนให้เกิด 
ขึ้นได้ ภายใต้สถานการณ์ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไป เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการบ้านและช่วยพัฒนา       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เด็กได้ 

    2.1 ความเป็นมาของ Flipped Classroom         
    Flipped Classroom เป็นวิธีการสอนที่ใช้มานานหลายปีแล้ว เช่นในหนังสือ 
Effective Grading (Walvoord & Anderson, 2011) สาขามนุษยศาสตร์ได้น าเสนอรูปแบบการ
เรียนการสอน ที่นักเรียนได้รับเนื้อหาก่อนที่จะมีการเรียนในชั้นเรียนและเพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนมีการ
เตรียมตัวหรือไมพ่วกเขา เสนอวิธีการตรวจสอบโดยให้งาน ที่ให้นักเรียนได้ท าก่อนเข้าชั้นเรียนเมื่อเข้า
เรียนนักเรียนจะได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ระหว่าง การท ากิจกรรมวิธีนี้จะเป็นการลดการ
เขียนข้อเสนอแนะในงานของนักเรียนเพราะได้มีการ เสนอแนะต่อในเรียนในชั้นไปแล้วรูปแบบการ
สอนนี้ได้ถูกแนะน าให้ใช้ในสาขาวิชาต่างๆเป็นวงกว้าง            
   Maureen Lage, Glenn Platt, and Michael Treglia (Lage, Platt, & Treglia, 
2000) อธิบาย วิธีการ ที่คล้ายกันที่เรียกว่า Inverted classroom ซึ่งได้น าถูกมาใช้ในหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในปี 2000 ได้เริ่มทดลองว่าการสอนแบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในบางรูปแบบ และเพ่ือ ให้หลักสูตรเหมาะกับนักเรียนจึงเกิดการออกแบบ   Inverted 
classroom เพ่ือให้นักเรียนได้เรียน กับสื่อการเรียนต่างๆเช่น การเรียนนอกห้อง การอ่านหนังสือ 
วิดีโอ และ PowerPoint ที่มีเสียงก่อนการเข้าชั้นเรียน เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้เตรียมความพร้อม
โดยการดูสื่อต่างๆ นักเรียน จะได้รับงานที่มีการสุ่มเก็บคะแนนในบางครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียนกิจกรรม
ในเวลาเรียน นักเรียนจะใช้ หลักการทางเศรษฐศาสตร์อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนและ
ครูผู้สอนที่จะตอบสนองต่อวิธีการนี้อย่างดีและสังเกตว่านักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้นกว่าการสอนใน
รูปแบบดั้งเดิม 
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    Eric Mazur and และ Catherine Crouch (Crouch & Mazur, 2001) ได้อธิบาย
การปรับปรุง Flipped Classroom ที่เรียกว่า Peer instruction ที่จะคล้ายสองวิธีการที่ได้กล่าวไว้
แล้ว คือให้ นักเรียนได้รู้เนื้อหาก่อนการเรียนและได้รับมอบหมายงานให้เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้
เตรียมตัวก่อน เข้าเรียน เมื่อถึงเวลาเรียนจะมีการบรรยายและถามค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหา ในการ
ตอบค าถามจะไม่ใช้ การตอบโดยอาสาสมัครแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมแต่นักเรียนทุกคน
จะต้องตอบค าถาม อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า"clickers" ที่จะช่วยให้นักเรียนที่จะตอบแบบไม่ระบุชื่อและ 
ผู้สอนที่จะเห็นข้อมูล ที่ตอบทันที หากส่วนใหญ่ของห้องเรียนตอบไม่ถูกต้องก็จะน าค าถามนั้นให้
นักเรียนพิจารณา ในกลุ่ม  เล็กๆ ในขณะที่ผู้สอนหมุนเวียนการอภิปรายในแต่ละกลุ่มให้เข้าใจใน
ปัญหานั้นๆ แล้วอภิปราย นักเรยีนจะตอบค าถามตามความคิดอีกครั้งหนึ่ง ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะที่
ถูกต้อง และหลังจากนั้น จะถามค าถามที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม โดยการอภิปรายแบบนี้จะท า
แบบเดียวกัน กับหัวข้อ อ่ืนๆ ซึ่งจะใช้เวลา หัวข้อละ 13-15 นาท ี         
    Jonathan Bergmann และ  Aron Sams พยายามหาแนวทางในการช่วย 
นักเรียนซึ่งมีความจ าเป็นต้องขาดเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องเข้าแข่งขันกีฬา หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ 
จนท าให้เรียนไม่ทันเพ่ือน และเวลายาวนานที่นักเรียนใช้ในการเดินทาง ก็ท า ให้นัก เรียนจะต้อง 
ขาดเรียน  เมื่อ Jonathan ได้พบวิธีการอัดเสียงลงใน Power point และการท าวีดิโออย่างง่ายๆ 
พวกเขาก็เริ่มถ่ายการสอนและ ลงวีดิโอออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนได้เข้ามาดู เมื่อมีนักเรียนขาดเรียน 
หรือไม่ได้เข้าเรียนครูก็จะให้ Website เพ่ือให้นักเรียนคนนั้นได้ดูบทเรียน 

    Jonathan Bergmann และ Aron Sams เป็นผู้พัฒนา Flipped Classroom โดย
เริ่มจากการท าวีดิโออย่างง่ายๆ ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนได้ดูวิดีโอ หลังจากนั้นเมื่อข่าวการท า วิดีโอ
การสอนแพร่ออกไปแล้ว ก็มีนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วแต่กลับมาดูซ้ าเพ่ือการสอบ นับเป็นสิ่งที่ดี ต่อ
การสอนของ Jonathan Bergmann และ  Aron Sams เพราะไม่ต้องตามนักเรียนช่วง กลางวัน 
หรือหลังเลิกเรียนเพ่ือมาเรียนเสริม แต่สิ่งที่ Jonathan และ Aron ไม่ได้คาดคิด คือมีครูและนักเรียน
จากทั่วโลกที่ศึกษาวีดิโอที่ได้พวกเขาลงไว้ ครูจากต่างประเทศ หรือแม้แต่ ครูใหม่ก็มาศึกษาจากวีดิโอ
นี้ซึ่งเป็นนั้นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิด ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มบันทึกวิดีโอ การสอนเตรียมไว้และ
น ามาใช้ในห้องเรียนเมื่อน ามาใช้และท ากิจกรรม พวกเขาพบว่าเมื่อท าการสอน และกิจกรรมต่างๆ
เสร็จยังมีเวลาเหลืออีก 20 นาท ีเมื่อเทียบกับการเรียนแบบดั้งเดิม เมื่อได้น า Flipped Classroom
มาใช้จนจบปีการศึกษาก็ได้ค้นพบว่าการสอนในรูปแบบนี้ เป็นสิ่งที่ดีกับ นักเรียน เช่น Flipped 
Classroom เป็นวิธีที่ช่วยก าหนดกรอบให้นักเรียน ได้รับการศึกษาส่วน บุคคล ที่เหมาะกับความ
ต้องการของตน เช่นกรณีมีนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เข้ามาใหม่กลางภาคเรียน  โดย Jonathan 
Bergmann และ Aron Sams ได้ให้นักเรียนใหม่ดูวีดิโอการสอนของพวกเขา ผลปรากฏว่านักเรียน
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คนนี้สามารถเรียนรู้ได้ทันเพ่ือนแม้จะใช้เวลาที่น้อยกว่า ซึ่งการศึกษาในแบบ ดั้งเดิม จะท าได้ยาก 
นักเรียนที่ได้รับการศึกษาแบบเดิมจะรู้ในเรื่อง นั้นๆแคเ่พียงผิวเผิน แต่การใช้ Flipped Classroom
จะช่วยให้นักเรียนที่มีความแตกต่างกันได้รับการศึกษาเฉพาะ ที่เหมาะ ส าหรับ นักเรียนคนนั้น 

   สรุปได้ว่าการเรียนการสอนแบบกลับด้านนั้นเป็นวิธีสอนที่มีมานานแล้วซึ่งอาจ หมายถึง
การสอนที่ให้เด็กรับเนื้อหาไปอ่านท าความเข้าใจก่อนที่จะเข้าห้องเรียนและให้นักเรียนได้ เรียนกับสื่อ
ต่างๆ การอ่านหนังสือ การเรียนนอกห้องเรียน การดูวิดีโอ หรือ Power Point ที่มีเสียงก่อนจะมาเข้า
ชั้นเรียน เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน หรือเป็นการ ท าสื่อการสอนขึ้นมา
เพ่ือแก้ปัญหาเด็กขาดเรียนบ่อยด้วยการอัดวิดีโอระหว่างท าการสอนแล้วเผยแพร่ ลงในอินเตอร์เน็ตให้
เด็กท่ีขาดชั้นเรียนได้เข้ามาด ูท าให้สามารถเรยีนได้ทันเพ่ือนๆเป็นต้น การเรียนการสอนแบบกลับด้าน
ในปัจจุบัน จึงท าข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ   ผู้เรียนที่สามารถใช้เวลานอกเหนือจากห้องเรียน
ได้ศึกษาเนื้อหาการเรียนผ่านสื่อที่ครูจัดสรรให้ อาจจะเป็น อีเลิร์นนิง หรือ บทเรียนส าเร็จรูป ผ่าน
เว็บไซต์ หรือ หนังสือ บทความ ให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน  แล้วกลับมาอภิปรายผล หรือ
ท ากิจกรรมในเวลาเช้าชั้น เรียนแบบปกต ิ
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2.2 รูปแบบการเรียนรู้ของ Flipped Classroom  

    1. Flipped classroom รูปแบบดั้งเดิม 

    BRIAN MILLER ได้น ารูปแบบของการน าการเรียนการสอนแบบ Flipped 
Classroom ไปผสมผสานกับ การเรียนการสอนในห้องแบบต่างๆซึ่งมี 4 รูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  เป็นรูปแบบที่เหมาะกับครูที่เพ่ิงเริ่มใช้มากท่ีสุด ครูจะให้แหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน 
ในชั้นเรียนแล้วให้ค าแนะน าอยู่ข้างๆนักเรียนจะท างานเป็นกลุ่ม และนักเรียนจะได้รับการสนับสนุน 
ให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง 

 

นักเรียนดูเนื้อหาจากที่บา้น 

นักเรียนท าการประเมินเมื่อเรียน
จบบทเรียน 

นักเรียนใช้ทักษะในโครงการ
ห้องปฏิบัติการและการจ าลองในช้ัน
เรียน 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน 
ชั้นเรียน 

แผนภูมิที่ 2 Model Traditional Flipped 
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2. Inquiry Based Approach รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้แบบส่วนบุคคลด้วยตัวเองโดยการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับค าถาม 

ของตัวเองนักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระหรือในกลุ่มที่จะด าเนินการขั้นตอนการสอบถาม   
รายละเอียดเพิ่มเติม และท าตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ดังนี้  

1.ปัญหา         
        2.แนวคิดการวิจัย 

3.รูปแบบสมมติฐาน 
4.ทดสอบสมมติฐาน 

                 5.รวบรวมและประมวลผลข้อมูล      
        6.สรุป 
                7.น าเสนอผลงาน  

 

นักเรียนท างานกลุ่ม 

ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา 

นักเรียนดูเนื้อหาจากที่บา้น 

นักเรียนตั้งค าถาม 

เกี่ยวกับบทเรียนที่ศึกษา 
นักเรียนใช้ทักษะในการ

สืบค้นแนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนน าเสนอสิ่งที่คน้พบ 

แผนภูมิที่ 3 Model Inquiry Based Approach 
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3. Flipped Mastery Approach รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ 

  

    

  รูปแบบนี้จะช่วยให้เป็นการศึกษาอย่างแท้จริงเช่นนี้ เป็นรูปแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้ 
ด้วยตนเองการเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะย้ายไปหัวข้ออ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระ หรือ
ในทีมกลุ่มเพ่ือนการศึกษาติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเพ่ือจะ เพ่ิม
ศักยภาพของพวกเขารูปแบบนี้จะให้โอกาสที่ดีที่สุดส าหรับความแตกต่างในห้องเรียนได้ให้โอกาส 
เรียนเนื้อหาเกินกว่าวัตถุประสงค์นักศึกษาจะด าเนินการได้แตกต่างกันในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุวัตถุ 
ประสงค์และใช้ความหลากหลายของเนื้อหาดิจิตอลและโหมดการประเมิน นักเรียนที่ชอบหัวข้อนั้นๆ 
สามารถใช้เวลาค้นหาลงไปในเนื้อหาที่ลึกลงไปเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของนักเรียน  

 

 

 

 

 

 

นักเรียนดูเนื้อหาจากที่บา้น 

การประเมินผลของ
นักเรียนตาม 
มาตรฐานท่ีสมบูรณ์ 

ศึกษาการพัฒนากรอบการ
ท างานของ วัตถุประสงค์ 

นักเรียนใช้เวลาเรียน
ส าหรับการสังเคราะห ์ เกิดการเรียนรู้ 

แผนภูมิที่ 4 Model Flipped Mastery Approach 
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4. Project Based Learning  รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน 

                          

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ปัญหาของโลกจริงๆ จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่จะใช้เนื้อหาที่ จะแก้ 
ปัญหา นักเรียนใช้การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจาก 
ความเข้าใจในเนื้อหาแต่จะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ความรู้ นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการสร้าง 
การประเมนิตนเองและข้อเสนอแนะเพ่ือตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาและประสบความ ส าเร็จ 
สูงสุดของผลโครงการของพวกเขา รูปแบบนี้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะศตวรรษ 21 ที่จ าเป็น ใน
การเข้าสู่ตลาดงานในอนาคตของพวกเขา          

สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบกลับด้านที่ผสมผสานกับรูปแบบการ
เรียนแบบต่างๆ มี 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบดั้งเดิม 2) รูปแบบสืบเสาะหาความรู้3) รูปแบบการเรียนรู้ 
แบบพลิกกลับ 4) รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งการเรียนแต่ละรูปแบบก็มีลักษณะเด่นต่างกันไป 
ซึ่งผู้วิจัยเลือกรูปแบบที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ รูปแบบนี้จะช่วยให้เป็นการศึกษาอย่าง
แท้จริงเช่นนี้ เป็นรูปแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้ ด้วยตนเองการเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะย้ายไปหัวข้อ
อ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระ นักเรียนที่ชอบหัวข้อนั้นๆ สามารถใช้เวลาค้นหาลงไปใน
เนื้อหาที่ลึกลงไปเพื่อตอบสนองความ ต้องการของนักเรียน 

นักเรียนใช้ทักษะในการ

สืบค้นแนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนน าเสนอสิ่งที่คน้พบ 

นักเรียนท างานกลุ่ม 

ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา 

นักเรียนหรือครูน าเสนอ

ปัญหาที่แท้จริงในชีวิต 

นักเรียนดูเนื้อหาจากที่บา้น 

แผนภูมิที่ 5 Model Project Based Learning 
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สี่เสาหลักของ F-L-I-P                  

    จากเว็บไซด์ http://flippedlearning.org ได้อธิบายการเรียนรู้ Flipped 
Classroom มุ่งเน้นไปที่การเรียนของนักเรียนเป็นการเรียนรู้รายบุคคล สี่เสาหลักของ F-L-I-P จะช่วย
ให้อธิบายให้ครูหรือผู้ที่จะน า Flipped classroom  ไปใช้นั้นได้เข้าในถึงการเรียนการ สอนแบบ 
Flipped Classroom ว่ามีหัวใจหลักท่ีแท้จริงอย่างไร 

    F – Flexible Environment            
    การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ต้องการความยืดหยุ่นของ 
สภาพแวดล้อม เช่น รูปแบบของการเรียนรู้นั้นควรจะมีหลายรูปแบบไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่ง 
หรือรูปแบบเดิมๆ นักศึกษาสามารถใช้รูปแบบ การเรียนแบบใดๆก็ได้เพ่ือที่จะรองรับบทเรียนต่างๆ 
ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องกับการทางานของกลุ่ม การศึกษาอิสระ,การวิจัย, ผลการด าเนินงานและการ 
ประเมินผล นักเรียนจะเลือกสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง เวลาและสถานที่ที่ต้องการเรียนในชั้น 
Flipped Classroom จะมีบางครั้งที่มีความวุ่นวายหรือเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเรียน 
แบบดั้งเดิม ที่มีความสงบเงียบมากกว่า นอกจากนี้ครูที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในกับการคาดหวังด้วย 
ระยะเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน หรือวิธีการประเมินในการสร้างระบบการประเมินที่ จะต้องมี 
ความเหมาะสมทั้งในการวัดความหมายกับนักเรียนและครูไม่ใช่การประเมินเป็นตัวตัดสินคะแนนของ 
นักเรียน  เพียงอย่างเดียว                  
    L – Learning Culture              
    การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ต้องการการยกระดับจาก วัฒนธรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบครูเป็นศูนย์กลางแบบดั้งเดิมครูเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาแต่เพียงผู้เดียวที่ให้ข้อมูลกับนักเรียนโดยตรงผ่านการบรรยาย ในรูปแบบการ เรียนรู้ Flipped 
Classroom มีการเปลี่ยนแปลงจากครูเป็นศูนย์กลางเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะให้ความส าคัญ
การเรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนสนใจในเชิงลึกมากขึ้น และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยที่พวกเขามีส่วนร่วม ในการสร้าง ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วม
ในเรียนและประเมินผลของนักเรียนจะเป็นไปในลักษณะส่วนบุคคล ในทาง ทฤษฎีนักเรียนสามารถ
เลือกการเรียนรู้ของพวกเขาโดยการหาเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือในห้อง หรือ เนื้อหาที่ก าหนดไว้และครู
สามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนะน าสื่อต่างๆ ให้
นักเรียน                      
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    I – Intentional Content              
    การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ต้องการความตั้งใจในศึกษาเนื้อหา 
เพ่ือที่ครูจะได้รู้ในเนื้อหาของตัวเองจริงๆ ประเมินว่าเนื้อหาที่จะสอนโดยตรง รวมถึงการวางแผน ด้วย
ว่าจะใช้สื่อใดๆในการสอนเนื้อหานั้น รวมถึงสื่อไหนที่อนุญาตให้นักเรียนได้ค้นหาต่อไป ถ้าหาก 
นักเรียนอยู่เรียนรู้เรื่องนั้นเพ่ิม และอีกสิ่งหนึ่งก็คือครูจะใช้ วิธีการสอนแบบในห้องเช่น active 
learning strategies, peer instruction, problem-based learning, or mastery หรือ Socratic 
methods ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหัวข้อเรื่องที่ครูต้องการสอนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเข้าใจ 
และศึกษาในเรื่องที่ต้องการจะสอนจริงๆ เพ่ือเป็นการวางแผนการเรียนในคาบนั้นเพ่ือให้เกิดผล 
ประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด  

    P – Professional Educator            
    การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ต้องการครูที่เป็นมืออาชีพ Flipped 
Classroom อาจจะ ชี้ให้เห็นว่าวิดีโอการเรียนการสอนมีความส าคัญมากกว่าครูหรือนักการศึกษา 
แต่จริงๆแล้วเป็นการเข้าใจที่ผิดเพราะส าหรับ Flipped Classroom ต้องการทักษะด้าน การศึกษา
มืออาชีพที่จะมีความส าคัญกับครูหรือนักการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมโดยจะต้องก าหนดเวลา  และ
วิธีการที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมไปเป็นการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการเพ่ิม เวลา
การพบปะระหว่างครูและนักเรียนมากขึ้นจะท าให้สามารถน ารูปแบบ การสอนมาใช้กับนักเรียน ได้
เป็นอย่างด ีมีการสังเกตนักเรียนในช่วงที่ท ากิจกรรม ช่วยให้การประเมินนักเรียน เป็นไปแบบ 
รายบุคคลจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าไม่ได้เลยถ้าหากครูยังไม่เข้าใจวิธีการสอน เนื้อหา เป็นบทบาท
ของ ตัวเองที่พ่ึงมี ซึ่งจากทั้งหมดนี้จะท าให้ครูที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped 
Classroom ได้ปรับทัศนคติของตัวเองซึ่ง Jonathan Bergmann และ  Aron Sams ยังได้
แนะน าสิ่งที ่ไม่ควรท า เมื่อคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน แบบ Flipped Classroom ไว้ว่า
1.ไม่ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เพราะมีคนแนะน า 2.ไม่ควรจัดการเรียน
การสอนแบบ Flipped Classroom เพราะคิดว่าเป็นการท าให้ เกิด “ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21” 
3. ไม่ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เพ่ือแสดงความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี 
4.ไม่ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เพราะคิดว่าการกลับทางห้องเรียนเป็น
เครื่องบอกว่าตนเป็นครูที่ดี 5.ไม่ควรจัดการเรียน การสอนแบบ Flipped Classroom เพราะคิด
ว่าการกลับทางห้องเรียนช่วยให้ชีวิตการเป็น ครูง่ายขึ้น 

    สามารถสรุปได้ว่าหัวใจหลักของ Flipped Classroom นั้นต้องมีความ ยืดหยุ่น ของ
สภาพแวดล้อมในการเรียนจัดให้มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปแบบการเรียน แบบ
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ใดแบบหนึ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะให้ความส าคัญการเรียนรู้เรื่องที่นักเรียน สนใจในเชิงลึก มาก
ขึ้น ครูผู้สอนต้องเป็นครูมืออาชีพ มีความตั้งใจในการสอน มีการวางแผน การเตรียมการสอน เพ่ือการ
สอนนั้นจะให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด    

    2.3 ประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนแบบ Flipped Classroom      

    มีเหตุผลบางประการที่บอกถึงคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) ที่ Bergmann และ Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Flip Your 
Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day สรุปได้ดังนี้ 

    1.เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครูจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือจากครูสอนไป 
เป็นครูฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหัด หรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์เป็นรายบุคคลหรืออาจ 
เรียกว่า เป็น ครูติวเตอร์ 
    2.เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบโดยใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น การ 
น าโลกของ โรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัล 
    3.ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่งเด็กสมัยนี้มีกิจกรรมมากดังนั้นจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือใน  
การจัดการ เรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ช่วยให้เด็กเรียนไว้ 
ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จัดการจัดเวลาของตนเอง 
    4.ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ในชั้นเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะถูก 
ทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากครูมากท่ีสุดโดยอัตโนมัติ 
    5.ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความ 
สามารถของตนเอง เพราะเด็กสามารถฟัง-ดูวีดิทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับ (Review) ก็
ได ้ตามท่ีตนเองพึงพอใจที่จะเรียน               
    6.ช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนเองได้ท าให้เด็กจัดเวลาเรียน ตาม 
ที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้ สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้ 
    7.ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพ่ิมขึ้นตรงกันข้ามกับการที่เรียนแบบ 
ออนไลน์การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนและ 
นักเรียนพบปะกับครู ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบ 
ออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและเพ่ิมบทบาทของครูให้เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เพ่ือน เพ่ือนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
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    8.ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้นหน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือ 
เนื้อหาแต่ต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้ก าลังใจรับฟังและช่วยเหลือส่งเสริม ผู้เรียนซึ่ง
เป็น มิติส าคัญที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของเด็ก 
    9.ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรียนที่ 
ครูจัดประสบการณ์ข้ึนมานั้น ผู้เรียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดี  เป็นการปรับ 
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งครูหรือท างานให้เสร็จตามก าหนดเป็นการเรียน 
เพ่ือตนเองไม่ใช่คนอ่ืนส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่การเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนด้วยกัน จะเพ่ิมขึ้น 
โดยอัตโนมัติ 
    10.ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่างตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีเด็ก ที่ม ี
ความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับทางจะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือนด้วยกันก็เห็นและ 
ช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน 
    11.เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียนช่วยเปิดช่องให้ครูสามารถ 
จัดการชั้นเรียนได้ตามความต้องการที่จะท าครูสามารถท าหน้าที่ของการสอนที่ส าคัญในเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือ สร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน ช่วยให้เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีทีสุด 
    12.เปลี่ยนค าสนทนากับพ่อแม่ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ        
ผู้ปกครอง ซึ่งการรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ 
    13.ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษาการใช้ห้องเรียนแบบกลับทางโดยน า 
สาระ ค าสอนไปไว้ในวีดิทัศน์น าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเปิดเผยเนื้อหาสาระทางการเรียน 
ให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพการเรียนการสอน 
 
    ประโยชน์ของการเรียนแบบ Flipped Classroomสามารถสรุปได้ว่าเป็น การ 
เปลี่ยนวิธีการสอนจากครูเป็นผู้บรรยายหน้าชั้นเรียน มาเป็นครูฝึก คอยแนะน าแนวทางแก่นักเรียน 
เป็นการสนับสนุนการเรียนในยุคดิจิตอลที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี สื่อสมัยใหม่ เป็น 
การช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือนักเรียนที่ไม่มีเวลาเรียนเนื่องจากกิจกรรมเยอะ ซึ่งสามารถ 
เรียนในระบบออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองเป็นการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับเพ่ือนๆของเขารวมถึงผู้ปกครองกับครูด้วยเช่นกันและยังเป็น 
การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้สาธารณชนได้รับทราบ 
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 2.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Flipped Classroom   

 (วิจารณ์ พานิช, 2557) ได้น าเสนอการประเมินผลของการจัดการเรียนการสอน 
Flipped Classroom โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม            
    ระบบประเมินที่ประเมินความเข้าใจของนักเรียนอย่างแม่นย าค าถามคือ ครูรู้ได้ 
อย่างไรว่าศิษย์ได้เรียนรู้อย่างรู้จริงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวิชา และถ้านักเรียนคนใดยัง 
เรียนรู้ ไม่ได้ตามท่ีก าหนด จะท าอย่างไร เทคโนโลยี ไอซีท ีสมัยใหม่คือค าตอบ 

    2. การประเมินเพ่ือปรับปรุง (Formative Assessment)       
    ครูที่มีประสบการณ์สูงจะสามารถบอกได้ทันทีว่าเด็กคนไหนยังไม่เข้าใจเรื่อง อะไร
เมื่อครูเดินไปรอบๆห้องเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง ครูจะลองสอบถามบางค าถามแก่ 
นักเรียนบางคน และรีบแก้ความเข้าใจ ผิดให้ในช่วงที่นักเรียนก าลังเรียนรู้ หลักการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
นักเรียนแต่ละคนจะต้องการความช่วยเหลือแตกต่างกันตามระดับของพัฒนาการของศักยภาพใน การ
เรียนรู้ (cognitive development) ของตนและตามความยากง่ายของเรื่องครูจะมีวิธีช่วยเหลือ ศิษย์
แตกต่างกันบางกรณีครูจะช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแต่ในบางกรณีครูจะปล่อยให้นักเรียนใช้ ความ
พยายามช่วยเหลือตนเอง การเรียนที่ดี ไม่ใช่การเรียนแบบได้รับการป้อนสาระความรู้ นักเรียน ที่ช่วย
ตัวเองได้ควรได้เรียนแบบช่วยตัวเองเพราะจะเรียนรู้ได้ลึกและเชื่อมโยงกว่าแต่นักเรียนที่เรียน อ่อนก็
ต้องได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม นักเรียนมีส่วนในการเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน เพ่ือ
ยืนยันการเรียนรู้ของตนเองว่าได้บรรลุการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์แล้ว จะพิสูจน์ โดยวิธี
ใดก็ได ้ ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ ครูก็จะเข้าไปประเมิน และหาประเด็นที่ 
นักเรียนยังไม่เข้าใจแล้วจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือซ่อมเสริมความเข้าใจเป็นรายคน ผู้เขียนอ้างถึง 
ค าอธิบาย คุณประโยชน์ของการทดสอบแบบ formative โดย Evan McIntosh ว่าเป็นเสมือน GPS 
ของการเรียนรู้ ที่คอยบอกว่าการเรียนรู้ด าเนินไปถูกทางหรือไม่ การทดสอบแบบ formative และ 
feedback แก่นักเรียนทันที ช่วยให้นักเรียนได้อย่างถูกทางไม่เดินผิดทาง 

    3. ถามค าถามท่ีถูกต้อง ในการทดสอบแบบ formative       
    คือการคุยกับนักเรียนของครูเป็นการคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ  และเปี่ยมความ 
เมตตาของครูเพ่ือศิษย์เพ่ือสร้างความสนิทสนมรู้จักนักเรียนเป็นรายคนให้นักเรียนรู้สึกว่าเขาเป็น 
บุคคลส าคัญของครใูห้ครูรู้จัก ความคิดของเขา และเพ่ือให้ครูได้ช่วยให้ศิษย์แต่ละคนได้เรียนวิธีเรียนรู้ 
ค าถามที่ครูถามศิษย์แต่ละคนจึงแตกต่างกันเป็นรายคน เป็นไปตามสถานการณ์แตกต่างกันไปตาม 
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ระดับความเข้าใจเป็นค าถามท่ีช่วยให้ครูรู้ว่านักเรียนคนนั้นๆ มีความก้าวหน้าในบทเรียนนั้นไปถึงไหน 
แล้วและนักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร ค าถามที่ดี นอกจากมีคุณประโยชน์ต่อการ 
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนแล้วยังช่วย“จุดประกาย”ความสนใจหรือความใฝ่รู้ ของนักเรียน 
ได้ด้วย 

    4. การสอบแบบได-้ตก (Summative Evaluation)        
    การสอบเพ่ือดูว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ โดยที่ครู ต้อง 
ก าหนดว่าเกณฑ์สอบผ่าน-ไม่ผ่าน คืออะไร ผู้เขียนบอกว่าตนเองก าหนดเกณฑ์ “รู้จริง” ว่าต้องผ่าน 
ร้อยละ 75 ของข้อสอบโดยที่ตอนออกข้อสอบ ครูก าหนดความยากง่ายของข้อสอบ ให้นักเรียนที่ ได้
เรียนรู้ “ความรู้ที่จาเป็น” (essential knowledge) ทั้งหมด จะสอบได้ร้อยละ 75 ส่วนอีกร้อยละ 25
ตอบไดด้้วยความรู้ส่วนที่เลยความจ าเป็น (nice to know) นักเรียนที่สอบได้ ไม่ถึงร้อยละ 75 ต้อง
เรียนเสริม แล้วสอบใหม่ จนกว่าจะสอบได ้ในวิชาเคมีของผู้เขียน มี การสอบปฏิบัติการด้วย โดยมอบ
ปัญหาให้ไข และคะแนนผ่านคือร้อยละ 75 เช่นกัน นักเรียนที่เขียนรายงานแบบ ขอไปที จะได้รับ
รายงานคืน ให้ไปเขียนมาใหม ่

    5.ความซื่อสัตย์ในการสอบ             
    ครูต้องหาวิธีป้องกันนักเรียนโกงสอบโดยจัดการสอบที่นักเรียนโกงไม่ได้หรือได้ยาก 
ผู้เขียนเล่าวิธีที่ตนเพ่ิง คิดขึ้นใหม่ เรียกว่า open-internet test (เลียนค าว่า open-book test) คือ
ให้ตอบได้โดยใช้การค้นใน internet ช่วยได้ การออกข้อสอบแนวนี้ครูต้องคิดหรือตระหนัก 2 
ประเด็น 

    (1) ค าถามแบบไหนที่ไม่ต้องมีการเรียนในชั้นเรียน นักเรียนก็ตอบได้โดยค้นจาก 
อินเทอร์เน็ต 

    (2) เนื่องจากมีข้อมูลความรู้มากมายให้นักเรียนค้นได้จากอินเทอร์เน็ตข้อสอบ แบบ
ใดที่จะช่วยประเมินความรู้จริงของนักเรียนในวิชานั้น หรือตามวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานั้น  

    ข้อสอบแบบเปิดอินเทอร์เน็ตตอบนี้จะป้องกันการลอกค าตอบไปโดยปริยาย เพราะ
นักเรียนจะได้ข้อสอบต่างกันและควรให้นักเรียนเขียนค าตอบด้วยลายมือ เพ่ือป้องกันการตอบ โดยตัด
ปะจากอินเทอร์เน็ต ความซื่อสัตย์เป็นเป้าหมายของ การเรียนรู้ ใน 21st Century Skills อย่างหนึ่ง 
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    6.เครื่องช่วยการสอบเพ่ือผลได้-ตก            
    เครื่องช่วยนี้คือ computer-generated exam ที่การออกข้อสอบและให้ คะแนน
ท าโดยคอมพิวเตอร์โดยครูเป็นผู้ออกข้อสอบใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ (ครูต้องลงแรงออกข้อสอบ มากข้อ
ขึ้น) ท าให้นักเรียนแต่ละคนได้รับข้อสอบคนละชุด และครูสามารถปรับความยากง่ายของ การสอบแต่
ละครั้งได้ เครื่องช่วยนี้เรียกว่า course- management software ซึ่งมีหลายส านัก ได้แก่ Moodle, 
Blackboard, WebCT 

    7. ท างานในวัฒนธรรมให้เกรด A-F            
    ครูต้องไตร่ตรอง ว่าในการเรียนแบบรู้จริงนั้นการให้ผลสอบ A-F มีความหมาย 
อย่างไร แตกต่างจาก A-F โดยทั่วไปอย่างไร ผู้เขียนทั้งสองยึดถือการให้เกรดแบบ objective-based 
หรือ standards-based grading (SBG) คือเน้นอิงเกณฑ์หรืออิงมาตรฐาน แต่ในข้อก าหนด 
ของหน่วยเหนือของการศึกษาของสหรัฐอเมริกาโรงเรียนต้องระบุทั้งคะแนนและเกรดลงในสมุด
รายงานผลการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนให้ผู้ปกครองได้ดูใช้วิธีประนีประนอมกับข้อก าหนดของ
หน่วยเหนือโดยยึดการสอบ แบบ SBG นักเรียนทุกคนต้อง ได้ผลการสอบแบบ SBG ร้อยละ 75 ขึ้นไป
จึงจะมีการให้เกรด โดยคะแนนร้อยละ 50 มาจาก SBG อีกร้อยละ 50 มาจากการทดสอบแบบ 
formative หรือคะแนนเก็บนั่นเอง 

    สามารถสรุปได้ว่าการประเมินผลการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ควร
มีการประเมินที่เหมาะสมเป็นการประเมินผลเพ่ือให้รู้ถึงจุดอ่อนและท าการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจเป็น
การประเมินจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสอบแบบได้-ตก การประเมินจากการ ตัดเกรด
แบบอิงเกณฑ์ หรืออิงมาตรฐาน 

3.สื่อออนไลน์ 

สื่อออนไลน์ (Burnet & Marshall, 2003) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับ

สารท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังสามารถท าหน้าที่ส่งสาร

ได้หลายอย่าง คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน เป็นการรวมเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมร่วมกับ

ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์  ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบ

เครือขา่ยและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันมีสื่อใหม่ๆ พัฒนาขึ้นหลากหลาย

ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น สื่อออนไลน์เป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่ช่วย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์จัดอยู่ในประเภทของสื่อ เทคโนโลยี อัน ได้แก่  
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ข้อความ ภาพ วีดีทัศน์ เทป เสียง สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted instruction) 

สื่อบนเครือข่าย (Web-based Learning)  การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียน การสอน,การศึกษาผ่าน

ดาวเทียมโดยทั้งหมดนี้เป็น เครื่องมือที่กระตุ้น ให้เกิดศักยภาพทางความคิด (Cognitive tools) 

ตลอดจนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เป็นผู้ แสวงหาความรู้และมีทักษะในการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง เพ่ือมุ่ง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.1 สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน 

 ปัจจุบันสื่อออนไลน์ทั้งหลายได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจาก ICQ (I Seek You) MSN 
(MSN Messenger) จนถึงสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่เต็มไปด้วย Application ต่าง ๆ จาก SMS 
Whatapp.จนถึงไลน์ (Line) ทุกวันนี้ ผู้คนสนใจการเล่น Ipad Iphone หรือสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) รุ่นต่างๆมากกว่าการสนทนากับผู้คนที่อยู่ตรงหน้า การบอกเล่าแลกเปลี่ยนความเห็นที่ ห้อง 
สนทนาในพันทิพ (Pantip) ก าลังเปลี่ยนผ่านเป็นการแชร์ภาพหรือบอกเล่าเหตุการณ์ในเฟสบุ๊ค 
(Facebook) การพิมพ์หรือโพสต์ข้อความตลอดจนการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต  (Chat) เป็นที่นิยม 
และใช้กันอย่างรวดเร็วแพร่หลาย เราใช้การสืบค้นและรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิม 
มากขึ้น มนุษย์สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ 
อินเทอร์เน็ต เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การรับฟังรายการวิทยุผ่านทาง 
อินเทอร์เน็ตและการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในขณะที่นักเรียนนักศึกษาจ านวน 
มากใช้วิธีสืบค้นข้อมูลจากกูเกิล (Google) มากกว่าการค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุด ตลอดจน
รับชม คลิป (Clip) ต่าง ๆ ผ่านยูทูป (YouTube) สอดคล้องกับที่อาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เคยกล่าวไว้
ว่า รูปแบบการศึกษาที่พ่ึงพาเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น การเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้เรียนกระท าได้ง่าย 
รวดเร็วและมากมาย มีครูอยู่ 3 คน คือ Google Wikipedia  YouTube นอกจากนี้ เรายังพบผู้เรียน
ที่สนใจกับการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือเล่นเฟสบุ๊ค (Facebook) หรือ เล่นไลน์ (Line) 
อยู่ตลอดเวลาซึ่งคงต้องท าความเข้าใจกันว่า การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการน า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
หรือการใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้ไม่ได้ท าให้คุณภาพของการศึกษายุคนี้ลดลงแต่ อย่างใดระบบการสืบค้น
ของโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ทวีความส าคัญขึ้น นักเรียนนักศึกษานิยมใช้กูเกิล (Google) 
ในการค้นคว้าเพ่ือท ารายงานมากกว่าการสืบค้นแบบอ่ืน ระบบการสืบค้นของ กูเกิล เริ่มเปลี่ยนไป    
กูเกิลได้ให้ความส าคัญกับการรับรองข้อมูลในสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
มากขึ้น การเรียนการสอนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง การ
ท างานโดยใช้เทคโนโลยีไปได้ เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล มี
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ความสามารถในการค้นหาข้อมูลความรู้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือ ใน 
การติดต่อสนทนากับผู้เรียน ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษายุคนี้เติบโตไปพร้อมกับการ 
ติดต่อ สื่อสาร และการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์    
    สื่อออนไลน์ที่มีอยู่มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอน  
ร่วมสมัยได้ทั้งในส่วนของภาษาที่ผู้เรียนได้พบและใช้อยู่รวมทั้งการน างานรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ 
ทั่วไปในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งข้อเขียน ข่าว บทความ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ ยุคสมัยเปลี่ยน 
ชีวิตประจ าวันและวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยการใช้สื่อออนไลน์จึงมีส่วนร่วม อย่าง 
ส าคัญในการสนับสนุนเป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคนตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เน้นการพัฒนาคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้นอกจากจะสร้างความตื่นตาตื่นใจและความ 
สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เรียนแล้วยังมีส่วนสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งในเรื่อง
ของการรวมพลังสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยเมื่อโลกในความเป็นจริงของผู้เรียน 
เปลี่ยนไปโลกในการเรียนรู้ของพวกเขาย่อมต้องเปลี่ยนไปด้วย ผู้เรียนได้น าประสบการณ์จากการใช้ 
สื่อออนไลน์ที่รายล้อมอยู่รอบตัวมาใช้ในการสังเกต พินิจพิจารณา วิเคราะห์ทั้งด้านภาษา สังคม 
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนอาจารย์ผู้สอนก็ยังคงมีภาระในการค้นหาสื่อออนไลน์ที่     
เหมาะสมและหลากหลายส าหรับผู้เรียน สื่อออนไลน์อุดมไปด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ ที่
เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้อย่างมหาศาล 
เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างในการสะท้อนความคิดเห็น 
รวมทั้งการร่วมมือกันในการเรียนรู้ก็ไม่มีการจ ากัดเวลา สถานที่หรือโครงสร้างของรูปแบบการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการค้นหาความรู้  ช่วยให้ผู้เรียน 
สร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ขึ้น ไม่ได้เป็นเพียงการส่งต่อหรือถ่ายโอนความรู้หรือข้อมูลเท่านั้น และ 
ยังรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีของข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ศิลปะและวิธีการของการเรียนการสอนอย่างมากมายผู้เรียนไม่ต้องการข้อมูลที่ย่อยมาแล้วและมาส่ง 
ต่อให้แต่ผู้เรียนต้องการที่จะเรียนรู้โดยการกระท าซึ่งเขาสามารถสร้างความเข้าใจขึ้นมาได้เองโดยการ 
ใช้พื้นฐานของการทดลอง การลองผิดลองถูก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

    สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เติบโตพัฒนาและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นสื่อที่ 
แพร่กระจายจากการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมในสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
การแพร่กระจายของสื่อก็ท าได้ง่ายขึ้น ด้วยการแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ สื่อ
ออนไลน์เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-to-Many) เป็นแบบ
การสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายคน (Many-to-Many) เมื่ออยู่ในสภาพของการเป็น สื่อสังคม
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หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) สิ่งที่เกิดขึ้น คือการสนทนาอาจจะเป็นการ รวมกลุ่มคุย
ในเรื่องที่สนใจร่วมกันทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนวัฒนธรรม ชีวิตความ เป็นอยู่หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์สินค้าและบริการต่างๆโดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาของการ สนทนาแม้กระทั่งตัว
ผู้ผลิตเนื้อหาเองเพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการสนทนาทั้งในรูปแบบ  ของการเพ่ิมเติม
ความคิดเห็นหรือการเข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้นด้วยตนเอง 

    3.2 ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

    อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากค าว่า Inter Connection Network หมายถึง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกมีการใช้คอมพิวเตอร์ 
เชื่อมโยงถึงกันเปรียบเสมือนใยแมงมุมโดยใช้โปรโตคอล (Protocol) ที่เป็นมาตรฐานในการรับส่ง 
ข้อมูลภาพเสียงที่มีชื่อว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: TransmissionControlProtocol/InternetProtocol) 
ซึ่งสามารถเลือกเส้นทางในการติดต่อได้หลายเส้นทางการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ 
เว็บในการจัดการเรียนการสอนมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

    ใจทิพย์ ณ สงขลา (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2542) กล่าวว่า การ เรี ยนการสอนผ่ าน
เครือข่าย (Web-based Instruction)  หมายถึง การผนวกคุณสมบัติ ไฮเปอร์มี เดียเข้ากับ
คุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วย
ระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของนักเรียน             
    ถนอมพร เลาหจรัสแสง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) กล่าวว่า การเรียนการสอน
บนเครือข่ายเป็นการ จัดการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ประโยชน์จากบริการ
บนเครือข่ายที่มี ชื่อว่า เวิลด์ไวด์เว็บ (WorldWideWeb) ซ่ึงมีข้อได้เปรียบคือนักเรียนสามารถเข้า
เรียนได้ในเวลาและสถานที่ ที่สะดวกแก่นักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้โดย ไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนในเวลาเรียนที่ก าหนดเท่านั้นซึ่งผู้สอนสามารถ
ท าได้ในลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยไม่ต้องมีการเข้าชั้นเรียนการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ในขณะที่มีการนัดหมายเข้าชั้นเรียนบ้างหรือการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  

    เอกวิทย ์แก้วประดิษฐ์ (เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์, 2545) กล่าวว่า การเรียนการสอน
บนเครือข่ายเป็นการน าเสนอ โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ออก แบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องค านึงถึงความสามารถ
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และบริการที่หลากหลายของ อินเทอร์เน็ต และน าคุณสมบัติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนให้มากที่สุด 

    ดังที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการเรียนผ่านเว็บเป็นการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
อินเทอร์เน็ตเป็นการเรียนการสอนที่มีการรวบรวมเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจได้แก่ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง  และวีดิทัศน์มาประกอบเป็นบทเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียน      
ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ทุกเวลา การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ ได้รับ 
คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยอาจจัดเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ
หรือน ามาใช้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการ
สอนทางด้านสถานที่และเวลาได้ 

    3.3 การเรียนการสอนผ่านเว็บ 

  การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction) หมายถึงการเรียนการสอน 
ที่ใช้เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เป็นสื่อหรือตัวกลางในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
ในลักษณะ ของบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพประกอบ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผู้สอนและ    
ผู้เรียนสามารถใช้เว็บเพจ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบค้น ตอบปัญหา ท าแบบฝึกหัด 
ข้อสอบและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากจุดเชื่อมต่อเครือข่าย และการ 
เชื่อมต่อระยะไกลผ่านโมเด็มโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   ทั้งนี้มีผู้นิยามและให้ความหมายของการ 
เรียนการสอนผ่านเว็บเอาไว้หลายนิยาม ได้แก่ 

คาน (Khan, 2011) ได้ให้ค าจ ากัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-
Based Instruction) ไว้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอน โดย
การใช้ ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตมาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมากมายและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง 
              คลาร์ก (Clark, 1996) ได้ให้ค าจ ากัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็น 
การเรียนการสอนรายบุคคลที่น าเสนอโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วนบุคคล และ 
แสดงผลในรูปของการใช้เว็บบราวเซอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ติดตั้งไว้ได้โดยผ่านเครือข่าย 
                รีแลน และกิลลานิ (Relan, 1997) ได้ให้ค าจ ากัดความของเว็บใน การสอนเอาไว้ว่า
เป็นการกระท าของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุ่มคอน สตรัคติวิซึ่ม และการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกัน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากร ในเวิลด์ไวด์เว็บ 
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                พาร์สัน (Parson, 2009) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการ
สอนที่น าเอาสิ่งที่ต้องการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บโดยเว็บสามารถกระท าได้ใน 
หลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมต่อบทเรียน วัสดุช่วยการเรียนรู้และ 
การศึกษาทางไกล 
  ดริสคอล (Driscoll, 1997) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็น
การใช้ทักษะหรือความรู้ต่างๆถ่ายโยงไปสู่ที่ใดที่หนึ่งโดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่สิ่งเหล่านั้น 
                แฮนนัม (Hannum, 1998) กล่าวถึงการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการจัด สภาพ
การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต บนพ้ืนฐานของหลักและวิธีการ ออกแบบ
การเรียนการสอนอย่างมีระบบ 
                คาร์ลสันและคณะ (Carlson, 1991) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นภาพที่
ชัดเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการ เรียนการสอน
(Instructional Design) ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่ชัดเจนในการน าการศึกษาไปสู่ที่ด้อย โอกาสเป็นการ
จัดหาเครื่องมือใหม่ๆส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมเครื่องมืออ านวยความสะดวกที่ช่วยขจัดปัญหา 
เรื่องสถานท่ีและเวลา 
           แคมเพลสและแคมเพลส (Camplese & Camplese, 1997) ให้ความหมาย ของ
การเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางส่วนโดยใช้ 
เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันเนื่องจาก 
เวิลด์ไวด์เว็บ มีความ สามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงเหมาะแก่การเป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน 
                 ลานเพียร์ (Laanpere, 1997) ไดใ้ห้นิยามของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการ 
จัดการเรียนการสอนผ่านสภาพแวดล้อมของเวิลด์ไวด์เว็บซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนการ 
สอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ส่วนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาโครงการกลุ่มหรือ 
การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรืออาจเป็นลักษณะของหลักสูตรที่เรียนผ่านเวิลด์ไวด์เว็บโดยตรง
ทั้งกระบวนการเลยก็ได้การเรียนการสอนผ่านเว็บนี้เป็นการรวมกันระหว่างการศึกษาและการฝึก 
อบรมเข้าไว้ด้วยกันโดยให้ความสนใจต่อการใช้ในระดับ การเรียนที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา 

ส าหรับประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนภายในประเทศไทยการเรียนการสอน ผ่าน 
เว็บถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนที่เริ่มน าเข้ามาใช้ทั้งนี้นักการศึกษาหลายท่านให้ความ 
หมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ดังนี้ 
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                 กิดานันท์ มลิทอง (กิดานันท์ มลิทอง, 2555) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอน
ผ่านเว็บเป็น การใช้ เว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพ่ือน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลาย
มิติของวิชาทั้งหมด ตามหลักสูตรหรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพ่ือประกอบการสอนก็ได้ 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก คุณลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียน
โต้ตอบกันทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วย
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 
  ถนอมพร เลาจรัสแสง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ให้ความหมายว่า การสอน
บนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการ สอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัด
ทางด้านสถานที่และเวลา โดย การสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ
เวิลด์ไวด์เว็บในการจัดสภาพแวดล้อม ที ่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอน
ที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือ ทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
                 ใจทิพย์ ณ สงขลา (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2542) ได้ให้ความหมายการเรียนการสอน
ผ่านเว็บว่าหมายถึง การผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเพ่ือ
สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน (Learning without Boundary) 
                 วิชุดา รัตนเพียร (วิชุดา รัตนเพียร, 2542) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็น
การน าเสนอ โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิลด์ ไวด์เว็บในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ออก แบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องค านึงถึงความสามารถและ
บริการที่หลากหลายของ อินเทอร์เน็ต และน าคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียน
การสอนให้มากท่ีสุด   

จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและ 
ภายในประเทศไทยดังทีก่ล่าวมาแล้วนั้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพ 
การเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบโดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์ 
เว็บมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจ 
จัดเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือน ามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและ
ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย 
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ประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
  ปรัชญนันท์ นิลสุข (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2543) ได้ให้ความหมาย ของนิยามเว็บช่วย
สอนไว้ว่า การจะบอกว่า เว็บไซต์ใดเป็นเว็บช่วยสอนหรือไม่ จึงต้องมีทั้งการก าหนดลักษณะส าคัญ
เบื้องต้น คือเป็นเว็บที่มี วัตถุ ประสงค์เพ่ือการศึกษาและเป็นเว็บที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและมี
กระบวนการ เพ่ือการเรียนการ สอนเราจะยังไม่ตัดสินว่าเว็บช่วยสอนนั้นมีคุณภาพดีหรือมี
ประสิทธิภาพในการสอนหรือไม่เพราะการ แยกระหว่างการเป็นเว็บช่วยสอนกับการเป็นเพียงเว็บที่
เกี่ยวกับการศึกษาหรือฐานข้อมูลเพ่ือการ ศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น 
เว็บไซต์แห่งหนึ่งมีเนื้อหาเป็นข้อความและ ภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนได้เข้าไปเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต แล้วนั่งดูที่หน้าจอภาพเว็บไซต์แบบนี้ถือเป็นเว็บช่วยสอน
หรือไม่ ก่อนจะตอบค าถามข้อนี้เราต้องมา พิจารณาคุณลักษณะต่างๆประกอบ เนื่องจากระบบ
อินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ในแบบต่างๆ หลายประเภท เว็บไซต์ทางการศึกษาก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีอยู่
มากในระบบเราจะแยกแยะอย่างไรว่าเว็บไซต์แบบ  ใดเป็นเว็บช่วยสอน และแบบใดเป็นเพียงเว็บไซต์
ทาง การศึกษา มีแนวคิดอยู่หลายแบบเช่น 
                   

พาร์สัน (Parson, 2009) ได้แบ่งประเภทของเว็บช่วยสอน ออกเป็น 3 ลักษณะคือ 
1. เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาเดียว (Standalone course) 
2. เว็บช่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) 
3. เว็บช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) 

โดยแบบที่หนึ่งและสองเป็นแบบที่มีแนวคิดเป็นรายวิชาโดยรวมขณะที่แบบที่สาม จะเป็นในรูปของ 
กิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ซึ่งขยายความแนวคิดได้ดังนี้ คือ 

1.เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand-alone Courses) เว็บรายวิชาเป็น 
เว็บที่มีการบรรจุเนื้อหา (Content) หรือเอกสารในรายวิชาเพ่ือการสอนเพียงอย่างเดียว เป็นเว็บราย 
วิชาที่มีเครื่องมือและแหล่งที่เข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลักษณะของการเรียน 
การสอนผ่านเว็บที่มีลักษณะเป็นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจ านวนมากที่เข้ามาใช้งานจริง แต่มีลักษณะ 
การสื่อสารส่งข้อมูลระยะไกลและมักจะเป็นการสื่อสารทางเดียว 

2.เว็บช่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นเว็บ 
รายวิชาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนและมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาให้มากมีการก าหนดงานให้ท าบนเว็บการก าหนดให้อ่าน มี 
การร่วมกันอภิปรายการตอบค าถามมีการสื่อสารอ่ืนๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ท าใน 
รายวิชา มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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3.เว็บช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นเว็บที่มี 
รายละเอียดทางการศึกษาการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ เครื่องมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาต่างๆ ที่มีอยู่
ในสถาบันการศึกษาไว้ด้วยกัน และยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไว้บริการทั้งหมด และ
เป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และไม่ใช่วิชาการโดย การ
ใช้สื่อที่หลากหลายรวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยซึ่งทั้งนี้ในกระบวนการการเรียนการสอน จะ
ถือ เป็นลักษณะท ี1 และ 2 เป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีแนวคิดที่ช่วยในการเรียนการสอน ใน
ราย วิชา แต่ในขณะที่ลักษณะที่ 3 จะเป็นในรูปของการให้บริการการจัดการในการบริหาร และช่วย
สนับสนุนในกิจกรรมการเรียนของสถาบัน โดยมองภาพรวมของการจัดการทั้งสถาบัน 

 
เจมส์ (James, 1997) แบ่งเว็บไซต์ทางการศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

1. โครงสร้างแบบค้นหา (Eclectic Structures) 
2. โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedia Structures) 
3. โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) 

1.โครงสร้างแบบค้นหา (Eclectic Structures) ลักษณะนี้ เป็นแหล่งของเว็บไซต์ที่
ใช้ส าหรับการค้นหา ไม่มีการก าหนดขนาด รูปแบบ ไม่มีโครงสร้าง ที่ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ลักษณะของเว็บไซต์แบบนี้จะมีแต่การให้ใช้เครื่องมือในการสืบค้น หรือเพ่ือบางสิ่งที่ต้องการค้นหา
ตามท่ีก าหนด หรือโดยผู้เขียนเว็บไซต์ต้องการ จะเป็นการเปิดให้ผู้เรียนได้เข้ามาค้นคว้าในเนื้อหาโดย
ไม่มีโครงสร้างข้อมูลเฉพาะให้เลือก แต่ โครงสร้างลักษณะนี้มีปัญหากับผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนอาจจะ
ไม่สนใจข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างโดยไม่ก าหนดแนวทางในการค้นหา 

2.โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedic Structures) การควบคุมโครงสร้าง
ของเว็บที่เราสร้างขึ้นเองได้ ใช้โครงสร้างข้อมูลในแบบต้นไม้ในการเข้าสู่ข้อมูล เหมือนกับหนังสือที่มี
เนื้อหาและมีการจัดหมวดหมู่เป็นล าดับ การก าหนดให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้ ได้ผ่านเข้าไปหาข้อมูลหรือ
เครื่องมือที่อยู่ในพ้ืนที่ของเว็บหรืออยู่ภายในนอกเว็บ เว็บไซต์จ านวนมาก มีโครงสร้างใน ลักษณะ
ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะเว็บไซต์ทางการศึกษาที่ไม่ได้ก าหนดทางการค้าองค์กร นั้นจะต้องมี ลักษณะที่ดูมี
มากกว่านี้แต่ในเว็บไซต์ทางการศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของผู้เรียน กลวิธีด้าน โครงสร้าง จึง
มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสร้าง 
หลายอย่างในการน ามาสอน ตามต้องการทั้งหมดเป็นที่รู้จักดีในบทบาท ของการออกแบบทางการ 
ศึกษาส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเครื่องมือมัลติมีเดีย ซึ่งความจริงมีหลักการแตกต่างกัน
ระหว่าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเว็บช่วยสอน นั้นคือความสามารถของ HTML ในการที่จะจัดท าใน
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แบบ ไฮเปอร์เท็กซ์กับการเข้าถึงข้อมูลหน้าจอโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การจะบอกว่าเว็บไซต์ใด 
เป็นเว็บ ช่วยสอนจึงมีคุณลักษณะที่ยอมรับได้คือ ต้องเป็นเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนใน
ลักษณะต่างๆ ไม่ว่าเพื่อการสอนโดยตรงการสืบค้นหาข้อมูลโดยการเป็นฐานข้อมูลการศึกษาหรือการ
เป็นแหล่งสนับสนุนเนื้อหาวิชาในด้านต่างๆ ในรูปแบบของมัลติมีเดียที่จัดท าบนระบบอินเทอร์เน็ต
นั่นเอง   

การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เว็บช่วยสอน จะมีวิธีการจัดที่แตกต่างไปจาก 
การจัดการเรียนการสอนตามปกติเพราะคุณลักษณะและรูปแบบของเว็บ เป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะ 
ของตนเองซึ่งแตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อแบบอ่ืน ๆ นิยามความเป็นเว็บช่วยสอน 
จึงต้องค านึงถึงการออกแบบระบบการสอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเว็บเช่น การสื่อสาร
ระหว่าง ผู้เรียนกับครกูารสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนที่กระท าได้แตกต่างไปจากการเรียนการสอน
แบบเดิมเช่น การใช้เว็บช่วยสอนสามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านเว็บโดยตรง ในรูปคุยกันในห้องสนทนา 
(Chat Room) การฝากข้อความบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดานข่าวสาร (Bulletin Board) 
หรือจะ สื่อสารกันโดยผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็สามารถกระท าได้ในระบบนี้ความเป็น
เว็บ ช่วยสอนจึงไม่ใช่แค่การสร้างเว็บไซต์เนื้อหาวิชาหนึ่งหรือรวบรวมข้อมูลซักเรื่องหนึ่งแล้วบอกว่า
เป็น เว็บช่วยสอน เว็บช่วยสอนกินความหมายกว้างขวางอันเกิดจากการรวมเอาคุณลักษณะของเว็บ 
โปรแกรมและเครื่องมือสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการสอนเข้า
ด้วยกัน ท าให้การเรียนการสอนผ่านเว็บที่เข้ามาเป็นสื่อตัวหนึ่ง เกิดการเรียนรู้ขึ้นอย่างมีความหมาย      
ไม่เป็นเพียงแค่แหล่งข้อมูลเท่านั้น เว็บช่วยสอนอาจจะเป็นนวัตกรรมที่ยังคงไม่เป็นที่แพร่หลาย ด้วย 
ข้อจ ากัดที่มากมายอันเกิดจากปัญหาเดิมๆ ในแบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่เว็บช่วยสอนมี 
แนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญ ในการจัดระบบการเรียน การสอนเมื่อทุกอย่างพัฒนาขึ้น เว็บช่วย
สอนจะเป็นระบบการเรียนการสอนแบบก้าวกระโดดที่ล้ าหน้าสื่ออ่ืนๆ เพราะสามารถเอา ความ 
สามารถของสื่อต่าง ๆ เข้ามาใช้ภายในตัวของเว็บไซต์ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งระบบสื่อสาร    ต่าง ๆ 
ในแบบการศึกษาทางไกล ที่สื่อในรูปแบบอ่ืนๆ ท าไม่ได้ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็จะเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของเว็บช่วยสอน เสมือนเครื่องมือตัวหนึ่งในระบบอินเทอร์เน็ต ที่จะน าผู้เรียนที่
เชื่อมโยงได้ทั่วโลก และเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
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การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการสอน 
 หลักการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยค ากล่าวของ ดิกส์ และ    

ไรเซอร์ ได้กล่าวถึง บัญญัติ 7 ประการในการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไว้ว่าควรมี
หลักดังนี้ 

1.ให้แรงจูงใจแก่ผู้เรียน (Motivating the leaner) มีการใช้การออกแบบ บทเรียน 
โดยการวาง layout ที่น่าสนใจ และการใส่ภาพกราฟิกท่ีสวยงาม การเลือกใช้สีที่ไม่มากจนเกินไป โดย
อาจมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบบ้างในบ้างครั้งแต่ข้อควรระวังคือ ไม่ใช้มากจนเป็นที่ ร าคาญ 
สายตา ของผู้เรียน อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ การใช้ค าถามน าก่อนการเข้าสู่บทเรียน เพ่ือความน่าติดตาม 
และจูงใจให้ผู้เรียนอยากทราบค าตอบโดยการเข้ามาเรียนในบทเรียนของเรา 

 
2. การบอกให้ผู้เรียนทราบว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง (Specifying what is to be 

learn)  เราสามารถบอกให้ผู้เรียนทราบได้ว่าจะต้องเรียนรู้หรือท ากิจกรรมอะไรบ้าง หลังจากเรียนจบ 
จากบทเรียนแล้วโดยครูจะบอกในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ปัญหาอย่างหนึ่งในการ เรียน 
บนเว็บก็คือ ถ้ามีลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน้าเว็บอ่ืนๆเป็นจ านวนมากและผู้เรียนเข้าไปยังเว็บ 
เหล่านั้นจนหลง จากเป้าหมายเราก็ควรแก้ไขโดยการท าลิงค์ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนของเรา เฉพาะที่ 
จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพ่ือป้องกันปัญหา การหลงทางใน Hyperspace 

 
3.การเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ (Reminding learners of past 

knowledge)  นักจิตวิทยากลุ่ม Cognitive มีความเชื่อว่าผู้เรียนจะสามารถจดจ าข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย 
และนานยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถน าเสนอเนื้อหาโดยการเชื่อมโยงความรู้เก่าๆกับความรู้ใหม่ อย่างมี ความ 
หมาย เช่นการยกตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้มาแล้ว หรือการน าเข้าสู่บทเรียน 
โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับสิ่งที่เขาก าลังจะเรียน  โดยในการออกแบบเว็บนั้น เราสามารถ
ใช้ ลิงค์ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วเพ่ือการทบทวน หรือการเปรียบเทียบ
กับ เนื้อหาที่เขาก าลังเรียนอยู่ได้ 

 
4.การน าเสนอเนื้อหาใหม่ (Providing new information) การน าเสนอเนื้อหา ของ 

บทเรียน ซึ่งในการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนบนเว็บนั้น จ าเป็นต้องออกแบบอย่างรอบคอบ โดย 
พิจารณา จากคุณลักษณะทั่วไปของเว็บไซต์ และตัวผู้เรียนเอง โดยพิจารณาได้จากตาราง ต่อไปนี้ 
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พฤติกรรมของผู้เรียน หลักในการออกแบบเว็บไซต์ 

ประมาณ 85 % ของผู้เรียนที่ไม่อ่านข้อความจน
จบ 

ในกรณีที่มีเนื้อหามาก ควรจัดแบ่ง  
ออกเป็นประเด็นย่อยๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไม่  
รู้สึกว่าเนื้อหามากจนเกินไป 

ประมาณ 10 % ของผู้ใช้ที่ไม่เคยเลื่อนหน้าเพ่ือ 
อ่านเนื้อหาในส่วนล่างของหน้าจอ 

เนื้อหาที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับผู้เรียน  
จะต้องออกแบบให้อยู่ส่วนบนของหน้าจอเสมอ 

ผู้ใช้จะไม่อดทนต่อการรอดาวน์โหลด ของ  
ข้อมูลในเว็บที่ช้าจนเกินไป 

ไม่ควรออกแบบเนื้อหาที่ยาวเกินไป หรือมี  
รูปภาพมากจนเกินไปในแต่ละหน้า ถ้ามีเนื้อหา
เป็นจ านวนมากต้องมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วนๆ เพ่ือการเข้าไปดูเนื้อหานั้นๆ โดยตรง 

ผู้ใช้ไม่ชอบที่จะเปิดผ่านเว็บเพจ จ านวนหลาย
ลิงค์เกินไป กว่าจะพบเนื้อหาที่ต้องการอ่าน 

หลีกเลี่ยงการออกแบบบทเรียน หรือโครงสร้าง
บทเรียนที่มีความซับซ้อนมาก และแบ่ง
โครงสร้างเนื้อหาให้ตื้นขึ้น 

ตารางที่ 1พฤติกรรมของผู้เรียนกับหลักในการออกแบบเว็บไซต์ 
 

5.สร้างความกระตือรือร้นของผู้เรียน (Need Action Participation) ในการเรียน 
การสอนบนเว็บต้องการให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นระหว่างเรียน (Active learner) โดยการให้ 
ผู้เรียนท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเรียนหรือจบบทเรียน เช่น มีการท าแบบฝึกหัดระหว่าง 
บทเรียน หน่วยย่อยแต่ละหน่วย ให้นักเรียนท าบทสรุป วิจารณ์ น าเสนอแง่มุมมองของตนเอง ต่อเรื่อง
ที่เรียนมา ส่งผู้สอนหลังจากเรียนจบบทเรียนนั้น ๆ 

6.การให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับ (Offering guidance and feedback) 
การให้ข้อมูลตอบกลับไปของโปรแกรมต่อผู้ใช้ค่อนข้างท าได้ยากในบทเรียนบนเว็บ เมื่อเปรียบเทียบ 
กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ก็สามารถท าได้โดยใช้โปรแกรมภาษาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เราสามารถ 
ให้ค าแนะน า และการตอบกลับในการใช้งานของการตั้งกระทู้ในหน้าเว็บหรือ อีเมล์ก็ได้ 

7.การทดสอบ (Testing) สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง คือการทดสอบว่าผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้ตามจุดมุง่หมายหรือไม่การท าแบบทดสอบสามารถท าได้จากในบทเรียนออนไลน์ แต่อย่างไร ก็
ตามมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของผู้ท าข้อสอบว่าเป็นตัวจริงกับผู้เรียนหรือไม่  ถ้าเป็นการทดสอบ 
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เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่โดยไม่เก็บคะแนนเพ่ือการประเมินผลจริง ก็สามารถ ท า
ข้อ สอบออนไลน์ได ้

8.ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม หรือการซ่อมเสริม (Supplying enrichment or 
remediation) การให้แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยการท าลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 
เนื้อหาบทเรียนที่ผู้เรียนต้องการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป ส่วนการให้ข้อมูลซ่อมเสริมก็สามารถท าได้เช่นกัน 
โดยการสร้างขึ้นเอง หรือการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อนจนเกินไป ส าหรับผู้ที่เรียนอ่อน
  

การก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนการออกแบบ 
                การออกแบบภาพเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าตามวัตถุประสงค์ แต่ละอย่างที่ตั้งไว้ย่อม     
มีการออกแบบที่ต่างกัน เช่น การชักชวนเด็กให้ไปดูสารคดี ย่อมมีเนื้อหาและการออกแบบภาพ แตก 
ต่างกันกับภาพที่ใช้สอนเด็กในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ภาพส าหรับชักชวนใช้ แผ่น
โปสเตอร์ที่มีเนื้อหาเรียบง่าย ใช้ภาพที่ดึงดูดสายตา แต่ภาพที่ใช้ในการสอน ไวยากรณ์นั้นต้องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยตรง การออกแบบภาพเพ่ือการ เรียนการสอนบนเว็บจึงต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนที่จะมีการสร้าง โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เมื่อเราก าหนดว่าต้องการให้เกิดการเรียนรู้ด้านใดจึงสามารถสร้าง
ภาพ หรือออกแบบได้ตรงกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)   ได้แก่ การจ า การวิเคราะห์ ความเข้าใจ การ
สังเคราะห ์ซึ่งในการออกแบบภาพให้ได้ตรงตามการเรียนรู้ด้านนี้ ภาพที่ใช้ต้องเน้นความถูกต้อง และ
ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกหัดตนเอง ในการรับรู้ รายละเอียดที่น ามาใช้ในภาพนั้นต้องมีความเด่นชัด และมี
การเรียงล าดับความคิด หรือสิ่งของ ตลอดจนควรมีการยกตัวอย่างที่เห็นชัดเพ่ือให้เกิดความคิด     
รวบยอด 

2. จิตพิสัย (Affective Domain) เช่น การจูงใจการเห็นคุณค่า ภาพที่ใช้นั้นต้อง มี
เนื้อหาดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นให้แสดงให้เห็นถึงเจตคติใหม่ ๆ สร้างทัศนคติที่ดี ภาพที่ใช้จึงควร 
เน้นการดึงดูดใจเป็นส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนมุ่งสนใจกับภาพ และเกิดการเรียนรู้ในด้านของจิตพิสัยได้ 

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)   เช่น การแสดงออก ทั้งการกระท า หรือ
การปฏิบัติ ดังนั้นภาพที่ใช้จึงต้องเน้นความชัดเจนในความหมายของภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมี
การแสดงส่วนต่างๆ ให้มีการเคลื่อนไหว ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการหนึ่งไปอีก 
กระบวนการ หนึ่งได ้และควรแสดงถึงการฝึกหัดวิธีการให้เกิดทักษะอ่ืน ๆ ด้วย 
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4.แนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning)  

การเรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed learning) เดิมใช้ค าว่า Auto Didactic 
(Skager Rodney, 1978) เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับ 
ความสนใจอย่างมากจากนักการศึกษาและสถาบันต่างๆ และก าลังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพ่ือ   
ส่งเสริม การเรียนรู้แบบน าตนเอง  

    4.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

การเรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed learning) ได้รับความสนใจมาตั้งแต่
สมัย พุทธกาล ดังเช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง หรือนักปรัชญาชาว
กรีก เช่น Socretes,Plato และ Aristotle ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีความรู้ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว
โลก ก็เนื่องมาจากการ เรียนรู้แบบน าตนเอง หรือบุคคลทางประวัติศาสตร์คนอ่ืนๆ เช่น Alexander 
the Great,Julius Caesar,Erasmus และ Descartes ก็เป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง นักการศึกษาเป็น 
จ านวนมากให้ความสนใจ เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง เริ่มจากการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ จน
น ามาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน กูกลิเอลมิโน ลองและฮีมสตรา (Gulielmino, 1997) ได้กล่าวถึง
ประวัติ ของการเรียนรู้แบบน าตนเองที่เกิดขึ้นในอเมริกาว่า บรรยากาศของการศึกษาด้วยตนเอง 
(self–education) ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยที่อเมริกายังเป็น อาณานิคม  ผู้สนใจมีทั้งเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่มที ่ร่วมกันศึกษา ด้วยเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้แก่ ข้อความในคัมภีร์ไบเบิล และศาสนาอ่ืนๆ 
วรรณคดีที่ ยิ่งใหญ่ การท าฟาร์ม การท าสวน การซ่อมบ้าน ภาษา และศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นต้น ใน
ศตวรรษที่ 19 ได้มี การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยปี ค.ศ. 1840 คริล (Crail) ได้
ตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการพยายามศึกษาด้วยตนเอง ของประชาชน ทั่วไป ขณะที่ประเทศอังกฤษ ป ี
1859 สไมล์ (Smiles) ได้ตีพิมพ์ หนังสือเรื่อง “self – help” ซึ่งเป็นการยกย่องคุณค่าของการพัฒนา
บุคคลด้วยตนเอง นักการศึกษาหลายท่าน ได้น าเสนอผลงาน เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง อาท ิ 

โนลส์ (Knowles & Malcolm, 1975) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนการสอน
แบบการน าตน เองและเขียนหนังสือเรื่อง “Self–directed Learning” ซ่ึงให้ค านิยามพ้ืนฐานและ
สมมุติฐาน เกี่ยว กับการเรียนรู้แบบน าตนเองที่เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยอื่นๆ ตามมา  

กูกลิเอลมิโน (Gulielmino, 1997) ได้สร้างแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้แบบ 
น าตนเอง (Self – directed Learning Readiness Scale) เรียนย่อๆ ว่า SDLRS  
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ทัฟ (Tough, 1971) ได้วิเคราะห์กิจกรรมการสอนเพ่ือการน าตนเอง (Self– 
directed Teaching) และได้เขียนหนังสือชื่อ “The Adult’s Learning Projects”  

ส าหรับประเทศไทยค าว่า“Self–directed Learning” มีผู้น ามาแปลเป็นภาษาไทย 
ไว้หลายค า เช่น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การเรียนรู้โดยการน าตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้โดยพึ่งตนเอง การชี้น าตนเอง และการเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นต้น และมีนักการศึกษา หลาย
ท่านที่ท าการวิจัย เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง กับกลุ่มตัวอย่างในทุกระดับการศึกษา มีทั้งใน
ระบบและนอกระบบ โรงเรียน ทั้งนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน  

    4.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง         
    นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกับการเรียนรู้แบบน าตนเองไว้ ดังนี้  
    ทัฟ (Tough, 1971) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบน าตนเองว่าเป็นการเรียน โดย 
เจตนา จงใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ และจะเกิดข้ึนเมือ่คนใดคนหนึ่งผูกพันและมุ่งมั่นกับการเรียน เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมกับมีการวางแผนการเรียนของตนเองด้วย  

โนลส์ (Knowles & Malcolm, 1975) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบน า
ตนเองว่า เป็น กระบวนการ คิดริเริ่มการเรียนเองโดยวินิจฉัยความต้องการในการเรียนของตน 
ก าหนดเป้าหมาย และสื่อการเรียน ติดต่อกับบุคคลอ่ืน หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ 
เสริมแผนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 
ซึ่งผู้เรียนสามารถ เรียนได้ดีกว่าที่จะให้ผู้อ่ืน ริเริ่มการเรียนให้ เพราะผู้เรียนจะมีจุดหมายชัดเจนและมี
แรงจูงใจสูง เรียนอย่างตั้งใจ สามารถใช้ประโยชน์ จากการเรียนรู้ได้ สามารถพัฒนาความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีความเป็นอิสระในการเรียนและจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้การ
เรียนรู้ แบบน าตนเองจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาใหม่  ท า
ให้ผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้น การเรียนรู้แบบน า
ตนเอง จึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต  

กริฟฟิน (Griffin, 1983) สรุปว่าการเรียนรู้แบบน าตนเองคือวิธีการเรียนรู้ และวิธี 
การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยแสดงพฤติกรรมที่หลาก 
หลาย ท าให้ผู้เรียนต้องควบคุมการเรียน และท าความเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเอง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบน าตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม การ
เรียน ด้วยตนเองโดยมีการวิเคราะห์ความต้องการสิ่งที่จะเรียน มีวิธีการเลือกและแสวงหาความรู้        
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มีกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียนการค้นหาและ
เลือก แหล่ง การเรียนรู้ ทั้งบุคคลและ วิทยาการ สื่อต่างๆ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ตัดสินใจและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะการจัดการเรียนด้วยตน เอง โดยอาจ
ได้รับ ความช่วยเหลือแนะน าและสนับสนุนจากผู้อ่ืน เช่น เพ่ือนหรือครูซึ่งการเรียนรู้แบบ น าตนเอง  
ประกอบ  ด้วย 2 มิต ิคือ มิติของกระบวนการ (process) และมิติของผลผลิต (product)  

    4.3 ความส าคัญของการเรียนรู้แบบน าตนเอง         
    ในสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูงเพราะนายจ้าง สถานที่ท างานต่างก็ต้องการบุคคล 
ที่ม ีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจะไม่ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รอบรู้ได้     
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนต้องฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและความต้องการของสังคมแนวโน้มของการจัดการศึกษาในอนาคตมุ่งเน้น
เรื่องของ อิสรภาพ  ในการเรียนรู้ โอกาสในการเรียนรู้ ความหลากหลายในการเลือกที่จะเรียนรู้ และ
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี ้เนื่องจาก  

1.วิชาการและความรู้ต่างๆในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นค า
จ ากัดความของการศึกษาจะต้องไม่เป็นแต่เพียงการถ่ายทอดหรือส่งผ่านความรู้จากผู้สอนไปยัง    
ผู้เรียนเท่านั้นจุดประสงค์หลักของการศึกษาจะต้องเป็นการพัฒนาทักษะของการแสวงหาความรู้ผู้ที่มี
การ ศึกษา จะต้อง มิใช่ผู้ที่มีแต่ความรู้พื้นฐานทางวิชาการหรือวิชาชีพเท่านั้น  

2.การศึกษาไม่จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น
การเรียนรู้ในชีวิตของคนจะต้องเรียนจากสิ่งที่บุคคลกระท าประสบการณ์ทุกประสบการณ์ คือ 
ประสบการณก์ารเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคน คือ แหล่งความรู้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและเทคโนโลยี ในปัจจุบันท าให้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาก ท า 
ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละมุมโลกสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์สื่อและเทคโนโลยี 
จะช่วยเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้มากขึ้นสะดวกขึ้นสามารถเลือกที่ จะ 
เรียนรู้และรับความรู้ได้ตามความสามารถและความพร้อมเพ่ือน าความรู้มาปรับปรุงชีวิต และสังคม 
ของตน ให้ดีขึ้น  

3.การศึกษาจะต้องไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้นการศึกษา คือ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต สิ่งที่เรียนตอนเด็กๆ ควรเป็นทักษะการแสวงหาความรู้ การใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และคุณค่าท่ีจ าเป็น แก่การด ารงชีวิต ที่มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
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4.การเรียนรู้ในแบบที่ผู้เรียนมีอิสรภาพและชี้น าตนเองสอดคล้องกับกระบวนการ 
จิตวิทยาธรรมชาติมนุษย์ คือ มนุษย์มีความต้องการในส่วนลึกท่ีจะเป็นอิสระชี้น าตนเอง และสิ่งหนึ่งที่ 
เป็น ดัชนีของ การบรรลุวุฒิภาวะของบุคคล คือ ความสามารถในการรับผิดชอบชีวิต  

5.การที่ผู้เรียนมีส่วนในการเลือกเรียนสิ่งที่ต้องการเรียนและ มีส่วนในการก าหนด
วิธี เรียนเองย่อมจะต้องเรียนได้ดีและเรียนรู้ได้มากกว่าผู้เรียนที่ต้องเรียนในแบบที่ถูกก าหนดให้เรียน 

6.การเรียนการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เ รี ยนได้ เกิด 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวของตัวเองรู้จักตัดสินใจและมีความรับผิดชอบในตนเอง อันเป็นจุดมุ่งหมาย 
ที่ส าคัญของ การศึกษา  

ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตน 
เองเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาข่าวสารต่างๆได้ทันต่อเหตุการณ์ การ 
ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับ การศึกษา 
ของตนเองในระดับสูงขึ้นและเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ได้มี
นักการศึกษาและนักวิจัย หลายท่านกล่าวถึงความส าคัญของการเรียนรู้แบบน าตนเองไว้ดังนี้  

เทเลอร์ (Taylor, 1995) มองว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองจะท าให้ผู้เรียนคิดว่า
ปัญหา เป็นสิ่งที่ท้าทายน่าเปลี่ยนแปลงและผู้เรียนจะสนุกกับการเรียน สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนจ าสิ่ง
ที่เรียน ได ้ไปตลอด มีอิสระ มีวินัยในตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีเป้าหมายในอนาคต  

แกริสัน (Garrison, 1997) กล่าวว่า ผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะตระหนักถึงความ
รบัผิดชอบในการเรียนและสามารถเตือนตนเองในการเรียนรู้ได้  

โนลส์ (Knowles & Malcolm, 1975) และ สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (สมบัติ สุวรรณ
พิทักษ์, 2543) ได้กล่าวถึงความส าคัญ ของการเรียนรู้แบบน าตนเองในท านองเดียวกันไว้รวม 5 
ประการ ดังนี้  

1.การเรียนรู้แบบน าตนเองผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการเรียนท าให้มีเป้าหมาย มีแรงจูงใจสูง 
เป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนด้วยตนเองและผู้เรียนมักจะน าผลที่ได้จากการ  
เรียน รู้ไปใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและยาวนานกว่าผู้เรียนที่รอรับค าสอนอย่างเดียว  

2.กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอคล้องกับสภาพและ 
กระบวนการ พัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ มนุษย์เกิดมายังช่วยตัวเองไม่ได้ 
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ต้องพ่ึงพาพ่อแม่ และอาศัยคนอ่ืนตลอดเวลา เมื่อเติบโตขึ้นค่อยๆ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ   
มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองไม่พ่ึงคนอ่ืนการพัฒนาเป็นไปในสภาพที่เพ่ิมความเป็นตัวของ 
ตัวเอง และชี้น าตนเองได้มากขึ้น  

3.ความรู้ในอดีตจะล้าสมัยด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายของการศึกษาจึงจ าเป็น จะต้องเน้น 
ในเรื่องการพัฒนาทักษะของการแสวงหาความรู้ใหม่รู้จักการเรียนรู้ เพ่ือว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่
เป็น ปัจจุบันและต้องมีทักษะและความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆส าหรับอนาคตอีกด้วยจึง
ควรเป็น ผู้มีทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

4.การพัฒนาทางการศึกษามีหลักสูตรใหม่การเรียนเปิดกว้าง แบบไร้พรมแดน มี 
ศูนยบ์ริการทางวิชาการ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่จัดในสถาบันต่างๆ เป็นโปรแกรมการศึกษา 
อย่างอิสระจัดให้แก่บุคคลทั่วไป รูปแบบของการศึกษาล้วนผลักภาระความรับผิดชอบให้ผู้เรียน ต้อง 
เรียนด้วยตนเอง  

5.การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดของชีวิตทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคตเป็นการเรียนรู้ที่ยอมรับสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่เคารพ 
ในศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียนโดย 
ที่ยอมรับว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ เพ่ือจะให้ตนเองสามารถ 
ด ารงอยู่ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขจึงต้องเป็นกระบวนการเรียนที่ต่อเนื่อง ตลอด 
ชีวิต  

จากความส าคัญของการเรียนรู้แบบน าตนเองจะเห็นว่า มีความส าคัญต่อการด าเนิน 
ชีวิต เนื่องจากเป็นการสร้างนิสัยและความสามารถในการแสวงหาความรู้  การมีวิสัยทัศน์สู่อนาคต 
การรู้ความต้องการของตนเองและการเรียนรู้ในตัวผู้ อ่ืนท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นมีความริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีแรงจูงใจสูงในการฟันฝ่าอุปสรรค และสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
อย่างยั่งยืน การเรียนรู้แบบน าตนเองส่วนใหญ่เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็น การ 
เรียนในระดับอุดมศึกษาแต่ก็ได้ปรากฏชัดเจนในแนวคิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น 
นวัตกรรม การศึกษาทีย่ึดผู้เรียนเป็นส าคัญตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

4.4 รูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
    กริฟฟิน (Griffin, 1983) ได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองออกเป็น 5 
รูปแบบ ดังนี้                     
    1.รูปแบบการเรียนการใช้สัญญาการเรียนรู้  (learning contract) เป็นเครื่องมือ    
ในการเรียนด้วยตนเองตามแนวคิดการเรียนเป็นกลุ่มของโนลล์ (the Knowles group learning 
stream)                      
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    2.รูปแบบการใช้โครงการเรียนรู้ (learning project) เป็นตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วม     
ในการเรียนรู้แบบน าตนเองตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผู้ใหญ่ของทัฟ (the Tough adult 
learning project stream)                  
    3.รูปแบบการใช้บทเรียนส าเร็จรูป (individualized programin struction)       
ตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) แต่เป็นการเรียนรู้ทีเ่กิดจากการน าของคร ู 

4.รูปแบบที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั่วไป (non-traditionalinstitutional) 
ได้แก่กลุ่ม ผู้เรียนที่เรียนโดยสมัครใจ หวังที่ได้ความรู้ เช่น การศึกษาที่จัดขึ้นส าหรับบุคคลภายนอก 
ให้ได้รับประกาศนียบัตร เป็นต้น  

5. รูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต (experiential learning) 
 
เบาวด์ (Boud, 1982) ได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง มี 5 รูปแบบ ดังนี้

  1.การเรียนแบบใช้สัญญาการเรียนรู้ (learning contract) การเรียนแบบนี้ ผู้เรียน 
วางแผนโดยเขียนสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งวิธีการวัดประเมินผลซึ่งจะมีการตรวจสอบ 
ความ ถูกต้องของผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในสัญญาจากผู้ร่วมงาน  

2.การเรียนแบบท างานตัวต่อตัว (one-to-one learning) การเรียนแบบนี้ผู้เรียน 
ท างานเป็นคู ่ช่วยอ านวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการท างาน  

3.การเรียนแบบวางแผนการท างานโดยผู้ เรียน (student planned courses)    
การเรียนแบบนี้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มในการริเริ่มโครงการ และน าไปสู่การปฏิบัติ  

4.การเรียนแบบมีระบบสนับสนุนจากเพ่ือน (peer support systems) การเรียน 
แบบนี้ ผู้เรียนทีเ่ริ่มใหม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เรียนที่มีประสบการณ์มากกว่า  

5.การเรียนแบบร่วมมือกันประเมิน (collaborative assessment) การเรียน     
แบบนี้ผู้เรียนร่วมมือกันก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน และตัดสินผู้เรียนด้วยกัน  

โกรว์ (Grow, 1991) เสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง (staged self-
directed learning model: SSDL) โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ 

1.ครูน าโดยการชักจูงด้วยการบรรยายหรือให้ลองฝึกหัด  
2.ครูจูงใจให้นักเรียนสนใจโดยการบรรยายการอภิปรายโดยครูเป็นผู้ ให้ตั้ ง      

เป้าหมาย และก าหนดวิธีการเรียน       
3.นักเรียนเรียนโดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนการอภิปรายกลุ่ม หรือ

จัดสัมมนา            
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4.นักเรียนน าตนเองโดยครูเป็นที่ปรึกษาท าได้โดยการลองฝึกด้วยตนเองเช่นการ 
ฝึกงาน การค้นคว้า การท างานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม  

จากที่กล่าวมารูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะที่ไม่ตายตัวครูผู้สอนควร
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดขึ้นอยู่กับวิธีสอนและเทคนิคการ
สอน ของครูอาจใช้รูปแบบการสอนที่ครูคอยเป็นผู้แนะน าการเรียนแนะแนวทางการเรียน บอก
เป้าหมาย การเรียนแล้วมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองอาจเป็นในลักษณะของงาน
กลุ่มที่ท าร่วม กับเพ่ือนหรืองานเดี่ยว เช่นการมอบหมายโครงงาน ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

    4.5 ลักษณะของผู้เรียนที่เรียนรู้แบบน าตนเอง 
ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นลักษณะส าคัญของบัณฑิตเป็น      

เป้าหมาย ที่ส าคัญของการศึกษาท่ีจะน าไปสู่การเป็นผู้สร้างองค์ความรู้  
กูกิลเอลมิโน (Goglielmino. 1977) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Development of the 

Self –Directed Learning Readiness Scale โดยศึกษาความพร้อมของการเรียนรู้แบบน าตนเอง   
ที่เรียกว่า SDLRS ซ่ึง Subbaghiam, Hassan และ Brockett ระบุว่าเป็นแบบวัดที่มีความเชื่อถือ 
และมีความสมเหตุสมผล ผลงานจากงานวิจัยนี้ชี้ชัดว่า บุคคลจะมี ความพร้อมในการเรียนรู้แบบน า
ตนเองได้นั้นจะต้องมีลักษณะความพร้อมของการเรียนรู้ 8 ด้าน คือ  

1.การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (openness to learning opportunities) ความ
สนใจในการเรียน ความพอใจในความริเริ่มของตน ความรักการเรียน และความคาดหวังว่าจะ เรียน
อย่างต่อเนื่องความสนใจหาแหล่งความรู้การมีความอดทนต่อข้อสงสัย การมีความสามารถใน การ
ยอมรับค าวิจารณ์และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  

2.การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (self-concept as 
an effective learner) ได้แก่ ความมั่นใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการจัดแบ่งเวลา 
ให้การเรียนการมีวินัยการมีความรู้เกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรทางความรู้
และการมีทัศนะต่อตนเองว่า เป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้  

3.การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ (initiative and independence in 
learning) ได้แก่ การแสวงหาค าตอบจากค าถามต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้ ชอบมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้มีความม่ันใจในความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองได้ดี รักการเรียนรู้ 
พอใจในทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจรู้แหล่งทรัพยากรทางความรู้ มีความสามารถในการ พัฒนา
แผน การทางานของตนเอง และ มีความริเริ่มในการเริ่มโครงการใหม่ๆ  
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4.การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง (informed acceptance of 
responsibility for one’s own learning) ได้แก่ การยอมรั บจ ากผลการ เ รี ยนว่ า ตน เองมี 
สติปัญญาปานกลางความเต็มใจเรียนในสิ่งที่ยากหากเป็นเรื่องที่สนใจและมีความเชื่อมั่นในวิธี การ
เรียน และสืบสวน สอบสวนทางการศึกษา  

5.ความรักในการเรียน (love of learning) ได้แก่ การชื่นชมบุคคลที่ค้นคว้าอยู่เสมอ 
การมีความ ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียน และสนุกกับการสืบสอบค้นคว้า  

6.ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ได้แก่ การมีความกล้าเสี่ยงกล้าลอง มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ได้หลายวิธี  

7.การมองอนาคตในแง่ดี (positive orientation to the future) ได้แก่ การมอง
ตนเองว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคตเห็นปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย และไม่ใช่ เครื่องหมาย
ที่จะให้หยุดท า  

8.ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษา การเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (ability 
to use basic study skills and problem – solving skills) ได้แก่ การมีความสามารถในการ     
ใช้ทักษะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา คิดว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งทีท่้าทาย  

สเคเจอร์ (Skager Rodney, 1978) อธิบายว่า ผู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองต้องมี
ลักษณะ ส าคัญ 7 ประการ คือ  

1.เป็นผู้ยอมรับตนเอง (self-acceptance) หมายถึงมีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง 
     2.เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการวางแผน (planfulness) ซ่ึงมีลักษณะที่ส าคัญคือ  
     2.1 รู้ถึงความต้องการในการเรียนของตนเอง        
     2.2 วางจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการที่ต้ังไว้  
     2.3 เป็นแผนงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน  

3.มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนอยู่ใน 
ตัวเองจะสามารถเรียนรู้โดยปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก เช่น รางวัล การถูกต าหนิ การลงโทษ       
การเรียนเพือ่วุฒิบัตร หรือต าแหน่ง 

4.มีการประเมินผลตนเอง (Internalized evaluation) สามารถที่จะประเมินตนเอง 
ได้ว่าจะเรียนได้ดีแค่ไหนโดยอาจขอให้ผู้อ่ืนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองก็ได้ ซ่ึงผู้เรียนจะต้อง 
ยอมรับการประเมินภายนอกว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อผู้ประเมินมีความคิดอิสระ และการประเมินสอดคล้อง 
กับสิ่งต่างๆ ทีป่รากฏเป็นจริงอยู่ในขณะนั้น  

5.การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to experience) ผู้ เรียนที่น า 
ประสบการณเ์ข้ามาใช้ในกิจกรรมชนิดใหม่ๆ อาจสะท้อนการเรียนรู้หรือการจัดวางเป้าหมาย โดยอาจ 



 
53 

 

 
 

ไม่จ าเป็นที่จะเป็นเหตุผลในการที่เข้าไปท ากิจกรรมใหม่ๆ ความใคร่รู้ ความอดทนต่อความคลุมเครือ 
การชอบสิ่งที่ยุ่งยาก สับสน และการเรียนอย่างสนุกท าให้เกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมใหม่ๆ และ 
ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ อีกด้วย  

6.การยืดหยุ่น (Flexibility) การยืดหยุ่นในการเรียนรู้อาจชี้ให้เห็นถึงความเต็มใจที่ 
จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย หรือวิธีการเรียน และใช้ระบบการเข้าถึงปัญหา โดยใช้ทักษะการส ารวจ   
การลองผิดลองถูกซึ่งไม่ได้แสดงถึงการขาดความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ความล้มเหลวจะถูกน ามาปรับปรุง 
แก้ไขมากกว่าที่จะยอมแพ้ยกเลิก  

7.การเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ผู้เรียนที่ดูแลตนเองได้เลือกที่จะผูกพันกับ 
รูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่ง บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะตั้งปัญหากับมาตรฐานของระยะเวลา 
และสถานที ่เพ่ือให้เห็นว่า ลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับได้  

 
คีรีบูน วรวุฒิเวศย์ และคณะ (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์และคณะ, 2547) กล่าวว่าการที่

บุคคลมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง แล้วจะน าไปเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ตลอดชีวิตนั้น จะต้องมีลักษณะต่างๆ 
ดังนี้  

1.สมัครใจที่จะเรียนด้วยตนเอง (Voluntarily to learn) มิได้เกิดจากการบังคับแต่มี 
เจตนาที่จะเรียนเพราะความอยากรู้  

2.ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (Self-resourceful) ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ตนจะ 
เรียนคือ อะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง สามารถก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการและวิธีการประมวลผลข้อมูล ต้องเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วย 
ตนเอง (manager of change) ผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักในความสามารถตัดสินใจได้ มีความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้เรียนทีดี่  

3.ผู้เรียนต้องรู้วิธีการที่จะเรียน (know how to learn) นั้นคือผู้เรียนควรทราบ 
ขัน้ตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้ว่าจะไปสู่จุดมุ่งหมายทีท่ าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร  

โดยสรุปแล้วลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนเท่าเทียม 
กันแต่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการรู้จักและ
ยอมรับตนเอง เพ่ือที่จะวินิจฉัยได้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้สิ่งใดเสียก่อน อันจะน าไปสู่กระบวนการใน
การจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้
แบบน าตนเองตามข้ันตอนดังกล่าว  
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ตารางสังเคราะห์รูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

รูปแบบของการเรียนรู้ 
กริฟฟิน   
(Griffin 
1983) 

เบาวด์    
(Boud 
1982) 

โกรว์    
(Grow 
1991) 

ผู้วิจัย 

1.รูปแบบการเรียนการใช้สัญญาการเรียนรู้ / / - - 

2.รูปแบบการใช้โครงการเรียนรู้ / - - - 

3.รูปแบบการใช้บทเรียนส าเร็จรูป / - - - 

4.รูปแบบที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั่วไป / - / / 

5.รูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต / - - - 

6.การเรียนแบบท างานตัวต่อตัว - / - - 

7.การเรียนแบบวางแผนการท างานโดยผู้เรียน - / - - 

8.การเรียนแบบมีระบบสนับสนุนจากเพ่ือน - / - - 

9.การเรียนแบบร่วมมือกันประเมิน - / - - 

10.ครูน าโดยการชักจูงด้วยการบรรยาย หรือให้
ลองฝึกหัด 

- - / / 

11.ครูจูงใจให้นักเรียนสนใจโดยการบรรยาย - - / / 

12.นักเรียนเรียนโดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ในการเรียน 

/ / / / 

13.นักเรียนน าตนเองโดยครูเป็นที่ปรึกษาท าได้โดย
การลองฝึกด้วยตนเองเช่นการฝึกงาน การค้นคว้า 
การท างานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 

/ / / / 

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
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 จากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองผู้วิจัยได้น ารูปแบบที่สนับสนุน
งานวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
น าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีดังนี้ การวางแผน
การ ท างานโดยผู้เรียนนักเรียนเรียนโดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน นักเรียนน าตนเอง 
โดย ครูเป็นที่ปรึกษาท าได้โดยการลองฝึกด้วยตนเองเช่นการฝึกงานการค้นคว้า การท างานรายบุคคล 
หรืองานกลุ่ม  ซึ่งตรงกับแนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง (staged 
self-directed learning model: SSDL) โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท (authority, coach) 
          ผู้เรียนปฏิบัติตาม (dependent) 
 ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า (motivator, guide) 
         ผู้เรียนให้ความสนใจ (interested) 
 ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 
         ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง (involved) 
 ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า (consultant, delegator) 
         ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed) 
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว (กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว, 2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียน
ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโดยใช้การสอนแบบโครงงานเรื่องนิทานคุณธรรมเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ ผลการประเมินโครงงานของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสร้างบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเรื่องนิทานคุณธรรมมีคุณภาพทางด้านเนื้อหา
และสื่อ การน าเสนอมี ความง่ายในการใช้งานผู้เรียนสามารถใช้ระบบการจัดการเนื้อหาได้อย่าง
สะดวกท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจความกระตือรือร้น และสนใจเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะบทเรียนมี
ช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนได้ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนผู้เรียนสามารถฝึกความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งการทราบผลการท าแบบทดสอบและข้อมูล
ย้อนกลับได้ทันท ีจากการที่มีระบบการ จัดการเนื้อหาที่ดีนั้นย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจ
เรียนมากขึน้  
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อินทิรา พาลีนุด (อินทิรา พาลีนุด, 2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความ พึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยผ่านระบบสร้างสื่ อการเรียนการ
สอนออนไลน์      ผล การวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิง สูงกว่า
ก่อนเรียนนักศึกษาท่ี เรียนด้วยอีเลิร์นนิงมีความคงทนในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์  

อนิรุทธ์ สติมั่น (อนิรุทธ์ สติมั่น, 2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัด 
การ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
พัฒนาขึ้นซึ่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาที่ใช้รูปแบบ
การจัดการ เรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับ
มากต่อรูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึน้  

อัจจิมา บ ารุงนา (อัจจิมา บ ารุงนา, 2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอน
ผ่านเว็บ ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 
ผลการวิจัยพบว่า การสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองวิชาคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 81.92/80.83 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีคะแนน เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.40 และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.61 ค่าคะแนนเฉลี่ย หลังเรียน
เท่ากับ 16.17 มีค่า S.D. เท่ากับ 1.11  มีค่า t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 17.60  
ซ่ึงมีความ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับ
มาก 

สุภาพร สุดบนิด(สุภาพร สุดบนิดและคณะ, 2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด 
ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 
1.นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติตอ่การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.นักเรียนที่ได้รับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 3.นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิทีร่ะดับ .01 

สมหมาย แก้วกันหา (สมหมาย แก้วกันหาและคณะ, 2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้สื่อ อีดีแอลทีวี ผลการวิจัย
พบว่า 1.รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้สื่อ อีดีแอลทีวีมี 4 ส่วนคือ 
1.1) นโยบายและหลักการที่เกี่ยวข้อง 1.2) ผู้ปกครอง 1.3) กิจกรรมการการจัด การเรียนรู้ 1.4) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 1.5) ตัวชี้วัดผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด 2.ผลการพัฒนาขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับ ด้านโดยใช้สื่ออีดีแอล
ทีวี แยกเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การเรียนรู้ 2) ค้นคว้าเพ่ิมเติม 3) อภิปราย 
และ 4) ผู้ปกครองตรวจสอบงานหรือรับรองผลงานของนักเรียน กิจกรรมใน ห้องเรียนมี 4 ขั้นตอน 
คือ 1) ทบทวนความรู้ 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนร่วมกัน 4) การน าเสนอ
ผลงาน และ 5) ครูมอบหมายภาระใหม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้สื่ออีดีแอลทีวี สรุปโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

นิชาภา บุรีกาญจน์ (นิชาภา บุรีกาญจน์ & เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2557)ได้ท า
การ วิจัย เรื่องผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้วิชา สุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากผลการวิจัยดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
รับผิดชอบ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Parrill (Parrill & Abby Louise, 1996) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “Supplement 
Traditional Chemical Education on The World Wide Web” โดยมีการสร้างสื่อเสริมส าหรับ
การเรียน วิชาเคมีผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโมเลกุลที่ได้พัฒนาขึ้น
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เพ่ือใช้สอน บรรยายและใช้เผยแพร่ทางเวิลด์ไวด์เว็บและยังเป็นการช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการ
สอนเสริมกับผู้ เรียนการสอนเสริมวิธีนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษาด้วยการเรียนด้วยตนเอง 
และการลองผิด ลองถูกนอกจากนี้เวิลด์ไวด์เว็บยังเป็นประโยชน์ในด้านการเป็นห้องปฏิบัติการส าหรับ
การทดลองทาง เคมีที่มีค่าใช้จ่ายต่ า  

Malataras, P. (Malataras & Pallikarakis, 2007)ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
Construction of Multimedia Courseware and Web-based e-Learning Courses of 
"Biomedical Materials" ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม 
(Traditional Teaching Methodology) โดยพัฒนาวิธีการสอนแบบใหม่ในวิชา biomedical 
materials โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ สร้างบทเรียน
มัลติมีเดียในลักษณะ Web- based courses ประกอบด้วยสื่อการสอนเป็นสไลด์ PowerPoint 
จ านวนมากกว่า 2000 สไลด์และสื่อ ที่เป็นไฟล์ภาพยนตร์ flash movies นอกจากนั้น ในบทเรียน
ประกอบด้วยเนื้อหา ค าแนะน าของผู้สอน กระดานสนทนา เอกสารดาวน์โหลด แผนที่เว็บไซต์ลิงค์
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องผลการศึกษาพบว่าบทเรียนที่สร้างขึ้นสามารถสนับสนุนการสอนและช่วยให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้ทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนในชั้นเรียนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Janette  R. Hill (Janette R. Hill, 2007) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบส าหรับการ
ท าความ เขา้ใจแนวคิด Self-Directed การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าการ
เรียนรู้ ออนไลน์ มักจะตั้งอยู่การควบคุมของการด าเนินการกับผู้เรียน เมื่อเร็วๆนี้นักวิชาการได้ให้
ความสนใจ ไปที่ความส าคัญของการก ากับตนเองในการเรียนรู้ (SDL) ทักษะส าหรับสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ออนไลน์ที่มีอยู่ส าหรับการท าความเข้าใจกรอบโฟกัสการเรียนรู้แบบน าตนเองหลักใน
กระบวนการ และคุณลักษณะส่วนบุคคลการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นกระบวนการโดยมุ่งเน้นที่ความ
เป็นอิสระของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้นั้นเน้นคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถ
ของผู้เรียนใน การควบคุมกระบวนการเรียนรู้แต่ระดับของการก ากับตนเองที่จ าเป็นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทที่แตกต่างกัน 

Roslina othman, (Roslina Othman, 2016) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
และการออกแบบรูป แบบส าหรับเว็บตาม ระบบที่ใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง” ผลการวิจัยพบว่าการใช้งาน
ที่แพร่หลายของเทคโนโลยีในการศึกษา ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้เหนือกว่า
กระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเรียนรู้ด้วย ตนเองก าลังได้รับความนิยมคือรูปแบบของการเรียนรู้การ
ใช้งานซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการวาง แผนเป็นตัวอย่างและการตระหนักถึงเป้าหมายของการ
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เรียนรู้ที่จะตัดสินใจเมื่อกลยุทธ์การเรียนรู้, การแสวงหา ความรู้อ่ืนๆ จะถูกควบคุมโดยผู้เรียนขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมทางการศึกษามาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในการเรียนผู้ใหญ่งานวิจัยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่ กับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  

Rachel Christine (Rachel Christine Plews, 2016) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ส ารวจ
การเรียนรู้ ด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์:เปรียบเทียบแบบดั้งเดิม เปรียบเทียบ กับ
ประชากร ผู้เรียนในรูปแบบใหม่”ผลการวิจัยพบว่า การส ารวจเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการ
เรียนรู้ออนไลน์ ตัวอย่างของผู้เรียนแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพิจารณาสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับของการก ากับตนเองมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเพ่ือหารือเกี่ยวกับการเรียนรู้ข อง
พวกเขาในขณะที่มีส่วนร่วมในหลักสูตรออนไลน์ผลการวิจัยชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสอง
กลุ่มแต่ความ แตกต่างเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการติดตามและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
พวกเขาใน บริบทออนไลน์การวิจัยในอนาคตอาจรวมถึงการส ารวจว่าการก ากับตนเองเพ่ิมขึ้นผ่านการ
เข้าร่วมในหลักสูตรออนไลน์ทิศทางตนเองในบริบททางออนไลน์    
  

Mary Beth Gilboy (Mary Beth Gilboy, Scott Heinerichs, & Gina Pazzaglia, 
2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Enhancing Student Engagement Using the Flipped Classroom 
ผลการวิจัยพบว่าห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนผู้  
เรียนเป็นศูนย์กลางวัตถุประสงค์ของการรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการสอนในชั้น
เรียนกลับด้านและเพ่ืออธิบายการรับรู้ของนักเรียนของวิธีการนี้ภายในหลักสูตรปริญญาตรีโภชนาการ
เทมเพลตที่ให้ไว้ช่วยให้คณาจารย์ในการออกแบบก่อนระหว่างและหลังกิจกรรมการเรียนและการ
ประเมินผลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้ในทุกระดับของอนุกรมวิธานของบลูม ส่วนใหญ่ของนักเรียน
เสร็จสิ้นการประเมินผล 142 วิธีที่นิยมพลิกเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การสอนแบบดั้งเดิม กระบวนการที่ 
อธิบาย ไว้ในรายงานที่ประสบความส าเร็จส าหรับทั้งอาจารย์และนักศึกษา  

Jack F. Eichler, Junelyn Peeples (Jack F, Eichler, & Junelyn Peeples, 
2016) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Flipped classroom modules for large enrolment general 
chemistry courses: a low barrier approach to increase active learning and improve 
student grades ผลการวิจัยพบว่าในการเผชิญกับหลักฐานเผยให้เห็นการเรียนรู้การใช้งานวิธีการ
ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการบรรยายเรื่อยๆแบบดั้งเดิมมีความจ า
เป็นมากข้ึนที่จะเปลี่ยนวิธีที่ อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่เบื้องต้นแต่ส่วนใหญ่ของคณะ 
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STEM ยังคงใช้บรรยายแบบดั้งเดิม อาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางในห้องเรียนของพวกเขาการเรียนรู้
การใช้งานในวิชา วิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ใช้ห้องเรียนกลับด้าน ล าดับหลักสูตรเคมีทั่วไปลงทะเบียน
ขนาดใหญ่ได้รับ การ สร้างขึ้นระบบการตอบสนองของนักเรียน (clickers) และปัญหาที่เกิดตาม
กรณีศึกษาได้ถูกน ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมการมส่วนร่วมของนักเรียนและห้องเรียนกลับด้านได้รวมกรณีศึกษา
เหล่านี้เป็นกิจกรรมของ กลุ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในห้องบรรยาย 250-500 ที่นั่ง 
ความพยายามในการ ประเมินเบื้องต้นพบว่าห้องเรียนกลับด้านสะดวกในการเข้าถึงการเรียนรู้การใช้
งานที่ใช้งานใน การบรรยาย และผลในการปรับปรุงที่ส าคัญในจุดที่แน่นอน เกรดเฉลี่ย (GPA) เมื่อ
เทียบกับระดับที่ไม่ พลิกการเรียนรู้ผลลัพธ์เหล่านี้ขอแนะน าวิธีการนี้เพ่ือให้การด าเนินการสอนในชั้น
เรียนกลับด้าน สามารถท าหน้าที่เป็นแบบจ าลอง ส าหรับการบูรณาการการเรียนรู้ 

Zamzami Zainuddin (Zamzami, Zainuddin, Mohammad, & Attaran, 
2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Malaysian students’ perceptions of flipped classroom: a case 
study ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการรับรู้ในเชิงบวกต่อการใช้ห้องเรียนกลับด้าน และส่วน
ใหญ่ ของพวกเขาจะขอ แนะน าให้กลับด้านการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆและนักเรียนคนอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับ ความคิดเห็นของนักเรียนส่วนใหญ่ของพวกเขาบอกว่าวิดีโอที่ใช้การเรียนกลับด้านมี
ให้บริการ ใน เว็บไซต์ของสเปกตรัมควรจะเป็นส่วนร่วมมากขึ้นและสั้นและควรจะตั้งอยู่ภายในบริบท
จริงผลกระทบทางบวกนอกจากนี้ห้องเรียนกลับด้านที่สร้างขึ้นส าหรับนักเรียนขี้อายและเงียบสงบ
นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ช านาญในภาษาอังกฤษและภาษาเต็มเวลานักเรียนที่มีเวลามากขึ้นส าหรับการ
เรียนรู้อย่างไรก ็ตามนักเรียนนอกเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในห้องเรียนกลับด้านเนื่องจากการ
ไม่มีเวลาที่จะม ีส่วนร่วมและคุ้นเคยกับ เนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียน 

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิง 
และการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการจัดการเนื้อหาบทเรียน 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้นผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความคงคนในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน 
และมีความพึงพอใจในระดับมาก การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ผู้เรียนต้องควบคุมตนเอง 
ก ากับตนเองในการเรียนรู้จากงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการวัดความสามารถใน 
การน าตนเองของผู้เรียนได้เน้นที่ความสามารถของผู้เรียนในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้การ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองการพัฒนาตนเองมีแนวโน้มว่าการวิจัยในอนาคตอาจรวมถึงการส ารวจว่า 
การก ากับตนเองเพ่ิมขึ้นผ่านการเข้าร่วมในหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ต้องมีความเกี่ยว 
ข้องกับการสอนผ่านอีเลิร์นนิงหรือการสอนแบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีการรับรู้ในเชิงบวกต่อการใช้ห้อง 
เรียนกลับด้านพบว่าห้องเรียนกลับด้านสะดวกในการเข้าถึงการเรียนรู้การใช้งานที่ใช้งานในการ  
บรรยาย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งเป็น 
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย            

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย            

3. ระเบียบวิธีการวิจัย             

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          

5. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        

6. วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล                

7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ สามพราน 12 ห้องเรียน จ านวน 393 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
   
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนยอแซฟ 

อุปถัมภ์ สามพราน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น 

หน่วยสุ่ม 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้       

2.1ตัวแปรต้น (Independent Variables)  

       2.1.1กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี                      
   

2.2 ตัวแปรตัวตาม (Dependent Variables)     
                           2.2.1ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                  2.2.2ความสามารถในการน าตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          2.2.3ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียน กลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย              

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย

แบบ One-Group Pretest – Posttest Design คือการทดสอบก่อนการทดลองจากนั้นให้กลุ่ม

ตัวอย่าง เรียนจนจบเนื้อหาและท าการทดสอบหลังเรียนเพื่อน ามาหาค่าสถิติ  

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

T1  X T2  

ตารางที่ 3 แสดงแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Post test Design 
 T1    คือ   การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)      

   X     คือ    การเรียนด้วยห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง  
    T2   คือ   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

4.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญ    
4.2 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    
เรื่องการอาชีพ        

  4.3 สื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผล   
ต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพ 
4.4 แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง    
4.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    4.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

5. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ในการ

สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขั้นตอนในการสร้างดังนี้   

5.1.1 ศึกษาเนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรม การ
เรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน        

5.1.2 น าทฤษฎีและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากเอกสาร 
ต าราที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้านคือ ด้านเนื้อหา และด้านการ 
ออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   

5.1.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ทั้ง 2 ด้าน น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Object Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
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+1 หมายถึง  แน่ใจว่ารายการพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับเนื้อหา 

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับเนื้อหา  

-1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 

5.1.4 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อค าถามโดยคัด 

เลือกข้อทีม่ีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าได้ค่า IOC ของแบบ

ส ารวจความต้องการใช้สื่อ มีความเหมาะสม (0.85) 

5.1.5น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียน

การ สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 3 ท่าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม การเรียน

การสอน ต่อไป 
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ไม่ผ่าน 

ศึกษาเนื้อหารายวิชา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน 

น าทฤษฎีและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มาสร้างแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือน ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้านคือ ด้านเนื้อหา 

และด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา (IOC) และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์  

น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อค าถาม   

ได้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการปรับปรุง 

น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ 

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา สรุปการสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา 

1.ท่านคิดว่าจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
เรื่องการอาชีพควรมีจุดประสงค์ใดบ้าง 

จุดประสงค์ควรเน้นเรื่องบุคลิกภาพ ทักษะการ
ท างาน อาชีพอาเซียน กฎหมายอาเซียนการ
เรียนต่อเพ่ือประกอบอาชีพ ความส าคัญของการ
ประกอบอาชีพ เรื่องแนะแนวอาชีพ,เป้าหมาย
ชีวิตโดยเฉพาะอาชีพที่จ าเป็นต่อชีวิตและความ
ถนัดของตนเอง ให้เด็กรู้บุคลิกของตนเองเหมาะ
กับงานประเภท ไหน  

2.ท่านคิดว่าการคัดเลือกหัวข้อการจัดการเรียน 
การสอนเรื่องการอาชีพ ควรเลือกจากหัวข้อตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 มีความเหมาะสม
หรือไม ่อย่างไร 

จากหลักสูตรแกนกลางเนื้อหาค่อนข้างซ้ าๆเดิมๆ 
ควรเปลี่ยนวิธีการหรือเพ่ิมเนื้อหาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและน่าสนใจ 
ควรน าหัวข้อการเรียนมาปรับปรุงให้เข้ากับ
บริบทของโรงเรียน ชุมชน  

3.ท่านคิดว่าควรเพ่ิมเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ 
ปัจจุบันในการสอนเรื่องการอาชีพมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ปัจจุบันเด็กรู้จักอาชีพใหม่ๆน้อยมาก ควร
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่มีอาชีพหลากหลาย อาชีพใหม่ๆ 
ให้เด็กเปิดกว้างขึ้น ควรปรับเนื้อหาตามกลไก
ของอาชีพใหม่ๆ อาชีพในอนาคตท่ีมีการถ่ายโอน
ในยุคของ AEC สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

4.ท่านคิดว่าสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุดของเนื้อหาใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอาชีพที่เป็น 
สิ่งส าคัญต่อผู้เรียน คือเรื่องใด 

ควรเน้นการวิเคราะห์ตนเองว่าชอบอะไรเหมาะ
กับอาชีพอะไร ให้ผู้เรียนรู้ความถนัดของตนเอง 
และเสริมเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่งเสริม
เรื่องคุณธรรม จิตส านึก 

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา สรุปการสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา 

5.ท่านคิดว่ากิจกรรมเสริมในการสอนเรื่องการ 
อาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา 
บทเรียนควรมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไร 

ให้เด็กหาข้อมูลในอาชีพที่ตนสนใจ ให้เด็กรู้ลึก
เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆเน้นการปฏิบัติ อาจให้ท า
โครงงานแล้วน าเสนอ เน้นทักษะ ท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียนให้มาก 
ศึกษารอบด้านแล้วมาอภิปรายในห้องเพ่ือให้ได้ 
บทสรุป ให้เด็กกล้าแสดงออกเยอะๆ 

6.ท่านคิดว่าควรจัดแบ่งเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ 
อย่างไรจึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม 
ศักยภาพ 

 จัดท าเว็บบล็อกแบ่งเนื้อหาให้ชัดเจนเป็นหมวด 
หมู่ควรเป็นเนื้อหาเดียวกันกับในห้องเรียนใน 
ออนไลน์เป็นการยกตัวอย่างอาชีพใหม่ๆให้เด็ก 
ศึกษาให้เห็นอีกมุมของงานที่เด็กยังไม่เคยรู้มา 
ก่อน 

7.ท่านคิดว่าเกณฑ์การประเมินการเรียนการ
สอนและผลงานของนักเรียน ควรมีการประเมิน
ในลักษณะใดจึงเหมาะสมที่สุด 

ควรวัดตามสภาพจริงในการท ากิจกรรม 

ประเมินตามชิ้นงานที่มอบหมาย การน าเสนองาน   
การท างานร่วมกัน ความรับผิดชอบ 

ความคิดเรื่องอาชีพในอนาคตที่ให้งานเป็น
โครงงานควรวัดแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือเป็นรูบิค 

8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ต้องมั่นใจว่าเด็กใช้เทคโนโลยีได้ มีการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ เด็กมีวินัยในตนเองเด็กดูสื่อจริง
หรือไม ่ ต้องมีวิธีตรวจสอบ ระวังเรื่องความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียน มีการควบคุมไม่ให้ลอก
ความคิดเพ่ือน ในสื่อควรหาอาชีพที่เด็กไม่เคยรู้มา
ให้เด็กดูมากๆ อาจสร้างกลุ่มเฟสบุค หรือกลุ่มไลน์ 
เพ่ือตรวจสอบงาน 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ (ต่อ) 

 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ สรุปการสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

1.ท่านคิดว่าลักษณะโครงสร้างของกิจกรรมการ 
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 
ออนไลน์ที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 

โครงสร้างมีความยืดหยุ่นสามารถน ามา
ผสมผสานกันได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม  

ห้องเรยีนออนไลน์ ที่เช็คความเข้าใจได้  
โครงสร้างของกิจกรรมควรจัดให้เนื้อหาตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

2.ท่านคดิว่ารูปแบบการกิจกรรมการเรียนกา
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการอาชีพ 
ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง 

 เรียนเนื้อหาด้วยตนเองที่บ้าน มาท ากิจกรรม
ต่างๆที่โรงเรียน 

 ก่อนเรียนควรมีการตั้งเงื่อนไขหรือตั้งค าถาม 
เพ่ือให้เด็กสรุปผลในตอนท้ายมีการอภิปรายกับ 
เพ่ือนๆ มีชิ้นงานในห้องเรียนบ้างเป็นบางคาบ 
ต่อยอดให้เด็กโพสต์หรือแชร์เรื่องที่สนใจให้
เพ่ือนๆดู 

3.ท่านคิดว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้
ประกอบการเรียนในแต่ละเนื้อหา เรื่องการ
อาชีพ ควรมีลักษณะอย่างไร 

สื่อใช้ได้เกือบทุกชนิด  ภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ทีม ีinteraction กับสื่อนั้นๆได้ 
 แหล่งเรียนรู้จริง 

4.ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ใน 
ลักษณะใด จึงจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
และให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการน าตนเอง 

แหล่งเรียนรู้จริง หรือให้ชมกรณีศึกษาผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจจัด
ให้เห็นภาพ เห็นอนาคต อาจเพิ่มเติมการเรียน
แบบเกมส์เพ่ือการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
การแข่งขัน 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

  

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

 

สรุปการสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

5.ท่านคิดว่ารูปแบบการเชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียน
การ สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ควรมี ลักษณะอย่างไร 

 การแชร์ลิงค์ของเว็บไซต์ที่เด็กสนใจ แชร์ต่อให้
เพ่ือนๆดู เชื่อมโยงเว็บไซต์บริษัทต่างๆ ให้เด็ก
เห็นของจริงแหล่งเรียนรู้ภายนอกเว็บต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การติดต่อของเด็กการ
สนทนากันในออนไลน์ 

6.ท่านคิดว่าในด้านการออกแบบการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
ควรมีการออกแบบอย่างไร เพ่ือให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน มากที่สุด 

สร้างเว็บห้องเรียนที่สามารถเช็คเด็กได้ เพ่ือการ
ตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น มีการ
เสริมแรงอาจเป็นบุคคลหรือภาพรวม 

สร้างเป็นโมเดลที่มี 

7.ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่จะน ามาใช้ใน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
เรื่องการอาชีพ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้จากภายนอกควรมีหลายรูปแบบ 

แหล่งเรียนรู้อาชีพจริงการสร้างอาชีพเป็นของ
ตัวเอง การเป็นเจ้าของอาชีพ เว็บไซต์ Linkedin 
เว็บหางาน เช่น Job top gun 

8.ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลอย่างไรที่
เหมาะสมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ 

ข้อสอบออนไลน์ แบบประเมินออนไลน์  
ประเมินการให้เหตุผล กิจกรรมระหว่างเรียนเป็น 
Rubicเพ่ือนให้คะแนนในห้องเรียน 

9.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  การตั้งประเด็นค าถาม ตั้งเงื่อนไข เพ่ือการต่อ
ยอดการให้ความคิดเห็นข้อแนะน า ความคิดกับ
นักเรียน อาจเชื่อมโยงกับทีมแนะแนวใน
มหาวิทยาลัย ต่างๆ 
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5.2 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพมี
วิธีด าเนินการดังนี ้

5.2.1 ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
จาก เอกสารต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยได้น าหลักการส าคัญของการเรียนแบบกลับด้าน
และ การเรียนแบบออนไลน์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     

5.2.2 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาย่อยเพ่ือก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้และ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยก าหนดแผนการ เรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) Flipped Mastery Approach รูปแบบการ
เรียนรู้ แบบพลิกกลับ ที่ส่งผลต่อการเรียนแบบน าตนเอง (Self-directed Learning)  ตามแนวคิด
ของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง (staged self-directed learning 
model: SSDL) โดยมีขัน้ตอน 4 ขัน้ ดังนี้ ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
ขั้นที่ 2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น าผู้เรียนให้ความสนใจ ขั้นที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก
 ผู้เรียนมีส่วน เกี่ยวข้อง  ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

5.2.3ผู้วิจัยท าการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน
สื่อออนไลน์ จากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านออกแบบการเรียน 6 แผน 
ระยะเวลา 10 สัปดาห์          

5.2.4 น าแผนการสอนและเนื้อหาบทเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วจึงน ามาหา ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอม รับ 
ได้มีค่าตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้   

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา   
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา  
-1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
 
5.2.5 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด        

6 แผน ระยะเวลา 10 สัปดาห์ (มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98) 

5.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการอาชีพ วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด   6 แผน ระยะเวลา 
10 สัปดาห์ (มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98) 

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจากเอกสารต่างๆ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาเรื่อง การอาชีพ 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ท าการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์จากผลการ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านออกแบบการเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                   

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แผนภูมิท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
เรื่องการอาชีพ 
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5.3 สื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเอง 
เรื่อง การอาชีพ  

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่องการอาชีพ มีวิธีการด าเนินการดังนี้      
    5.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 
สื่อออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้แบบน าตนเอง และแผนการเรียนรู้  
    5.3.2 ศึกษาเอกสารต ารา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดวิชา การงาน อาชีพ 
และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เรื่องการอาชีพ              
    5.3.3 น าผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์สร้างเป็นเว็บไซต์การจัดการเรียน การ
สอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้               
    5.3.4 พัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผล ใน การ
น าตนเองของนักเรียน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้หลักการออกแบบของรูปแบบการ 
เรียนรู้แบบพลิกกลับ Flipped Mastery Approach น ามาสร้างเป็นเว็บไซต์การจัดการเรียน การ
สอน 

5.3.5 น าเว็บไซต์ที่ด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ 
สอบ จากนั้นจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้แบบ ประเมิน
คุณภาพบทเรียนที่มีมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  5 ระดับ 
ดังนี้   

มีความเหมาะสมมากที่สุด   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5   
มีความเหมาะสมมาก   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 
มีความเหมาะสมปานกลาง  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3    
มีความเหมาะสมน้อย   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2   

  ควรปรับปรุงแก้ไข   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1  
 การก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  

มีคุณภาพมากท่ีสุด  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.50-5.00   
มีคุณภาพมาก   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3.50-4.49   
มีคุณภาพปานกลาง  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2.50-3.49  

  มีคุณภาพน้อย   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1.50-2.49   
ควรปรับปรุงแก้ไข  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1.00-1.49 
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ทั้งนี้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นจะต้องผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.50 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 

5.3.6.ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่
ส่งผลในการน าตนเอง เรื่องการอาชีพให้สมบูรณ์ 

5.3.7 น าเว็บไซต์ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เว็บไซต์ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์การเรียน 

แบบกลับด้าน การเรียนรู้แบบน าตนเอง และแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาเอกสาร ต ารา โครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชาเรืองการอาชีพ  

น าผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นเว็บไซต์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

พัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียน 
เรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ Flipped 

Mastery Approach น ามาสร้างเป็นเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ที่ปรึกษาและ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง 

ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญผลการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก  

ได้สื่อออนไลน์เป็นเว็บไซต์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสร้างสื่อออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลับด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่อง การอาชีพ 
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5.4   แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง        

    ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรู แบบ        
น าตนเองโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้   

5.4.1 ศึกษาหนังสือวารสารบทความงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับ
การเรียนรู้แบบน าตนเอง         
  5.4.2 ปรับแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยปรับจาก อนิรุทธ์ 
สติมั่น ซ่ึงดัดแปลงจากแบบวัดของ Gogilelmino ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 
48 ข้อ โดยได้จัดเรียงล าดับและจ าแนกตามองค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองทั้ง 8 
ด้าน ของกูกลิเอลมิโน คือ 1.เปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ 2.การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 3.มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้  4.ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน     
5.ความรักในการเรียน 6.ความคิดสร้างสรรค์ 7.การมองอนาคตในแง่ดี 8.ความสามารถในการใช้
ทักษะการศึกษาและทักษะการแก้ปัญหา 

5.4.3 การเรียงค าถามในแบบวัด ผู้วิจัยคละด้านต่างๆโดยจัดรายการข้อค าถาม 
ข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบไว้ด้วยกัน ตัวเลือกตอบเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
การถามความคิดเห็นตั้งแต่ระดับมากที่สุด ถึงระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดดังนี้ 
 
คะแนนขอ้ความเชิงบวก 
 
ข้อความนั้นเป็นจริงส่วนใหญ่ (มากที่สุด) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้สม่ าเสมอ      มีค่า 5 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นจริงเกินครึ่ง   (มาก) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้บ่อยครั้ง      มีค่า 4 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นจริงบ้างไม่บ่อยนัก (ปานกลาง) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้บางครั้ง  มีค่า 3 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นไม่จริงบ้าง (น้อย) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้น้อย       มีค่า 2 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นไม่จริงเลย(มากท่ีสุด) หรือท่านไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย       มีค่า 1 คะแนน 
 
คะแนนขอ้ความเชิงลบ 
ข้อความนั้นเป็นจริงส่วนใหญ่ (มากที่สุด) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้สม่ าเสมอ      มีค่า 1 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นจริงเกินครึ่ง   (มาก) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้บ่อยครั้ง      มีค่า 2 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นจริงบ้างไม่บ่อยนัก (ปานกลาง) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้บางครั้ง  มีค่า 3 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นไม่จริงบ้าง (น้อย) หรือท่านแสดงพฤติกรรมนี้น้อย       มีค่า 4 คะแนน 
ข้อความนั้นเป็นไม่จริงเลย(มากท่ีสุด) หรือท่านไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย       มีค่า 5 คะแนน 
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5.4.4 น าแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง มาค านวณค่าความ 

เหมาะสม สอดคล้อง ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item-objective congruence index) ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่า
เท่ากับ 0.92          

5.4.5น าแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเองไปใช้กับนักเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง  

การแปลผลคะแนนมีเกณฑ์การคิดคะแนนการเรียนรูแบบน าตนเอง โดยน าคะแนน 
ของผู้ตอบแต่ละคนรวมกันแลวหาค่าเฉลี่ยใช้หลักการแปลผลค่าเฉลี่ยในการให้ความหมายของ 
คะแนนเฉลี่ย ในการเรียนรูแบบน าตนเอง ดังนี้  
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับสูงที่สุด  
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับสูง  
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดับปานกลาง  

ตารางที่ 5 ข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ลักษณะการเรียนรู้ ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 

1.การเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ ข้อที ่ 45 ข้อที ่19, 22, 30, 33, 35 

2.การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็น
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อที ่ 2, 4, 17, 24, 34, 43 - 

3. มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ ข้อที ่ 8, 12, 47 ข้อที ่3, 5, 7, 48 

4.ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ข้อที ่ 6, 9, 10, 13, 14, 27 - 

5. ความรักในการเรียน ข้อที ่ 15, 23, 32, 44 ข้อที ่37 

6. ความคิดสร้างสรรค์ ข้อที ่ 18, 25, 28, 39, 40 ข้อที ่46 

7.การมองอนาคตในแง่ดี ข้อที ่ 1, 26, 36, 41, 42 ข้อที ่20 

8.ความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษา 
และทักษะการแก้ปัญหา 

ข้อที ่ 11, 21, 29, 31, 38 ข้อที ่16 
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ศกึษาหนงัสือวารสารบทความงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบน า

ตนเอง 

ร่างแบบวัดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง ซึ่งจ าแนกเป็น 8 ด้านตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน 

(Guglielmino) 

อาจารย์ที่ปรึกษาและ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง 

น าแบบประเมินมาค านวณค่าความเหมาะสม สอดคล้อง ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

ได้แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับต่ า  
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับต่ าที่สุด 
 

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

จากข้ันตอนดังกล่าว ได้แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง จ านวน 
48 ข้อ จ าแนกตามองค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองทั้ง 8 ด้าน ของกูกลิเอลมิโน 
คือ 1.เปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ 2.การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.มี
ความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4.ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน   5.ความรักในการ
เรียน 6.ความคิดสร้างสรรค์ 7.การมองอนาคตในแง่ดี 8.ความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาและ
ทักษะการแก้ปัญหา ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   3 ท่านมีค่า
เท่ากับ 0.92 น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการจัดการเรียนการสอนทดลองงานวิจัยต่อไป
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5.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.5.1ศึกษาเนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพ    

5.5.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร ต ารา 
และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ      

5.5.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบโดยวิเคราะห์จากเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เชิง
พฤติกรรม พร้อมก าหนดข้อสอบทั้งหมดท่ีสร้างข้ึน ให้ครอบคลุมเนื้อหา เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 
ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ          

5.5.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา    
ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข          

5.5.5 น าแบบทดสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item 
Objective Congruence) ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC ดังนี้ 
            

+1   หมายถึง  แนใ่จว่าข้อคาถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
0     หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับเนื้อหา      
-1    หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  
 

    5.5.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้วน าไปทดลอง 
ใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องการอาชีพมาแล้ว จ านวน 36 คน และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาค่าดัชนีความยาก (p) ให้มีค่า อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) ให้มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ส าหรับแบบทดสอบข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้คัดออก ได้แบบสอบ ที่น าไปใช้ได้ 
จ านวน 30 ข้อ 
    5.5.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร 
KR-20 (Kuder – Richardson) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบ เท่ากับ 0.91 
       5.5.8 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
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ศึกษาเนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ       

ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองจากเอกสารประกอบรายวิชา 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร ต ารา และ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

ด าเนินการสร้างแบบทดสอบโดยวิเคราะห์จากเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม พร้อม

ก าหนดข้อสอบทั้งหมดท่ีสร้างขึ้น ให้ครอบคลุมเนื้อหา เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก 

จ านวน 50 ข้อ 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง 

น าแบบทดสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง   IOC 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้ว น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียน

เรื่องการอาชีพมาแล้ว จ านวน 36 คน 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความยาก (p) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อ

ที่ผ่านเกณฑ์ 30 ข้อ น าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 30 ข้อ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

อาจารย์ที่ปรึกษาและ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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5.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ  

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน  

ปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ 

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลังจากที่ได้เรียนด้วยเรียนด้วย 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนัก  

เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ตาม 

แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ประเมินความคิดเห็น 5 

ระดับ โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก   

ระดับ 4  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี    

ระดับ 3  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   

ระดับ 2  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้   

ระดับ 1  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 

 

  โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับดี   

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.40 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 

 

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

  5.6.1.ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและ งานวิจัย

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
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5.6.2.สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเกณฑ์ประเมินความคิดเห็น 5 ระดับได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 

ปรับปรุง  

    5.6.3.น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการตรวจสอบค่า IOC 

+1 หมายถึง   แน่ใจว่ารายการพิจารณาสอดคล้องกับเนื้อหา   

0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาสอดคล้องกับเนื้อหา   

-1 หมายถึง   แน่ใจว่ารายการพิจารณาไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

5.6.4.มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 น าแบบสอบถามความคิดเห็น 

มาท าการปรับปรุงให้เหมาะสมตาม ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ      

    5.6.5.น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ได้เรียนด้วย 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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   จากขั้นตอนดังกล่าว ได้แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากับ1.00 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่ได้เรียน ด้วยกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน 

ปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

อาจารย์ที่ปรึกษาและ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ได้แบบสอบถามความคิดเห็นน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ ค่า IOC ของแบบสอบถามความคิดเห็น 

แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
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6. วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยวางแผนด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าผลจากการทดลองมา  
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนความสามารถในการน าตนเอง และความคิดเห็นของผู้เรียน 
ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
น าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีล าดับขั้นตอน ดังนี้  

 6.1 ขั้นเตรียมการ  

6.1.1ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการ 
เรียนการสอนด้วยห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์การเรียนแบบน าตนเองเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หลักการและแนวคิดที่ใช้ส าหรับการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นแนวในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

6.1.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
6.1.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญ   
6.1.2.2 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์

                            เรื่องการอาชีพ       
6.1.2.3 สื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่       
           ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่อง การอาชีพ  
6.1.2.4 แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง   
6.1.2.5 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้      
6.1.2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

6.1.3น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการตรวจสอบ ความ 
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว น าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และด้านการออกแบบ 3 ท่าน 
เพ่ือน าผลที่ไดม้าเป็นแนวทางในการเขียนแผนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6.2 ขั้นด าเนินการทดลอง    

การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีด าเนินการ 
จัดการ เรียนการสอน ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้  
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6.2.1ผู้วิจัยน าจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงครูผู้สอนรายวิชาการงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

6.2.2 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
เพ่ือก าหนดวันเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

6.2.3ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพวิชาการงานอาชีพและ  
เทคโนโลยี 

6.2.4ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี เป็นเวลา 10 สัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. บทบาทของผูส้อน  

1.1ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกท าหน้าที่บริการให้ความสะดวกและจัดเตรียมสิ่ง 
ต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน        
  1.2 ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลบางอย่างแก่ผู้เรียนเพ่ือดูแลไม่ให้
ความคิดของผู้เรียนกระจัดกระจายจนหาประเด็นไม่ได้       

1.3 ผู้สอนเป็นผู้จัดการโดยการวางแผนจัดการใช้เวลาในการจัดการกับข้อมูลการ
สร้างชิ้นงาน สร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียน       
  1.4 ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลโดยจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบความเข้าใจความรู้  
ความสามารถ ความคิดเห็นและผลงานของผู้เรียน 
 2. บทบาทของผู้เรียน 

2.1 ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์ของการเรียน ท าความเข้าใจสิ่งที่ผู้สอนอธิบาย ใน 
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน กลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการอาชีพ   

2.2ผู้เรียนเป็นผู้น าหัวข้อในการเรียนแต่ละสัปดาห์ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่บ้าน           

2.3ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการในการจัดท าข้อมูลความรู้จากที่ได้ศึกษาด้วยตนเองสร้าง 
เป็นชิ้นงาน หรือผลงานเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียน      
  2.4 ผู้เรียนรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการประเมินตนเอง และ 
ประเมิน ผลงานจากเพ่ือนๆเมื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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3. ระยะเวลาเรียน  

ระยะเวลาเรียนมีทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการปฐมนิเทศท าความเข้าใจ และท า
แบบทดสอบก่อนเริ่มเรียนในสัปดาห์ที่ 1 จากนั้นเริ่มการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมห้องเรียนกลับ 
ด้านผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 8 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์สุดท้ายเป็นการท าแบบประเมิน แบบสอบถาม 
และแบบทดสอบหลังเรียน  

4. เนื้อหาการเรียน 

เนื้อหาการเรียนทั้งหมดใน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 เรื่อง คือ 

4.1แนวทางเข้าสู่อาชีพ        
4.1.1 เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ   

    4.1.2 ลักษณะความม่ันคงและความก้าวหน้า    
4.1.3 การสมัครงาน       
4.1.4 การสัมภาษณ์       
4.1.5 การท างาน       
4.1.6 การเปลี่ยนงาน 

    4.2 การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ       
      4.2.1 วิธีการ               
      4.2.2 หลักการ              
      4.2.3 เหตุผล 

    4.3 ประสบการณ์ในอาชีพ             
      4.3.1 การจ าลองอาชีพ            
      4.3.2 กิจกรรมอาชีพ 

    4.4 คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ             
      4.4.1 คุณลักษณะ             
      4.4.2 จริยธรรม              
      4.4.3 ค่านิยม 
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5. วัตถุประสงค์  

1.การรู้ความถนัดและความสนใจของตนเองจะท าให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
สามารถน าไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ด ีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2.การน าเอาทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้โดยน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ท าให้
ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

3.การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจ าลองอาชีพและโครงการต่างๆท าให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต 

4.การประกอบอาชีพอย่างมีจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรมท าให้เกิดความสุขในชีวิต
และเกิดความส าเร็จในการท างาน  
 
6. กิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
Flipped Mastery Approach รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ ด้วยการเรียนแบบน าตนเอง (Self-
directed Learning)  ตามแนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(staged self-directed learning model: SSDL) โดยมีขัน้ตอน 4 ขั้น ดังนี้ 

 ขัน้ที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท (authority, coach)                     
                             ผู้เรียนปฏิบัติตาม (dependent) 
 ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า (motivator, guide) 
         ผู้เรียนให้ความสนใจ (interested) 
 ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 
         ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง (involved) 
 ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า (consultant, delegator) 
         ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed) 

Flipped Mastery Approach รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับรูปแบบนี้นักเรียนจะ 
เรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะย้ายไปหัวข้ออ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่าง 
อิสระหรือในทีมกลุ่มเพ่ือนการศึกษาติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา 
เพ่ือจะเพ่ิมศักยภาพของพวกเขารูปแบบนี้จะให้โอกาสที่ดีที่สุดส าหรับความแตกต่างในห้องเรียนได้ให้ 
โอกาสเรียนเนื้อหาเกินกว่าวัตถุประสงค์ผู้เรียนจะด าเนินการได้แตกต่างกันในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุ 



 
88 

 

 
 

วัตถุประสงค์และใช้ความหลากหลายของเนื้อหาในเว็บไซต์นักเรียนที่ชอบหัวข้อนั้นๆ สามารถใช้เวลา 
ค้นหาลงไปในเนื้อหาที่ลึกลงไปเพือ่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยให้นักเรียน เรียนรู้เนื้อหา 
ในรายวิชาแต่ละสัปดาห์ที่ครูให้หัวข้อผ่านสื่อออนไลน์ใช้เว็บไซต์จัดการเรียนการสอน เป็นตัวสื่อสาร 
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหลังจากนั้นเมื่อเข้าชั้นเรียนครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนสรุปบทเรียน 
ที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง ท ากิจกรรมต่างๆ การท าแบบฝึกหัด ที่โรงเรียน 

7. สื่อหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
เ ว็บ ไซต์การจัดการการ เ รี ยนการส อนhttps://prowpentum.wixsite.com/ 

flippedclassroom ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line, YouTube, Google 
เป็นต้น เนื่องจากเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูล ที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นความสะดวกแก่นักเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา 
8.การประเมินผล 

8.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8.2 ประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
8.3 ประเมิลผลการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

  
 9.ข้อตกลงในการเรียน 
   9.1 นักเรียนต้องเช้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาเนื้อหาในรายวิชาที่ครู
ให้หัวข้อในแต่ละสัปดาห์ ด้วยตนเองทุกครั้งตามท่ีได้รับมอบหมาย (ที่บ้าน) 
   9.2 นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในห้องเรียน และตั้งใจน าเสนอผลงาน ที่ได้รับ 

มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ (ที่โรงเรียน) 

  6.2.5 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และท าแบบวัดความสามารถในการน าตนเองหลังเรียน ซึ่งเป็น
แบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ และท าแบบสอบถามความคิดเห็น 

  6.2.6 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนองานวิจัย 
ต่อไป 
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สรุปก าหนดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

ล าดับการ รูปแบบการเรียน  
แบบน าตนเอง + Flipped 

สาระการเรียนรู้ การประเมินผล 

1 
สัปดาห์ 

ปฐมนิเทศ 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที ่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม 
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม                         
ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน 

ขั้นที่3ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่4ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะ 
น า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบ    
น าตนเอง 

ปฐมนิเทศแนะน าการ 
เรียนการสอนด้วย 
กิจกรรมการเรียนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่าน 
สื่อออนไลน์ 
 

 
แบบประเมิน 
คุณลักษณะการ 
เรียนรูแบบน า 
ตนเองก่อนเรียน 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 2 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้นที ่
2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียน
ให้ความสนใจ กิจกรรมในเว็บ
ไชต์ นอกชั้นเรียน ขั้นที่3ผู้สอน
เป็นผู้อ านวย ความสะดวก
ผู้เรียนมีส่วน เกี่ยวข้องขั้นที่4
ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ แบบน า 
ตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
เรื่องท่ี 1 แนวทางเข้าสู่ 
อาชีพ 
เรื่องท่ี 2 การสมัครงาน 
 
 
 
 
 

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 
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ระยะ 
เวลา 

ล าดับการ รูปแบบการเรียน  
แบบน าตนเอง + Flipped 

สาระการเรียนรู้ การประเมินผล 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 3 
 
 
 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้นที ่
2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียน
ให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน                  
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่4ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะ 
น าผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบ น า
ตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพ   

 
 
 
 
 
 
 

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 4 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้นที ่
2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียน
ให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน                    
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่4ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะ 
น าผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบ น า
ตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ประสบการณ์ในอาชีพ   

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 
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ระยะ 
เวลา 

ล าดับการ รูปแบบการเรียน  
แบบน าตนเอง + Flipped 

สาระการเรียนรู้ การประเมินผล 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 5 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน                   
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่4ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะ 
น าผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบ น า
ตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมในการประกอบ
อาชีพ 

 
 
 
 
 
 

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 

1 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 6 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้นที ่
2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียน
ให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์           
นอกชั้นเรียน                  
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่4ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะ 
น าผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบ น า
ตนเอง 

นักเรียนน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน การ
วิเคราะห์ตนเองเพ่ือเข้า
สู่อาชีพในอนาคต 
การทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัง 
เรียน เรื่อง การ
อาชีพ 
แบบประเมิน
คุณลักษณะการ 
เรียนรูแบบน า 
ตนเอง     
แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 
ของนักเรียน 
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ตารางที่ 6 สรุปก าหนดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนด้วย

ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ การเรียนแบบน าตนเอง เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและ

แนวคิดท่ีใช้ส าหรับการด าเนินการวิจัย 

สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญทีผ่่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้ว น าไป

สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และด้านการออกแบบ 3 ท่าน เพื่อน าผลที่ได้ มาเป็นแนวทางในการ

เขียนแผนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ท่ีส่ง ผลต่อการน าตนเอง 

เรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ผู้วิจัยน าจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงครูประจ าวิชา เพื่อขอความร่วมมือ             

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ปฐมนิเทศนักเรยีน ให้นัดเรยีนท าแบบวัดความสามารถในการน าตนเองก่อนเรียน  ด าเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามแผนการสอน เป็นเวลา 10 สัปดาหห์ลังจากนั้นผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แบบวัด

ความสามารถในการน าตนเองหลงัเรียน ท าแบบสอบถามความคดิเห็น 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 

เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการ 
งานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ 
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองวิชาการงานอาชีพ และ 
เทคโนโลยี เรื่องการอาชีพ 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน การ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน  
ปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
โดยแสดงรายละเอียดของผลการวิจัยแต่ละตอน ดังนี้ 
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ตอนที ่1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ ส่งผล
ต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้อง เรียน 
กลับด้านที่ส่งผลต่อการ น าตนเอง เรื่อง การอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน การก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  

มีคุณภาพมากที่สุด   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.50-5.00     
มีคุณภาพมาก   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3.50-4.49     
มีคุณภาพปานกลาง  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2.50-3.49    
มีคุณภาพน้อย        มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1.50-2.49     
ควรปรับปรุงแก้ไข   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1.00-1.49 

 

รายการประเมิน  S.D. 
แปลผล 

คุณภาพสื่อ 

1. ด้านเนื้อหา 

1.1 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4.33 0.47 มาก 

1.2เนื้อหาที่น าเสนอตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.3 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.5 ปริมาณเนื้อหาแต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.6 0.47 มากที่สุด 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางที ่7 ผลการประเมินสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่อง การอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 

รายการประเมิน  S.D. 
แปลผล 

คุณภาพสื่อ 

2.ด้านการออกแบบ 

2.1 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วนสวยงามง่ายต่อการใช้งาน 4.33 0.47 มาก 

2.2  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.3 การน าเสนอดึงดูดความสนใจ 4.33 0.47 มาก 

2.4รูปแบบตัวอักษรมีขนาดสีชัดเจนอ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.5 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.6ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อที่ใช้ส าหรับการเรียน
การสอน 

4.33 0.47 มาก 

2.7 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน 4.33 0.47 มาก 

2.8 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 4.00 0.82 มาก 

2.9 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 3.67 0.94 มาก 

2.10 การเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.11 สื่อประกอบการเรียนรู้สะดวกในการใช้งาน 4.33 0.47 มาก 

2.12 ภาพและเสียงที่ใช้ประกอบแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 

4.33 0.47 มาก 

2.13การจัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการ 
เรียนแบบน าตนเอง 

4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบ 4.36 0.46 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.46 มาก 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
อยากให้สื่อสะท้อนการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองมากขึ้น 

เช่น การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบุวิธีการค้นคว้าหาค าตอบ Chat room เป็นการสนทนา
แบบ real time หากไม่มีการนัดหมายเวลาการปฏิสัมพันธ์จะไม่เกิดอาจเพิ่มกิจกรรมหรือเป็น การตั้ง
ค าถาม เป็นเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบในการเรียน 

จากตารางที ่7 แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนาสื่อ เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพวิชาการงานอาชีพ และ 
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
เนื้อหามีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  
ด้านการออกแบบ มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ
อาชีพ ได้มาจากคะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนผลงานของผู้เรียน และคะแนนพฤติกรรม น ามา
วิเคราะห์ คิดเป็นคะแนนร้อยละ ซึ่งแสดงในตารางที ่8 
ตารางที่ 8 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

คนที ่
คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 
(50%) 

คะแนนผลงาน
ของผู้เรียน 

(30%) 

คะแนน 
พฤติกรรม 
(20%) 

คิดเป็นร้อยละ 
(100%) 

แปลผล 

1 38.33 27 18.86 84.19 ดีมาก 

2 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

3 45.00 25.5 18.86 89.36 ดีมาก 

4 46.67 27 18.29 91.95 ดีมาก 

5 41.67 27 18.86 87.52 ดีมาก 
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ตารางที่ 8 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ต่อ) 

คนที ่
คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 
(50%) 

คะแนนผลงาน 
ของผู้เรียน 

(30%) 

คะแนน 
พฤติกรรม 
(20%) 

คิดเป็นร้อยละ 
(100%) 

แปลผล 

6 45.00 22.5 16.57 84.07 ดีมาก 

7 40.00 24 18.86 82.86 ดีมาก 

8 45.00 25.5 18.29 88.79 ดีมาก 

9 45.00 24 18.29 87.29 ดีมาก 

10 45.00 25.5 18.86 89.36 ดีมาก 

11 45.00 27 18.86 90.86 ดีมาก 

12 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

13 45.00 27 18.29 90.29 ดีมาก 

14 40.00 28.5 18.29 86.79 ดีมาก 

15 46.67 27 18.29 91.95 ดีมาก 

16 45.00 25.5 18.86 89.36 ดีมาก 

17 46.67 22.5 17.14 86.31 ดีมาก 

18 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

19 43.33 27 19.43 89.76 ดีมาก 

20 45.00 24 19.43 88.43 ดีมาก 

21 36.67 28.5 17.14 82.31 ดีมาก 

22 43.33 28.5 18.86 90.69 ดีมาก 

23 41.67 24 18.86 84.52 ดีมาก 
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ตารางที่ 8 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนทดสอบ

หลังเรียน 

(50%) 

คะแนนผลงาน
ของผู้เรียน 

(30%) 

คะแนน 
พฤติกรรม 

(20%) 

คิดเป็นร้อยละ 

(100%) 
แปลผล 

24 43.33 30 18.29 91.62 ดีมาก 

25 41.67 27 18.29 86.95 ดีมาก 

26 45.00 28.5 19.43 92.93 ดีมาก 

27 43.33 25.5 18.86 87.69 ดีมาก 

28 40.00 28.5 18.29 86.79 ดีมาก 

29 43.33 30 19.43 92.76 ดีมาก 

30 41.67 24 18.86 84.52 ดีมาก 

31 50.00 25.5 18.86 94.36 ดีมาก 

32 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

33 40.00 27 18.29 85.29 ดีมาก 

34 43.33 25.5 19.43 88.26 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 88.65 ดีมาก 

 

 จากตารางที ่8 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม การ 
เรียนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองวิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี เรื่องการอาชีพ ได้มาจากคะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนผลงานของผู้เรียน และคะแนน 
พฤติกรรม น ามาวิเคราะห์คิดเป็นคะแนนร้อยละ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย รวม
เท่ากับ88.65 อยู่ในระดับดีมาก 
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ตอนที ่3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนทดลอง และ หลัง 
ทดลองของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนทดลอง และหลัง 
ทดลอง ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการ 
เรียนรู้ แบบน าตนเองก่อนทดลอง และหลังทดลอง วิเคราะห์เป็นรายด้านการน าตนเอง 8 ด้าน ที่ใช้ 
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 34 คน 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียนรู้แบบน า
ตนเองก่อนทดลอง และหลังทดลอง 

ลักษณะการเรียนรู้ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

1.ด้านการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ 2.95 1.10 ปานกลาง 3.73 0.94 สูง 

2.ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็น
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3.40 0.89 ปานกลาง 4.34 0.66 สูง 

3.ด้านมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการ 
เรียนรู ้

3.25 0.93 ปานกลาง 3.93 0.87 สูง 

4.ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 3.39 0.85 ปานกลาง 4.37 0.75 สูง 

5.ด้านความรักในการเรียน 3.42 0.98 ปานกลาง 4.10 0.76 สูง 

6. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 3.40 0.98 ปานกลาง 4.21 0.77 สูง 

7.ด้านการมองอนาคตในแง่ดี 3.32 0.98 ปานกลาง 4.33 0.74 สูง 

8. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะการ 
ศึกษาและทักษะการแก้ปัญหา 

3.45 0.73 ปานกลาง 4.17 0.83 สูง 

เฉลี่ยรวม 3.32 0.93 ปานกลาง 4.15 0.79 สูง 
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จากตางรางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
จ าแนกค่าเฉลี่ยตามรายด้าน ก่อนทดลองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.32 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.93 และหลังทดลองอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสามารถในการเรียนรู้แบบ น าตนเอง
ของนักเรียนสูงขึ้นในทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

การแปลผลคะแนนมีเกณฑก์ารคิดคะแนนการเรียนรูแบบน าตนเอง โดยน าคะแนนของ 
ผู้ตอบแต่ละคนรวมกันแลวหาค่าเฉลี่ยใช้หลักการแปลผลค่าเฉลี่ยในการให้ความหมายของคะแนน 
เฉลี่ยในการเรียนรูแบบน าตนเอง ดังนี้       

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00  หมายถึง มีการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับสูงที่สุด    
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49  หมายถึง มีการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับสูง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49  หมายถึง มีการเรียนรู้ แบบน าตนเองในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49  หมายถึง มีการเรียนรูแบบน าตนเองในระดับต่ าที่สุด 
 

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วย 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่ อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนทดลองกับหลังทดลองคิด 
คะแนนเฉลี่ยตามบุคคล จ านวน 34 คน 
ตารางที่ 10 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน 

การทดลอง N  ̅ S.D. t Sig. 

ก่อนทดลอง 34 3.32 0.93 
7.86* 0.00 

หลังทดลอง 34 4.15 0.79 

*p<0.05  
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลังทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 อยู่ในระดับสูง ซึ่งหลัง
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 34 คน 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ได้ผลแสดงความคิดเห็นกลับคืนมา 34 คน ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) แสดงในตารางที่ 11 โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับดี   

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.40 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 

ตารางที่ 11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียน การสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ด้านเนื้อหาความรู้เร่ืองการอาชีพ  

1.1 เนื้อหามีความทันสมยั 5.0 0.0 ดีมาก 1 

1.2เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาช่วยให้สามารถท าให้การเรียนไม่น่า 
เบื่อหน่าย และนา่สนใจ 

4.6 0.5 ดีมาก 2 

1.3 มีการเรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.5 0.6 ดีมาก 4 

1.4 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีความชัดเจน 4.4 0.6 ดี 5 

1.5หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ห้องเรยีนกลับ
ด้านผ่านสื่อออนไลน์ท าให้นักเรียนเข้าใจ เนื้อหามากขึ้น 

4.6 0.6 ดีมาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.62 0.46 ดีมาก 1 
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ตารางที ่11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ (ต่อ) 
 
 

 

 

 
 
 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

2.1การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมีความน่าสนใจ 4.5 0.5 ดีมาก 5 

2.2กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.4 0.6 ดี 9 

2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.6 0.6 ดีมาก 1 

2.4ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ 4.4 0.7 ดี 8 

2.5 มีโอกาสได้ซักถาม ได้มีการอภิปรายร่วมกัน 4.5 0.7 ดีมาก 2 

2.6 ท าให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 4.5 0.6 ดีมาก 4 

2.7 ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน รับผิดชอบต่อ
ตนเอง 

4.4 0.7 ดี 7 

2.8 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.4 0.8 ดี 6 

 2.9 นักเรียนอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้กับ 
วิชาอ่ืนๆ 

4.3 0.8 ดี 10 

2.10นักเรียนมีความพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในลักษณะนี้ 

4.5 0.6 ดีมาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.45 0.66 ดีมาก 3 
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ตารางที ่11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน  
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

3. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

3.1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่าน Message E-mail      
Chat room มีความเหมาะสม 

4.5 0.7 ดีมาก 3 

3.2สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 4.6 0.5 ดีมาก 2 

3.3สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนสะดวกและ 
ง่ายต่อการใช้งาน 

4.5 0.7 ดีมาก 5 

3.4 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ สนับสนุนต่อการเรียนทุกที่ทุกเวลา 4.5 0.7 ดีมาก 4 

3.5 บรรยากาศที่ดีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 4.5 0.7 ดีมาก 6 

3.6 มีอิสระในการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ 4.6 0.6 ดีมาก 1 

คะแนนเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.5 0.64 ดีมาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.5 0.6 ดีมาก  

 
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการ 

เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาความรู้เรื่องการอาชีพมี 
ความคิดเห็นดีมากเป็นอันดับล าดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน เท่ากับ 0.46 
รองลงมาคือด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
ล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาฐานเท่ากับ 0.64 และด้านกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียน กลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ ล าดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน
เท่ากับ 0.66 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว 
สอบก่อนและ สอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design)  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

2.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี         

3.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน  
ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ  
การน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

4.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์สามพราน 12 ห้องเรียน จ านวน 393 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1                
ปีการศึกษา 2560 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอแซฟ 

อุปถัมภ์ สามพราน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียน         

เป็นหน่วยสุ่ม 

3.ตัวแปรที่ศึกษา          

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

3.1ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ 
3.1.1กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์วิชาการ 

งานอาชีพและเทคโนโลยี          
3.2 ตัวแปรตัวตาม (Dependent Variables) คือ 

      3.2.1ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ สอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  3.2.2ความสามารถในการน าตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดท าสื่อการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การอาชีพ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.85   

2.แผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวทางเข้าสู่อาชีพ การเลือกและ 
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพประสบการณ์ในอาชีพคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพโดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(Self-Directed Learning) แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนประกอบส าคัญ คือ สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ/คุณลักษณะที่เน้น  หลักฐานแสดงผลการ 
เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
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เกณฑ์การให้คะแนน และ บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  โดยแผนการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 6 
แผน ระยะเวลา 10 สัปดาห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 

 
 
3.สื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อการน า 

ตนเองเรื่องการอาชีพ โดยพัฒนาตาม ผลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผ่านการ
ประเมิน คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.46 

4.แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นแบบประเมินคุณลักษณะ
การ เรียนรู แบบน าตนเองของ โดยปรับจาก อนิรุทธ์ สติมั่น ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดของ 
Gogilelmino ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 48 ข้อ โดยได้จัดเรียงล าดับและ
จ าแนกตามองค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองทั้ง 8 ด้าน ของกูกลิเอลมิโน คือ 1.เปิด
โอกาสสู่การเรียนรู้ 2.การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.มีความคิดริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรู้ 4.ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน  5.ความรักในการเรียน 6.ความคิด
สร้างสรรค์ 7.การมองอนาคตในแง่ดี  8.ความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาและทักษะการ
แก้ปัญหา ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.92  

5.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ  0.93 แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องการอาชีพมาแล้ว จ านวน 36 คน แล้วจึงน าไปหาค่าความ 
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .20 - .80  และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .20 - .80  ส าหรับ
แบบทดสอบข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้คัดออก จากนั้นจึงน าข้อสอบที่ใช้ได้ จ านวน 30 ข้อ หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR20  ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบเท่ากับ 0.91 

 6.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง วิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี เรื่องการอาชีพ ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมิน ค่า (rating scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ผู้วิจัยน าจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ  
และเทคโนโลยี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือ     
ก าหนดวันเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

3.ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพวิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

4.ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพวิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีเป็นเวลา 10 สัปดาห์   

5.ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และท าแบบวัดความสามารถในการน าตนเองหลังเรี ยนซึ่งเป็นแบบ 
ประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ และท าแบบสอบถามความคิดเห็น 

6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนองานวิจัยต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 พบว่าผล การประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 

2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก 
ร้อยละ 88.65        

   

3.ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนสูงขึ้นในทุกด้าน  

 4.ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีผู้เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.6 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์

ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียด 3 ด้าน ได้แก่ 1.1ด้านการเข้าถึงเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 1.2 ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 1.3ด้านการออกแบบการเรียน

การสอน 

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่ง  
ผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าผล 
การประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ซึ่งยอมรับ 
สมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อ
ออนไลน์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลในการน าตนเองของนักเรียนวิชาการ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ 
Flipped Mastery Approach น ามาสร้างเป็นเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน โดยการน าผลจาก
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การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสื่อและด้านความเหมาะสมของเนื้อหาเรื่องการอาชีพที่
น า มาใส่ในสื่อการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน
สื่อ ออนไลน์มีเว็บไซต์ส าหรับเป็นสื่อกลางที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วย
ได้ ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการอีกทั้งเว็บไซต์ยังถูกออกแบบให้รองรับได้ในทุกอุปกรณ์
ทัง้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท๊บเล็ต  สมาร์ทโฟน มีความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์สามารถ
บันทึก ข้อมูลเป็นระบบสมาชิกและมีการแจ้งเตือนมายังผู้สอนทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน ที่มีผู้เรียนเข้า
ใช้งาน เว็บไซต์และบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆของการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้บนระบบผู้สอนสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ติดตามผลและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบ กับการเรียนการสอนใช้ทฤษฎีห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) รูปแบบการ
เรียนรู้แบบ พลิกกลับ Flipped Mastery Approach ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบน าตนเอง ตาม
แนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง (staged self-directed learning 
model: SSDL)  โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท (authority, 
coach) ผู้เรียนปฏิบัติตาม (dependent) ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า (motivator, guide) ผู้เรียน
ให้ความสนใจ (interested) ขั้นที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้อง (involved) ขั้นที่ 4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า (consultant, delegator) ผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed) โดยให้ผู้เรียน เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาแต่ละ สัปดาห์ที่ครูให้
หัวข้อผ่านสื่อออนไลน์ใช้เว็บไซต์จัดการเรียนการสอนจากท่ีบ้านหรือนอกชั้นเรียน โดย ผู้เรียนสามารถ
เข้าเรียนในเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกของผู้เรียนโดยเว็บไซต์นี้เป็นตัวสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน หลังจากนั้นเมื่อเข้าชั้นเรียนครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนสรุป บทเรียนที่ได้
ศึกษาด้วยตนเองหน้าชั้นเรียน การน าเสนอด้วยโปรแกรมน าเสนองาน ท ากิจกรรมต่างๆ และท า
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ในชั้นเรียน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า 

1.1 ด้านการเข้าถึงเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์  
ผู้วิจัยได้น าผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ น ามาพัฒนาเป็น เว็บไซต์การจัดการ

เรียนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ได้เป็นเว็บไซต์การจัดการ  เรียนการสอนที่มี

การเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์

พีซ ีโดยผู้วิจัยแจกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) และ QR Code ให้กับผู้เรียนส าหรับให้ ผู้เรียนเข้าถึงเว็บไซต์

ดังกล่าวได้สะดวก พร้อมทั้งปฐมนิเทศผู้เรียนให้เข้าใจกับขั้นตอน กระบวนการ การจัดการเรียนการ

สอนดังกล่าวและท าการแนะน าการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้เป็นสื่อหลักในการจัดการ เรียนการสอน การ

เข้าถึงเว็บไซต์ การแนะน าเมนูการใช้งานในบทเรียนแต่ละหน่วย แนะน าขั้นตอน การสมัครสมาชิก 
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การแจ้งเตือน แนะน าการใช้งาน Chat Room ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียน การตอบค าถามหลัง

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน การส่งงาน การเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ภายนอก และแนะน าหน้าการใช้งาน

เว็บไซต์เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตนเองได้  ซึ่งเว็บไซต์มี การแสดงผลเหมาะกับ

อุปกรณ์แต่ละแบบแตกต่างกันไป มีคู่มือการใช้งานที่สะดวกในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับถนอมพร

เลาหจรัสแสง  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) นอก จากนี้การเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆในบทเรียน

ท าให้ผู้เรียนสะดวกต่อการเข้าถึง มีการเชื่อมโยงของ เอกสารต่างๆในบทเรียนในแต่ละรายสัปดาห์

กิจกรรมการเรียนรวมถึงกิจกรรม การมอบหมาย ผู้เรียน สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆในการเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ เรียนในลักษณะนี้และเป็นการกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา บ ารุงนา (อัจจิมา บ ารุงนา, 2557) 

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บเกิดจากการรวมเอาคุณลักษณะของเว็บ โปรแกรมและเครื่องมือ

สื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการสอนเข้าไว้ ด้วยกัน เพ่ือท าให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งแตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เพราะ

คุณลักษณะและรูปแบบของเว็บเป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ เรียนรู้ผู้เรียน

สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองดังนั้นผู้ออกแบบจึงต้องค านึงถึงการออกแบบ  ระบบการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับ คุณลักษณะของเว็บ เป็นส าคัญ 

1.2 ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยได้น าผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนบนเว็บไซต์แต่ละหน่วยเป็นไปตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจัย 

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระที่ 4 

การอาชีพ ตามตัวชี้วัดและสาระเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 น าเนื้อหามาวิเคราะห์และสร้างเนื้อหา 

ไว้ในสื่อที่เป็นเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนซึ่งใช้เวลา 10 สัปดาห์ในการทดลอง มีเนื้อหาครอบ 

คลุมวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละสัปดาห์การจัดการเนื้อหาค านึงถึงผู้เรียนซึ่งมีปริมาณที่เหมาะ 

สม ไม่มากเกินไป มีเนื้อหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆในสังคมปัจจุบันที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มี 
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แหล่งความรู้เชื่อมโยงภายนอก มีวิดีโอประกอบเพ่ือเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียน ซึ่งการออกแบบ 

การเรียนการสอนค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ 

กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว (กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว, 2553) การสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการน าเสนอมี

ความง่าย ในการใช้งานผู้เรียนสามารถใช้ระบบการจัดการเนื้อหาได้อย่างสะดวกท าให้ผู้เรียนเกิดความ

พึงพอใจ ความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะบทเรียนมีช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนได้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนผู้เรียนสามารถฝึกความรู้

ความเข้าใจรวมทั้งการทราบผลการท าแบบทดสอบและข้อมูลย้อนกลับได้ทันทีจากการที่มีระบบการ

จัดการเนื้อ หาที่ดีนั้นย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น  

1.3 ด้านการออกแบบการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยได้น าผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อน ามาพัฒนาเป็นเว็บไซต์  

การจัดการเรียนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ประกอบกับการเรียนการสอนใช้ 
ทฤษฎีห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ Flipped 
Mastery Approach 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ก าหนดวัตถุประสงค์ 2.นักเรียนศึกษาบทเรียนจากที่บ้าน  
3. นักเรียนใช้เวลาสังเคราะห์ในห้องเรียน 4. การประเมินผลของผู้เรียน 5. เกิดการเรียนรู้ โดยรูปแบบ
นี้นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะย้ายไปหัวข้ออ่ืนๆ นักเรียน สามารถ
ท างานได้อย่างอิสระหรือในทีมกลุ่มเพ่ือน การศึกษาติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและส่ง เสริมให้
นักเรียนศกึษาเพ่ือจะเพ่ิมศักยภาพของพวกเขารูปแบบนี้จะให้โอกาสที่ดีที่สุดส าหรับความแตกต่างใน
ห้องเรียนได้ให้โอกาสเรียนเนื้อหาเกินกว่าวัตถุประสงค์นักศึกษาจะด าเนินการได้แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และใช้ความหลากหลายของเนื้อหาดิจิตอลและโหมดการประเมิน 
นักเรียนที่ชอบหัวข้อนั้นๆ สามารถใช้เวลาค้นหาลงไปในเนื้อหาที่ลึกลงไปเพ่ือตอบสนอง    ความต้อง 
การของนักเรียน ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบน าตนเอง ตามแนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) 
รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง (staged self-directed learning model: SSDL) โดยมีขั้นตอน 4 
ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท (authority, coach) ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
(dependent) ขั้นที่ 2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า (motivator, guide) ผู้เรียนให้ความสนใจ 
(interested) ขั้นที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(involved) ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า (consultant, delegator) ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน า
ตนเอง (self-directed) ได้เป็นเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน ในด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ครั้งนี้ซึ่งในเว็บไซต์ประกอบ ไปด้วย หน้า HOME ซึ่งเป็นหน้า
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แรกของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านบนเป็นการน าทางเพ่ือให้ผู้เรียนไป ยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์มีประกาศ
ค าชี้แจงแต่ละสัปดาห์ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนในเว็บไซต์ และท ากิจกรรมตอบค าถามต่างๆมีปุ่ม
ลิ้งค์ไปยังแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนเรียนและบทเรียนหน่วยต่างๆ 
แบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น มีเมนูอธิบายการเข้าใช้ งานเว็บไซต์ ระบบสมัคร
สมาชิกการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ภายนอก การสนทนาตั้งค าถามและ ตอบค าถามในหน้าแชทรูม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนและท ากิจกรรมในเว็บไซต์ ได้ง่ายไม่ซับซ้อน จากผล
การเรียนของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเข้าเรียนผ่าน เว็บไซต์ด้วยตนเอง การ
ตอบค าถามประจ าสัปดาห์ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตาม เวลา ที่ผู้สอนก าหนด 
สอดคล้องกับ Burnett, R. and Marshall D. P. (Burnet & Marshall, 2003) กล่าวว่าสื่อที่เอ้ือให้ผู้
ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสอง ทาง และสื่อยังท า
หน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยี
ของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อ สามารถสื่อสารได้สอง
ทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันมีสื่อใหม่ๆ
พัฒนาขึ้นหลากหลายที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น สื่อออนไลน์เป็นสื่อการเรียนรู้ ชนิดหนึ่งที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสื่อออนไลน์จัดอยู่ใน ประเภทของสื่อ
เทคโนโลยี สื่อบนเครือข่าย (Web-based Learning)  การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการ เรียนการสอน,
การศึกษาผ่านดาวเทียม  โดยทั้ งหมดนี้ เป็น เครื่องมือที่กระตุ้นให้ เกิดศักยภาพทางความคิด
(Cognitive tools) ตลอดจนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ และมีทักษะในการ สร้าง 
ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จากที่กล่าวมาทั้งมดสามารถสรุปได้ว่าการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนที่เป็นอิสระเน้นการเรียนให้ผู้เรียน 

ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจริงตามแนวคิดทฤษฎีที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมและความรู้ที่ได้มาจาก การศึกษา

จากบทเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ Flipped Mastery Approach ทั้งนี้การเรียนผ่าน

เว็บไซต์สื่อออนไลน์ยังสามารถตอบสนองการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลที่มีการปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางระบบ

เครือข่ายต่างๆ ที่ก าลังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนากิจกรรม การเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ จึงมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ประกอบด้วย
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ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียน รู้แบบน าตนเอง 

ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นสื่อออนไลน์ เป็นสื่อหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ 

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก 
ร้อยละ 88.65 ซึ่งยอมรับ สมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวิเคราะห์ผู้เรียน 
ร่วมกับการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา น าเนื้อหาที่จะใช้สอนมาวิเคราะห์เพ่ือ 
สร้างแบบทดสอบโดยวิเคราะห์จากเนื้อหาและ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมพร้อมก าหนดข้อสอบทั้ง 
หมดที่สร้างขึ้นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอนผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ได้ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์
น า มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ไดจ้ัดเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วยเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
เลือกเรียนได้ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนบน 
เว็บไซต์จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดการเรียน รู้
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ จะท าให้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เป็นห้องเรียนที่เปิด 
กว้างนักเรียนสามารถจัดสรรช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาได้ด้วยตนเองตามความสะดวกของตน อีกทั้งยัง
ลดข้อจ ากัดด้านความแตกต่างของความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะสามารถศึกษาบทเรียนซ้ า
หรือเลือกเน้นจุดที่ตนเองต้องการได้สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือแก้ข้อสงสัยด้วยตนเองนอกจากนี้ เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม และ เป็น
ประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเฉลิม อุดมทวี และปริญญ์ ทนันชัยบุตร (วันเฉลิม อุดมทวี 
& ปริญญ์ ทนันชัยบุตร, 2556) ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
(flipped classroom) ในเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ มี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 81.50 และมี จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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3.ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองหลังเรียนของนักเรียนที่ 

เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ       

น าตนเอง 

ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน  
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนสูงขึ้นในทุก ด้านซึ่งยอมรับ
สมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง และ ความ สามารถใน
การน าตนเองอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนการแบบห้อง เรียนกลับด้านผ่าน
สื่อออนไลน์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมในห้องเรียน ร่วมกับให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียน ใน เว็บไซต์ ด้วยตนเอง
เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน ตามขั้นตอนของทฤษฎีห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) รูปแบบ
การเรียนรู้แบบพลิกกลับ Flipped Mastery Approach 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ก าหนดวัตถุประสงค์ 2.
นักเรียนศึกษาบทเรียนจากที่บ้าน 3. นักเรียนใช้เวลาสังเคราะห์ในห้องเรียน 4. การประเมินผลของ
ผู้เรียน 5. เกิดการเรียนรู้ โดยรูปแบบนี้ นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะ
ย้ายไปหัวข้ออ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระ หรือในทีมกลุ่ม เพ่ือนการศึกษาติดตามความ
คืบหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเพ่ือจะเพ่ิมศักยภาพ ของพวกเขารูปแบบนี้จะให้
โอกาสที่ดีที่สุดส าหรับความแตกต่างในห้องเรียนได้ให้โอกาสเรียนเนื้อหา  เกินกว่าวัตถุประสงค์ 
ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบน าตนเอง ตามแนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง (staged self-directed learning model: SSDL)  โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 
ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท (authority, coach) ผู้เรียนปฏิบัติตาม (dependent) ขั้นที่ 2 
ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า (motivator, guide) ผู้เรียนให้ความสนใจ (interested) ขั้นที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวก (facilitator) ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง (involved) ขั้นที่ 4 ผู้สอนให้ค าปรึกษา
แนะน า (consultant, delegator) ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed) โดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชา แต่ละ สัปดาห์ที่ครูให้หัวข้อผ่านสื่อออนไลน์ ใช้เว็บไซต์จัดการเรียนการ
สอนจากที่บ้านหรือนอกชั้นเรียนมี การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องและด้วยองค์ประกอบของเว็บไซต์ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์และเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลภายนอกต่างๆที่มีความสอดคล้องกับ เนื้อหาบทเรียนที่น่าสนใจ โดยเว็บไซต์ใช้สีเหลือง
เป็นหลัก เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีที่การกระตุ้นสมอง และความจ า และช่วยสร้างความมั่นใจ และยัง
เป็นสีที่ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล สีเหลืองเข้มจะช่วยกระตุ้นความรู้สึก และความ
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คิดถึงอนาคตที่สดใส และดียิ่งขึ้นในทางจิตวิทยาสี  เหลืองช่วยเชื่อมต่อความคิดในจิตใต้ส านึกของเรา 
สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สากลของการเตือนให้ระวัง และเป็นสีที่ส่งพลังงานออกไปสู่สมองของเราได้ไว
ที่สุดอีกด้วย และการออกแบบบทเรียนโดยการวาง layout ที่น่าสนใจและการใส่ภาพกราฟิกที่
สวยงาม การเลือกใช้สีที่ไม่มากจนเกินไป โดยอาจมีการ ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบบ้างในบ้างครั้งการ
ใช้ค าถามน าก่อนการเข้าสู่บทเรียน เพ่ือความน่าติดตาม และจูงใจให้ผู้เรียนอยากทราบค าตอบโดย
การเข้ามาเรียนในบทเรียน ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
ค้นคว้าด้วยการตั้งประเด็นค าถามและให้ผู้เรียนหาค าตอบ การ มอบหมายงาน รายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการค้นหาตนเอง การก าหนดเป้าหมายในอนาคตของตนเอง การวางแผน เพ่ือเข้าสู่อาชีพที่ตนเอง
สนใจในอนาคต การให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ตนเอง และหาความถนัด  ความสามารถของตนเอง จึง
ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถในการน าตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ 
อนิรุทธ์ สติมั่น (อนิรุทธ์ สติมั่น, 2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอรเน็ตที่มีต่อการเรียนรูแบบน าตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในการ วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบน าตนเองกลุมทดลองก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู แบบ
โครงงานบนเครือข่ายอินเทอรเน็ต พบว่าคะแนนคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองหลังเรียน
ต่างกันกับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน า
ตนเองเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนเรียน ซึ่งสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร
เน็ตนี้ ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงขึ้น สอดคล้องกับกาญจนา จันทร์
ประเสริฐ (กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, 2555)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ เรียนรู้แบบน า
ตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะรายด้านของความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเอง แตกต่าง กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านความต้องการ ในการเรียน สูงสุด 
รองลงมาได้แก่ การควบคุมตนเอง และการจัดการตนเอง ตามล าดับ สอดคล้องกับ แสงเดือน เจริญ
ฉิม และคณะ (แสงเดือน เจริญฉิม, 2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง ของ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  พบว่ า  นิ สิ ต มี ก า ร
เรียนรู้แบบน าตนเองอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนิสิตมีการเรียนรู้แบบน าตนเองอยู่ใน 
ระดับสูง ทุกด้านโดยด้านความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้และทักษะแก้ปัญหา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด ซึ่ง กริฟฟิน (Griffin, 1983) กล่าวว่า วิธีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่ 
กระตุ้น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแสดงพฤติกรรมทีห่ลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนต้องควบคุมการเรียน และท าความเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
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เรียนรู้แบบน าตนเอง นอกจากนี้ โนลส์ (Knowles & Malcolm, 1975) กล่าวว่า การพัฒนาให้บุคคล
เรียนรู้ด้วยตนเองควรส่งเสริมให้บุคคลนั้นวินิจฉัย ความต้องการในการเรียนของตน ก าหนดเป้าหมาย 
หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีจุดหมายชัดเจนและมีแรงจูงใจสูง เรียนอย่าง 
ตั้งใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได ้สามารถพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็น อิสระ
ในการเรียน และจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการเรียนรู้แบบน าตนเอง จะ ท า
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาใหม่ ท าให้ผู้เรียนสามารถด ารง ชีวิต 
อยู่ในสังคมทู่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   

4.ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 

เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา

ความรู้เรื่องการอาชีพ มีความคิดเห็นดีมากเป็นอันดับสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมา

ฐานเท่ากับ 0.46  รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ ห้องเรียนกลับด้าน

ผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาฐานเท่ากับ 0.64 และ ด้านกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาฐานเท่ากับ

0.66 ซึ่งยอมรบัสมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยความคิดเห็นของ ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ

น าตนเอง มีบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (ใน

เว็บไซต์) ซึ่งกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้สอนเน้นกระบวนการส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบน า

ตนเองด้วยการตั้งประเด็นค าถามให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความ คิดเห็นเพ่ือตอบประเด็น

ค าถามต่างๆ และเน้นการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน เช่นกิจกรรมจ าลองอาชีพ กิจกรรมจ าลองการ

สัมภาษณ์งาน กิจกรรมน าเสนอแนวทางเข้าสู่อาชีพของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนมี ความกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมผู้เรียน เกิดความพึงพอใจ 

เนื่องจากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 10 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย ในห้องเรียนมีเวลา 1
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คาบต่อสัปดาห ์ (2 ชั่วโมง) และผู้เรียนมีเวลาศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้เวลานอก ห้องเรียน 

ตลอดเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนมา เข้าห้องเรียน

จากกิจกรรมในเว็บไซต์ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าในในบทเรียนได้ดี ความน่าสนใจ ความเหมาะสมของ

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้สอนเรื่องการอาชีพ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่มี

ความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ตนเองใน ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจเกี่ยวกับตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง การแต่งกาย การเข้าสังคม และการเลือกอาชีพ

ที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้เรียนจึงมีความเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีเวลา ศึกษาบทเรียนอย่าง

อิสระตามขั้นตอนของทฤษฎีห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิก

กลับ Flipped Mastery Approach 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ก าหนดวัตถุประสงค์ 2.นักเรียนศึกษา

บทเรียนจากที่บ้าน 3. นักเรียนใช้เวลาสังเคราะห์ในห้องเรียน 4. การประเมินผลของผู้เรียน 5. เกิด

การเรียนรู้ โดยรูปแบบนี้ นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะย้ายไปหัวข้อ

อ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระ หรือในทีม กลุ่มเพ่ือน การศึกษาติดตามความคืบหน้าของ

นักเรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา เพ่ือจะเพ่ิม ศักยภาพของพวกเขารูปแบบนี้จะให้โอกาสที่ดี

ที่สุดส าหรับความแตกต่างในห้องเรียนได้ให้โอกาสเรียนเนื้อหาเกินกว่าวัตถุประสงค์ ร่วมกับทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบน าตนเอง ตามแนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง (staged 

self-directed learning model: SSDL)  โดยมีขั้นตอน  4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจ

ตามบทบาท (authority, coach) ผู้เรียนปฏิบัติตาม (dependent) ขั้นที่ 2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 

(motivator, guide) ผู้เรียนให้ความสนใจ (interested) ขั้นที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

(facilitator) ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง (involved) ขั้นที่ 4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า (consultant, 

delegator) ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed) เว็บไซต์ที่ใช้เป็นสื่อหลักในการจัดการ

เรียนการ สอน สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยผู้สอนแจกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) และ QR Code ให้กับผู้เรียน 

ส าหรับให้ผู้เรียนเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้สะดวกพร้อมทั้งปฐมนิเทศผู้เรียนให้เข้าใจกับ ขั้นตอน 

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวและท าการแนะน าการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้เป็นสื่อหลักใน

การจัดการเรียนการสอนการเข้าถึงเว็บไซต์ แนะน าเมนูการใช้งานในบทเรียนแต่ละหน่วย แนะน า 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การแจ้งเตือน แนะน าการใช้งาน Chat Room ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหา 
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บทเรียน การตอบค าถามหลังศึกษาเนื้อหาบทเรียน การส่งงาน การเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ 

ภายนอก และแนะน าหน้าการใช้งานเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตนเองได้  

ซึ่งเว็บไซต์มีการแสดงผลเหมาะกับอุปกรณ์แต่ละแบบแตกต่างกันไป มีคู่มือการใช้งานที่สะดวกในการ 

ใช้งานเว็บไซต์มีความสวยงามดึงดูดผู้เรียนให้เข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง ภาพประกอบ 

และวิดีโอมคีวามสอดคล้องกับเนื้อหาที่น าเสนอ ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการตอบค าถาม 

ประจ าสัปดาห์ สอดคล้องกับ กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, 2555) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชา

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลการวิจัยพบว่า ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เรียนสิ่งที่ผู้เรียนได้

ประโยชน์ คือได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ การค้นคว้าข้อมูล การศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเองการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น า และผู้ตามรวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับ ศักรินทร์ ชนประชา (ศักรินทร์ ชนประชา, 2557) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องการพัฒนาชุดการสอนเพ่ือเสริมสร้าง ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการใช้ชุดการสอนเพ่ือ

เสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมี ความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ

การน าตนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้  ผู้สอนควรเสริมแรง 

กระตุ้นแรงจูงใจ และการก ากับดูแลขั้นตอนต่างๆในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

การค้นคว้าหาค าตอบ          

2.การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ 

ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผล 

ต่อการน าตนเองในรายวิชาอ่ืนๆเพ่ือช่วยเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการน าตนเอง ในด้าน 

ต่างๆ อย่างหลากหลาย      

2.ควรศึกษาแนวทางในการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ 

ด้านร่วมกับการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิง 

สร้างสรรค ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น       

  

3.ควรประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ ใช้กับ ตัวแปรอื่นๆ เช่น 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การคิดแบบมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอน แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตน เองของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Flipped classroom (สัมภาษณ์
ข้อมูล) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช  มณีวรรณ 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
 อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี   

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 

  ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สัมภาษณ์ข้อมูล) 

 1.ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ 

  อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

 2.นายนิรุจน์ โฉมวัฒนา 

  คร ูคศ.3 ช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 

 3.นางพรสุดา ค้ามีผล 

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
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3. รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ 

3.1แบบส ารวจความต้องการใช้สื่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับ   
ด้านผ่านสื่อออนไลน์          

3.2แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี        

3.3แผนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ 
3.4แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน 
3.5แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี          
3.6แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 

เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการ 
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวรรณ   วณิชวัฒนวรชัย 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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4.รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเอง เรื่องการอาชีพ วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ม่ันสุขผล 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

 
หัวข้อวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
       การน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ผู้วิจัย นางสาวพราวเพ็ญธรรม เรืองศรี 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
จุดประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี        
   

3.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน  
ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ 
การน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
   

4.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัย 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัย 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

2. วุฒิการศึกษา (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 

3.สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา..........................................................................................  

4. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอาชีพ หรือเป็นผู้มีความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ………………. ปี 

5. หน่วยงานที่สังกัด................................................................................................................  

ส่วนที ่2 ความคิดเห็นและแนวทางการจัดท าเนื้อหา 

1.ท่านคิดว่าจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการ 

อาชีพควรมีจุดประสงค์ใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ท่านคิดว่าการคัดเลือกหัวข้อการจัดการเรียนการสอนเรื่องการอาชีพควรเลือกจากหัวข้อตาม

หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.ท่านคิดว่าควรเพ่ิมเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในการสอนเรื่องการอาชีพมีความเหมาะสม

หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.ท่านคิดว่าสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุดของเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอาชีพที่เป็นสิ่ง

ส าคัญต่อผู้เรียน คือเรื่องใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ท่านคิดว่ากิจกรรมเสริมในการสอนเรื่องการอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน

ควรมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.ท่านคิดว่าควรจัดแบ่งเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์อย่างไรจึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม

ศักยภาพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.ท่านคิดว่าเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอนและผลงานของนักเรียนควรมีการประเมินในลักษณะ

ใดจึงเหมาะสมที่สุด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงชื่อ...................................................ผู้ให้สัมภาษณ ์

                                                     (……….……………………………………………………….) 

ต าแหน่ง..............................................................................  

                                                          ………………/……………………/…………… 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ        

ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
 
หัวข้อวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ผู้วิจัย นางสาวพราวเพ็ญธรรม เรืองศรี 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
จุดประสงค์   

1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  

2.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน  
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี        
   

3.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ  
การน าตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
   

4.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการ 
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัย 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัย 
 
 



  

 
 

138 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

2. วุฒิการศึกษา (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา.............................................................................................................  

4. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเป็นผู้มี        

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ………………. ปี 

5. หน่วยงานที่สังกัด............................................................................................................  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ผ่านสื่อออนไลน์ 

1.ท่านคิดว่าลักษณะโครงสร้างของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์

ที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ท่านคิดว่ารูปแบบการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์วิชาการ 

งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการอาชีพ ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.ท่านคิดว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนในแต่ละเนื้อหาเรื่องการอาชีพควรมีลักษณะ

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะใดจึง

จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการน าตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ท่านคิดว่ารูปแบบการเชื่อมโยงภายในและภายนอกที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ควรมีลักษณะอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.ท่านคิดว่าในด้านการออกแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ ควรมีการ

ออกแบบอย่างไร เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมากที่สุด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่จะน ามาใช้ในการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

เรื่องการอาชีพ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลอย่างไรที่เหมาะสมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ   

ออนไลน์เรื่องการอาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

                                                     (……….……………………………………………………….) 

ต าแหน่ง..............................................................................  

                                                          ………………/……………………/…………… 
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ตารางที่ 12 สรุปการสัมภาษณ์ 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา สรุปการสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา 

1.ท่านคิดว่าจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
เรื่องการอาชีพควรมีจุดประสงค์ใดบ้าง 

จุดประสงค์ควรเน้นเรื่องบุคลิกภาพ ทักษะการ
ท างาน อาชีพอาเซียน ความส าคัญของการ
ประกอบอาชีพ 

เรื่องแนะแนวอาชีพ,เป้าหมายชีวิตโดยเฉพาะ 
อาชีพที่จ าเป็นต่อชีวิตและความถนัดของตนเอง 
ให้เด็กรู้บุคลิกของตนเอง  

2.ท่านคิดว่าการคัดเลือกหัวข้อการจัดการเรียน 
การสอนเรื่องการอาชีพ ควรเลือกจากหัวข้อตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 มีความเหมาะสม
หรือไม ่อย่างไร 

จากหลักสูตรแกนกลางเนื้อหาค่อนข้างซ้ าๆเดิมๆ 
ควรเปลี่ยนวิธีการหรือเพ่ิมเนื้อหาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและน่าสนใจควรน าหัวข้อการเรียน
มา ปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน  

3.ท่านคิดว่าควรเพ่ิมเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ 
ปัจจุบันในการสอนเรื่องการอาชีพมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ปัจจุบันเด็กรู้จักอาชีพใหม่ๆน้อยมาก ควร
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่มีอาชีพหลากหลาย อาชีพใหม่ๆ 
ให้เด็กเปิดกว้างขึ้น ควรปรับเนื้อหาตามกลไก
ของอาชีพใหม่ๆ 

อาชีพในอนาคตที่มีการถ่ายโอนในยุคของ AEC 

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

4.ท่านคิดว่าสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุดของเนื้อหาใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอาชีพที่เป็น 
สิ่งส าคัญต่อผู้เรียน คือเรื่องใด 

ควรเน้นการวิเคราะห์ตนเองว่าชอบอะไร 
เหมาะกับอาชีพอะไรให้ผู้เรียนรู้ความถนัดของ
ตนเอง และเสริมเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จิตส านึก 

5.ท่านคิดว่ากิจกรรมเสริมในการสอนเรื่องการ 
อาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา 
บทเรียนควรมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไร 

ให้เด็กหาข้อมูลในอาชีพที่ตนสนใจให้เด็กรู้ลึก 
เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆเน้นการปฏิบัติ อาจให้ท า
โครงงานแล้วน าเสนอ เน้นทักษะ 

ท ากิจกรรมนอกห้องเรียนให้มาก 

ศึกษารอบด้านแล้วมาอภิปรายในห้องเพ่ือให้ได้ 
บทสรุปให้เด็กกล้าแสดงออก 
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 ตารางที ่12 (ต่อ) 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา สรุปการสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา 

6.ท่านคิดว่าควรจัดแบ่งเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ 
อย่างไรจึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม 
ศักยภาพ 

จัดท าเว็บบล็อกแบ่งเนื้อหาให้ชัดเจนเป็นหมวด 
หมู่ควรเป็นเนื้อหาเดียวกันกับในห้องเรียนใน
ออนไลน์เป็นการยกตัวอย่างอาชีพใหม่ๆให้เด็ก 
ศึกษาให้เห็นอีกมุมของงานที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

7.ท่านคิดว่าเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน 
และผลงานของนักเรียน ควรมีการประเมินใน
ลักษณะใดจึงเหมาะสมที่สุด 

ควรวัดตามสภาพจริงในการท ากิจกรรม 

ประเมินตามชิ้นงานที่มอบหมาย การน าเสนอ
งาน   การท างานร่วมกัน ความรับผิดชอบ
ความคิดเรื่องอาชีพในอนาคตที่ ให้งานเป็น
โครงงานควรวัดแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือเป็นรูบิค 

8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ต้องมั่นใจว่าเด็กใช้เทคโนโลยีได้ มีการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ 
เด็กมีวินัยในตนเองเด็กดูสื่อจริงหรือไม่                 
ต้องมีวิธีตรวจสอบ 

ระวังเรื่องความซื่อสัตย์ของนักเรียน มีการ
ควบคุมไม่ให้ลอกความคิดเพ่ือน 

ในสื่อควรหาอาชีพที่เด็กไม่เคยรู้มาให้เด็กดูมากๆ  
อาจสร้างกลุ่มเฟสบุค หรือกลุ่มไลน์ เพ่ือ
ตรวจสอบงาน 
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ตารางที ่12 (ต่อ) 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

 

สรุปการสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

1.ท่านคิดว่าลักษณะโครงสร้างของกิจกรรมการ 
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 
ออนไลน์ที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 

โครงสร้างมีความยืดหยุ่นสามารถน ามา
ผสมผสานกันได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม  

ห้องเรียนออนไลน์ ที่เช็คความเข้าใจได้  
โครงสร้างของกิจกรรมควรจัดให้เนื้อหาตรงกับ 
วัตถุประสงค์ 

2.ท่านคิดว่ารูปแบบการกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการอาชีพ 
ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง 

เรียนเนื้อหาด้วยตนเองที่บ้าน มาท ากิจกรรม
ต่างๆที่โรงเรียนก่อนเรียนควรมี การตั้งเงื่อนไข
หรือตั้งค าถามเพ่ือให้เด็กสรุปผล ในตอนท้าย มี
การอภิปรายกับเพ่ือนๆ มีชิ้นงานในห้องเรียน
บ้างเป็นบางคาบต่อยอดให้ เด็กโพสหรือแชร์
เรื่องท่ีสนใจให้เพ่ือนๆดู 

3.ท่านคิดว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบ 
การเรียนในแต่ละเนื้อหา เรื่องการอาชีพ ควรมี
ลักษณะอย่างไร 

สื่อใช้ได้เกือบทุกชนิด  ภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ทีม ีinteraction กับสื่อนั้นๆได้ 
แหล่งเรียนรู้จริง 

4.ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ใน 
ลักษณะใด จึงจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
และให้ผู้เรียน เกิดความสามารถในการน าตนเอง 

แหล่งเรียนรู้จริง หรือให้ชมกรณีศึกษาผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 

จัดให้เห็นภาพ เห็นอนาคต 

อาจเพิ่มเติมการเรียนแบบเกมส์เพื่อการกระตุ้น 
ให้เด็กเกิดความสนใจ การแข่งขัน 
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ตารางที ่12 (ต่อ) 

ประเด็นสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

 

สรุปการสัมภาษณ์ด้านการออกแบบ 

5.ท่านคิดว่ารูปแบบการเชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียน
การ สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ควรมีลักษณะอย่างไร 

การแชร์ลิงค์ของเว็บไซต์ที่เด็กสนใจ แชร์ต่อให้
เพ่ือนๆดู 
เชื่อมโยงเว็บไซต์บริษัทต่างๆ ให้เด็กเห็นของจริง 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกเว็บต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อหา การติดต่อของเด็กการสนทนากันใน
ออนไลน์ 

6.ท่านคิดว่าในด้านการออกแบบการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
ควรมีการออกแบบอย่างไร เพ่ือให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน มากที่สุด 

สร้างเว็บห้องเรียนที่สามารถเช็คเด็กได้ เพ่ือการ
ตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น มีการ
เสริมแรงอาจเป็นบุคคลหรือภาพรวม 

สร้างเป็นโมเดลที่มีเงื่อนไข เช่น เรียน ท า
กิจกรรม เล่นเกมส์ สรุปผล หากไม่ผ่านกลับไป
เรียนใหม่ หากผ่านจึงไปหน่วยเรียนถัดไปได้ เป็น
ต้น 

7.ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่จะน ามาใช้ใน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
เรื่องการอาชีพ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้จากภายนอกควรมีหลายรูปแบบ 

แหล่งเรียนรู้อาชีพจริงการสร้างอาชีพเป็นของ
ตัวเอง การเป็นเจ้าของอาชีพ เว็บไซต์ Linkedin 
เว็บหางาน เช่น Job top gun 

8.ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลอย่างไรที่ 
เหมาะสมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ 

ข้อสอบออนไลน์ แบบประเมินออนไลน์  
ประเมินการให้เหตุผล กิจกรรมระหว่างเรียนเป็น 
Rubic เพ่ือนให้คะแนนในห้องเรียน 

9.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การตั้งประเด็นค าถาม ตั้งเงื่อนไข ก่อนให้ดูวิดีโอ 
เพ่ือการต่อยอด การให้ความคิดเห็นข้อแนะน า 
ความคิดกับ นักเรียน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์      
เรื่องการอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                    เวลา 1 สัปดาห์  

 
สาระส าคัญ  

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ระยะเวลาเรียน เนื้อหาวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนตารางเรียนการประเมินผลและข้อตกลงในการเรียน  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

นักเรียนทราบถึงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ระยะเวลาเรียน เนื้อหาวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการเรียนรู้สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ตารางเรียน การประเมินผลและข้อตกลงในการเรียน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตามบทบาทของผู้เรียน ระยะเวลาเรียน เนื้อหาวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการเรียนรู้สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ตารางเรียนการประเมินผลและข้อตกลงในการเรียนได้  

สาระการเรียนรู้ 

ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบดังต่อไปนี้ 

 1. บทบาทของผู้สอน  

1.1ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกท าหน้าที่บริการให้ความสะดวกและจัดเตรียมสิ่ง 
ต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน  

1.2ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลบางอย่างแก่ผู้เรียนเพื่อดูแลไม่ให้
ความคิดของผู้เรียนกระจัดกระจายจนหาประเด็นไม่ได้  

1.3ผู้สอนเป็นผู้จัดการโดยการวางแผนจัดการใช้เวลาในการจัดการกับข้อมูลการสร้าง
ชิ้นงานสร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียน  

1.4ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลโดยจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบความเข้าใจความรู้ 
ความสามารถ ความคิดเห็นและผลงานของผู้เรียน 
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2. บทบาทของผู้เรียน 

2.1 ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์ของการเรียน ท าความเข้าใจสิ่งที่ผู้สอนอธิบายในการ 
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการอาชีพ 

2.2ผู้เรียนเป็นผู้น าหัวข้อในการเรียนแต่ละสัปดาห์ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้ด้วย 
ตนเองที่บ้าน 

2.3ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการในการจัดท าข้อมูลความรู้จากที่ได้ศึกษาด้วยตนเองสร้าง 
เป็นชิ้นงาน หรือผลงานเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียน 

2.4 ผู้เรียนรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการประเมินตนเอง และ
ประเมินผลงานจากเพ่ือนๆเมื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 3. ระยะเวลาเรียน  

ระยะเวลาเรียนมีทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการปฐมนิเทศท าความเข้าใจ และ ท า
แบบทดสอบก่อนเริ่มเรียนในสัปดาห์ที่ 1 จากนั้นเริ่มการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ห้องเรียน กลับ
ด้านผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 8 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์สุดท้ายเป็นการท าแบบประเมิน แบบสอบถาม
และแบบทดสอบหลังเรียน  

 4. เนื้อหาการเรียน 

 เนื้อหาการเรียนทั้งหมดใน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 เรื่อง คือ 

4.1แนวทางเข้าสู่อาชีพ        
4.1.1 เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ     
4.1.2 ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้า     
4.1.3 การสมัครงาน        
4.1.4 การสัมภาษณ์        
4.1.5 การท างาน        
4.1.6 การเปลี่ยนงาน 

    4.2 การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ       
     4.2.1 วิธีการ                
     4.2.2 หลักการ               
     4.2.3 เหตุผล 
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    4.3 ประสบการณ์ในอาชีพ             
      4.3.1 การจ าลองอาชีพ            
      4.3.2 กิจกรรมอาชีพ 

    4.4 คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ             
      4.4.1 คุณลักษณะ             
      4.4.2 จริยธรรม              
      4.4.3 ค่านิยม 

 5. วัตถุประสงค์  
1.การรู้ความถนัดและความสนใจของตนเองจะท าให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

สามารถน าไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2.การน าเอาทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้โดยน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ท าให้

ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
3.การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจ าลองอาชีพและโครงการต่างๆท าให้เกิดการเตรียมความ

พร้อมในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต 
4.การประกอบอาชีพอย่างมีจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรมท าให้เกิดความสุขในชีวิต  

และเกิดความส าเร็จในการท างาน  
 

6. กิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

Flipped Mastery Approach รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ ด้วยการเรียนแบบน าตนเอง (Self-
directed Learning) ตามแนวคิดของ โกรว์ (Grow, 1991) รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(staged self-directed learning model: SSDL) โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท (authority, coach)               
                              ผู้เรียนปฏิบัติตาม (dependent) 
 ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า (motivator, guide)       
                              ผู้เรียนให้ความสนใจ (interested) 
 ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 
          ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง (involved) 
 ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า (consultant, delegator) 
          ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed) 
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Flipped Mastery Approach รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ รูปแบบนี้นักเรียน 
จะเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ของแนวคิดก่อนจะย้ายไปหัวข้ออ่ืนๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่าง 
อิสระหรือในทีมกลุ่มเพ่ือน การศึกษาติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา 
เพ่ือจะเพ่ิมศักยภาพของพวกเขา รูปแบบนี้จะให้โอกาสที่ดีท่ีสุดส าหรับความแตกต่างในห้องเรียนได้ให้ 
โอกาสเรียนเนื้อหาเกินกว่าวัตถุประสงค์ ผู้เรียนจะด าเนินการได้แตกต่างกันในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุ 
วัตถุประสงค์และใช้ความหลากหลายของเนื้อหาในเว็บไซต์นักเรียนที่ชอบหัวข้อนั้นๆ สามารถใช้เวลา 
ค้นหาลงไปในเนื้อหาที่ลึกลงไปเพือ่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดยให้นักเรียน เรียนรู้เนื้อหา 
ในรายวิชาแต่ละสัปดาห์ ที่ครูให้หัวข้อผ่านสื่อออนไลน์ใช้เว็บไซต์จัดการเรียนการสอน เป็นตัวสื่อสาร 
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหลังจากนั้นเมื่อเข้าชั้นเรียนครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนสรุปบทเรียน 
ที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง หน้าชั้นเรียน การน าเสนอด้วยโปรแกรมน าเสนอผลงาน ท ากิจกรรมต่างๆ การ
ท าแบบฝึกหัด ที่โรงเรียน 

7. สื่อหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
เว็บไซต์ที่มีการจัดการการเรียนการสอน 
https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom ร่วมกับการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line, YouTube, Google เป็นต้น เนื่องจากเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นความสะดวกแก่นักเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 
8.การประเมินผล 
      8.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      8.2 ประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
      8.3 ประเมิลผลการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  
 9.ข้อตกลงในการเรียน 
   9.1 นักเรียนต้องเช้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือศึกษาเนื้อหาในรายวิชาที่ครู  
ให้หัวข้อในแต่ละสัปดาห์ ด้วยตนเองทุกครั้งตามที่ได้รับมอบหมาย (ที่บ้าน) 
   9.2 นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในห้องเรียน และตั้งใจน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ (ที่โรงเรียน) 
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10. สรุปก าหนดการ กระบวรการจัดการเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

ล าดับการ รูปแบบการเรียน  
แบบน าตนเอง + Flipped 

สาระการเรียนรู้ การประเมินผล 

1 
สัปดาห์ 

ปฐมนิเทศ 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที ่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม 
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม                         
ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน 

ขั้นที่3ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่4ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะ 
น า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบ    
น าตนเอง 

ปฐมนิเทศแนะน าการ 
เรียนการสอนด้วย 
กิจกรรมการเรียนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่าน 
สื่อออน ไลน์ 
 

 
แบบประเมิน 
คุณลักษณะการ 
เรียนรูแบบ    
น าตนเองก่อน
เรียน 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 2 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้น
ที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ กิจกรรม
ในเว็บไชต์     นอกชั้นเรียน 
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวย 
ความสะดวกผู้เรียนมีส่วน 
เกี่ยวข้องขั้นที่4ผู้สอนให้
ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้ แบบน า ตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
เรื่องท่ี 1 แนวทางเข้าสู่

อาชีพ 
เรื่องท่ี 2 การสมัครงาน 
 
 
 
 
 

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 
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ระยะ 
เวลา 

ล าดับการ รูปแบบการเรียน  
แบบน าตนเอง + Flipped 

สาระการเรียนรู้ การประเมินผล 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 3 
 
 
 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้น
ที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน                  
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ขั้นที่4ผู้สอนให้
ค าปรึกษาแนะ น าผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้แบบ น าตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การเลือกใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสมกับอาชีพ   

 
 
 
 
 
 
 

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 4 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้น
ที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน                    
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ขั้นที่4ผู้สอนให้
ค าปรึกษาแนะ น าผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้แบบ น าตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

ประสบการณ์ในอาชีพ   

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 
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ระยะ 
เวลา 

ล าดับการ รูปแบบการเรียน  
แบบน าตนเอง + Flipped 

สาระการเรียนรู้ การประเมินผล 

2 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 5 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์          
นอกชั้นเรียน                   
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ขั้นที่4ผู้สอนให้
ค าปรึกษาแนะ น าผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้แบบ น าตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  

คุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมในการประกอบ

อาชีพ 

 
 
 
 
 
 

การอภิปรายใน
ห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหัด 

1 
สัปดาห์ 

แผนการ 
จัดการ 

เรียนรู้ที่ 6 

กิจกรรมในห้องเรียน 
ขั้นที่1ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตาม
บทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้น
ที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า 
ผู้เรียนให้ความสนใจ 

กิจกรรมในเว็บไชต์           
นอกชั้นเรียน                  
ขั้นที3่ผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ขั้นที่4ผู้สอนให้
ค าปรึกษาแนะ น าผู้เรียนเป็นผู้
เรียนรู้แบบ น าตนเอง 

นักเรียนน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน การ
วิเคราะห์ตนเองเพ่ือเข้า
สู่อาชีพในอนาคต 
การทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัง 
เรียน เรื่อง การ
อาชีพ 
แบบประเมิน
คุณลักษณะการ 
เรียนรูแบบน า 
ตนเอง     
แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 
ของนักเรียน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ขั้นน า ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.ผู้สอนแนะน าเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอน และผู้ เรียน ระยะเวลาเรียน เนื้อหา 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน การประเมินผล 

และข้อตกลงในการเรียนให้ผู้เรียนทราบ 

2. ผู้สอนให้นักเรียนท าแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเองก่อนเรียน บน

ระบบออนไลน์ 

ขั้นสอน ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

1. ผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จักเว็บไซต์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นให้

นักเรียนเข้าสู่ระบบโดยการให้สมัครลงชื่อเข้าใช้งาน และแจกรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ ให้ผู้เรียนโพสต์

แนะน าตัว           

2. ผู้สอนแนะน าการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์บริการการจัดการเรียนการสอน 

โดยแนะน าการเข้าใช้งานส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ การโพสต์ การแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงาน 

การท าแบบฝึกหัด การสืบค้นข้อมูลและการส่งงาน  

ขั้นสรุป ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ผู้สอนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์บริหารการเรียนการสอน หาก 

นักเรียนมีข้อสงสัยให้ถามผู้สอนและหากเกิดข้อสงสัยหรือมีค าถามระหว่างการเรียนในระบบออนไลน์ 

ให้นักเรียนโพสต์ค าถามไว้ในกระดานสนทนาในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา 

ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

2.ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงหัวข้อที่มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ในเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป เข้าสู่ขั้นตอน 
Flipped Mastery Approach รูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์จัดการเรียน 
การสอน เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพ ระยะเวลาศึกษาเนื้อหา 1 สัปดาห์ 
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กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต       
2. แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเองก่อนเรียน     
3.  สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพและการสมัครงาน 
การวัดและการประเมินผล  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

 วัดจากแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเองก่อนเรียน 

10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

บันทึกหลังการสอนเรื่อง………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

คุณลักษณะการเรียนรู้แบบน า 
ตนเองก่อนเรียน  

ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินคุณ 
ลักษณะการเรียนรูแบบน าตน 
เองก่อนเรียน   

แบบประเมินคุณลักษณะการ 
เรียนรูแบบน าตนเองก่อนเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    

หน่วยที่ 1 แนวทางเข้าสู่อาชีพ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                     เวลา 2 สัปดาห์ 
 
1. สาระส าคัญ 

การรู้ความถนัดและความสนใจของตนเองจะท าให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
สามารถน าไปสู่แนวทาง การประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป้าหมายของเรื่อง 

เข้าใจการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองหรือเรียนรู้แนวทางสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ 
จะท าให้ป้องกันความผิดพลาดและน าไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพ  

เข้าใจการเตรียมตัวในการสมัครงานที่ดีท าให้เกิดความพร้อมและความม่ันใจในการ
เริ่มต้นประกอบอาชีพ 
3. ตัวช้ีวัด 
  ง.4.1 ม.4-6/1   อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ 
4. สาระการเรียนรู้ 
  เรื่องท่ี 1 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

 - ความส าคัญของอาชีพ 
 - เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ 
 - การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ  
 - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 - การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 - ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพ 
 เรื่องท่ี 2 การสมัครงาน 

 - การเตรียมตัวสมัครงาน 
 - การตัดสินใจเลือกสมัครงาน 
 - การกรอกใบสมัครงาน 
 - การเขียนจดหมายสมัครงาน 
 - การสัมภาษณ์ /การท างาน 
 - ความส าเร็จในการท างาน 
 - การเปลี่ยนงาน 
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5. สมรรถนะ / คุณลักษณะท่ีเน้น 
5.1 สมรรถนะ 

1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

5.2 คุณลักษณะ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. การมีวินัย 
 

6. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
6.1 ชิ้นงาน   
ใบงานความรู้กิจกรรมพัฒนาการคิด 
การส ารวจตนเองและการตัดสินใจเลือกสมัครงาน 

6.2 ภาระงาน 
1. ตารางการเปรียบเทียบความส าคัญของอาชีพต่อตนเอง ต่อครอบครัว    
ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ 
2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพแต่ละด้าน 
3. กรอกใบสมัครงานและเขียนจดหมายสมัครงาน โดยสร้างสถานการณ์จ าลอง 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง + Flipped Classroom 

สัปดาห์ที ่1 แนวทางเข้าสู่อาชีพ (กิจกรรมที่โรงเรียน) 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1 ครูถามนักเรียนว่าความส าคัญในการประกอบอาชีพมีอะไรบ้าง 
1.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
1.3 ครูเฉลยและแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยนี้ให้นักเรียนทราบ 
1.4 มอบหมายให้นักเรียนท าแบบทดสอบบุคลิกภาพตนเอง (แบบทดสอบออนไลน์)  
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2. ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ / 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 

ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1 ครูถามนักเรียนว่าการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมีประโยชน์อย่างไร 
2.2 นักเรียนตอบค าถาม 
2.3 ครูถามนักเรียนว่าบุคลิกภาพนั้นจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลซึ่งจะแสดงออกมาให้ 

ผู้อื่นเห็น ถ้าเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีก็จะมีผลกระทบต่ออาชีพ ดังนั้นจึงจ าเป็นมากท่ี
จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นซึ่งเราควรพัฒนาด้านอะไร 

2.4 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
 

ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.5 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน วิเคราะห์ความส าคัญของอาชีพต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือน าเสนอหน้าห้องเรียน 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
3.1นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าความส าคัญของอาชีพต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชนและต่อ

ประเทศชาติแตกต่างกันอย่างไร และรู้จักตนเองมากขึ้น 
3.2ประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท าใน ขั้น

สอน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง 
 

ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

4.1 ครูมอบหมาย ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป 

 
กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
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สัปดาห์ที ่2 การสมัครงาน การสัมภาษณ์ /การท างาน ความส าเร็จในการท างาน การเปลี่ยนงาน 
1.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 
ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1  ครูถามนักเรียนว่าก่อนการไปสมัครงานนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
1.2  นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 

ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ / 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 
ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1 ครูถามนักเรียนว่าในปัจจุบันเราสามารถค้นหางานได้จากท่ีใดบ้าง 
2.2 นักเรียนตอบค าถาม 
2.3ครูถามนักเรียนว่าในการที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกสมัครงานใดนั้นนักเรียนจะค านึงถึง

อะไรบ้างในการสมัครงานนั้นๆ 
2.4 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
2.5 ครูแนะน าเว็บไซต์ที่ใช้สมัครงานจริง 
2.6 ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์สมัครงาน วิเคราะห์และสรุปว่าหากต้องสมัครงานผ่าน

เว็บไซต์ดังกล่าวต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไร 
 2.7 ครูถามนักเรียนว่าการสัมภาษณ์งานคืออะไร  
2.8 นักเรียนตอบค าถาม 
2.9 ครูอธิบายเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ การท างาน ความส าเร็จในการท างานให้นักเรียนฟัง 
 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

  3.1ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการเตรียมตัวสมัครงานการตัดสินใจเลือก
สมัครงาน ความส าเร็จในการท างาน  การสมัครงาน  การเปลี่ยนงานว่ามีวิธีการอย่างไร 

  3.2 นักเรียนเขียนผังความคิดสรุปการเตรียมตัวสมัครงานและการตัดสินใจเลือกสมัครงาน 
  3.3 ประเมินภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท าในขั้นสอน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความ

ถูกต้อง 
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ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

  4.1 ครูมอบหมาย ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป (สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน 
เรื่อง การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ) 

 
กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศกึษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
 
8.สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้          
2. สื่ออินเทอร์เน็ต         
3. เว็บไซต์จัดการเรียนการสอน 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

การน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนน าเสนองานกลุ่ม 
หน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

การอธิบาย การตอบประเด็นค าถาม 
การสรุป 

การซักถามและตอบค าถามของ 
นักเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนประเมินพฤติกรรม 

10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลังการสอนเรื่อง………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    
หน่วยที ่2 การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                                               เวลา 2 สัปดาห ์

 
1. สาระส าคัญ 

การน าเอาทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้โดยเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ท าให้ได้ผล 

ผลิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้/เป้าหมายของเรื่อง  
เข้าใจการน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการประกอบอาชีพท าให้การท างานเกิด

ประสิทธิภาพ  
เข้าใจการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพและภูมิปัญญาไทยท าให้การ

ท างานประสบผลส าเร็จ  
 

3. ตัวช้ีวัด 
 ง 4.1 ม.4-6/2   เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
เรื่องท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 

- ความหมายของเทคโนโลยี 
- ความส าคัญของเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
- วิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลย ี
- ประเภทของเทคโนโลยี 

เรื่องท่ี 2 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ 
- การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ 
- เหตุผลของการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ 

     - การน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยมาใช้กับงานอาชีพ 
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5. สมรรถนะ / คุณลักษณะที่เน้น 
5.1 สมรรถนะ 

1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

5.2 คุณลักษณะ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุง่มั่นในการท างาน 
3. การมีวินัย 
 

6. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
6.1 ชิ้นงาน   

ใบงานความรู้กิจกรรมพัฒนาการคิด 
6.2 ภาระงาน 

ผังความคิดสรุปความรู้ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง + Flipped Classroom 
สัปดาห์ที ่1 ความหมายของเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
วิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี 
 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 
ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1ครูน าภาพอดีตและปัจจุบันมาเปรียบเทียบให้นักเรียนดูถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
และถามนักเรียนว่าแตกต่างกันอย่างไร 

1.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
1.3 ครูสรุปและแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยนี้ให้นักเรียนทราบ 
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2.ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ /    
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 

ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

 2.1 ครูถามนักเรียนว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไร 
 2.2 นักเรียนตอบค าถาม 
 2.3 ครูสรุปให้นักเรียนฟังคร่าวๆ 
 2.4 ครูถามนักเรียนว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญในการประกอบอาชีพอย่างไร 
 2.5 นักเรียนตอบค าถาม 
 
ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2.6 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน   วิเคราะห์ความส าคัญของการน า   
             เทคโนโลยีมาใช้ในการ ประกอบอาชีพ และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของความหมายของเทคโนโลยี ความส าคัญของ

เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ   
3.2 ประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท าใน ขั้น

สอน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง 
ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

 4.1 ครูมอบหมาย ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน   
      เพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป 

 
กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
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สัปดาห์ที ่2 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ 

เหตุผลของการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ การน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยมาใช้ 

กับงานอาชีพ 

1.ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 

ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1ครูน าภาพผู้คนเล่นอินเทอร์เน็ตและภาพการส่งโทรเลขมาให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่า
แบบไหนที่สะดวกและมีความรวดเร็วมากกว่ากัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี 
ประโยชน์อย่างไร 

1.2 นักเรียนดูภาพแล้วช่วยกันตอบ       

1.3 ครูสรุปคร่าวๆและแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยนี้ให้นักเรียนทราบ 

2. ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ / 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 
ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1 ครูถามนักเรียนว่าการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีเหมาะสมกับอาชีพขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
2.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
2.3 ครูถามนักเรียนว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีส าคัญที่น ามาใช้ในส านักงานคืออะไรและช่วย   
อ านวยความสะดวกอย่างไร 
2.4 นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
2.5 ครูถามนักเรียนว่าการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยมาใช้กับงานอาชีพมีประโยชน์ 
อย่างไร 
2.6 นักเรียนช่วยกันอภิปราย 
2.7 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีและการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะ 
สมกับอาชีพดีอย่างไร 
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3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.1   ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การตัดสินใจเลือก 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ เหตุผลของการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ การน า 
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยมาใช้กับงานอาชีพ 
3.2 ให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตชิ้นงานของตัวเอง 
3.3  เขียนแผนผังตารางเปรียบเทียบการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพและภูมิปัญญา
ไทย 
3.4 ประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท าใน ขั้น
สอนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง 
 

ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

4.1 ครูมอบหมาย ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์บริหารจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป (สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์จัดการเรียน
การสอน เรื่อง ประสบการณ์ในอาชีพ) 

 
กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1.  สื่อภาพผู้คนเล่นอินเทอร์เน็ตและภาพการส่งโทรเลข 
2.  สื่ออินเทอร์เน็ต 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

การน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนน าเสนองานกลุ่ม 
หน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

การอธิบาย การตอบประเด็นค าถาม 
การสรุป 

การซักถามและตอบค าถามของ 
นักเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. คะแนนประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน 
2.มีการอธิบาย การแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือที่มี
อยู่บนเว็บไซต์ ถือว่าผ่านเกณฑ์  

10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลังการสอนเรื่อง………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    
หน่วยที่ 3 ประสบการณ์ในอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                   เวลา 2 สัปดาห์ 
 
1. สาระส าคัญ 

การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจ าลองอาชีพและโครงการต่างๆท าให้เกิดการเตรียมความ 
พร้อมในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้/เป้าหมายของเรื่อง 

เข้าใจการทดลองจัดกิจกรรมหรือโครงการในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพโดยสร้างสถาน 
การณ์จริงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

เข้าใจการปฏิบัติกิจกรรมอาชีพเป็นการจ าลองจากประสบการณ์จริงท าให้เกิดแนวทาง
ในการเลือกอาชีพ 
 
3. ตัวช้ีวัด 
ง.4.1 ม.4-6/3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

เรื่องท่ี 1 การจ าลองอาชีพ 
- ประโยชน์ของการจ าลองอาชีพ 
- ความจ าเป็นของการจ าลองอาชีพ 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของการจ าลองอาชีพ 
- ตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจ 
- หน่วยงานต่างๆในการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
เรื่องท่ี 2 กิจกรรมอาชีพ 
- การศึกษาโครงงานอาชีพ 
- ตัวอย่างการเขียนโครงงานอาชีพ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาโครงงานอาชีพ 
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5. สมรรถนะ / คุณลักษณะที่เน้น 
5.1 สมรรถนะ 

1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

5.2 คุณลักษณะ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. การมีวินัย 

6. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
6.1 ชิ้นงาน   

ใบงานบันทึกการปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหามาแก้ปัญหาในการท างาน 
โครงงานอาชีพ 1 โครงงาน ในหัวข้อการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

6.2 ภาระงาน 
ผังความคิดสรุปความรู้ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  
ค้นคว้าเกีย่วกับชื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการฝึกอบรมด้านอาชีพพร้อมรายละเอียด 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง + Flipped Classroom 
สัปดาห์ที ่1 ประโยชน์ของการจ าลองอาชีพ ความจ าเป็นของการจ าลองอาชีพ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของการจ าลองอาชีพ 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 
ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1 ครูสรุปเรื่องท่ีมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้านให้นักเรียนฟังแล้วถาม 
1.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
1.3 ครูเข้าสู่เนื้อหาและแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยนี้ให้นักเรียนทราบ 

1. ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 
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ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1ครูถามนักเรียนว่าการจ าลองอาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 
2.2นักเรียนตอบค าถาม 
2.3ครูสรุปให้นักเรียนฟังคร่าวๆ 
2.4ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ความส าคัญของการจ าลองอาชีพ และน าเสนอ  
หน้าชั้นเรียน 
2.5ครูยกตัวอย่างอาชีพให้นักเรียนฟัง และถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถสร้างรายได้ 
ระหว่างเรียนได้ไหม 
2.6นักเรียนตอบค าถาม 
2.7ครูถามนักเรียนว่าอาชีพอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถน ามาสร้างรายได้ขณะ   
ที่นักเรียนเรียนอยู่ได้และเป็นอาชีพที่สุจริต 
2.8นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม  

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
     ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของการจ าลองอาชีพความจ าเป็นของการ จ าลอง
อาชีพ ความส าคัญของตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจ และหน่วยงานต่างๆในการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ 

3.2ประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท าใน ขั้น
สอน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง 

ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

4.1 ครูมอบหมาย ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน   
เพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป 

 
กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
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สัปดาห์ที ่2 การศึกษาโครงงานอาชีพ ตัวอย่างการเขียนโครงงานอาชีพ 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 
      ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1 ครูถามนักเรียนว่าในการปฏิบัติกิจกรรมอาชีพมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคตอย่างไร 

1.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
1.3 ครูเข้าสู่เนื้อหาและแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยนี้ให้นักเรียนทราบ 

2. ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
/ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 

      ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1 ครูน าบทความมาให้นักเรียนดูอาจจะเกี่ยวกับหัตถกรรมที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัว 
เป็นต้น 

2.2 ครูถามเกี่ยวกับแนวคิดในบทความที่น ามาให้นักเรียนดู 
2.3 นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

 2.4 ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเก่ียวกับสินค้า OTOP ที่เกิดข้ึนในไทยว่าเสริมรายได้อย่างไร

 ให้กับชุมชน          

2.5 ครูยกตัวอย่างในการเขียนโครงงานให้นักเรียนดู     

 2.6 ครูสรุปและเสริมสาระถึงการเขียนโครงงานเพิ่มเติมเพ่ือเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

 3.ขั้นสรุปและประเมินผล 

 ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

         3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการเขียนโครงงานทั้งหมด   

 3.2 ประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท าใน  

  ขั้นสอนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง 
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 ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

        4.1ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์ส าหรับจัดการเรียน

การสอนเพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป (สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์จัดการเรียน 

การสอนเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการประกอบอาชีพ) 

กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศกึษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการประกอบอาชีพในเว็บไซต์ 

https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้          

2.  สื่อภาพอาชีพต่างๆ          

3. สื่ออินเตอร์เน็ต         

4.เว็บไชต์ส าหรับจัดการเรียนการสอน 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

การน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนน าเสนองานกลุ่ม 
หน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

การอธิบาย การตอบประเด็นค าถาม 
การสรุป 

การซักถามและตอบค าถามของ 
นักเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. คะแนนประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน 
 2.มีการอธิบาย การแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ ผ่าน

เครื่องมือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ถือว่าผ่านเกณฑ์  
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10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลังการสอนเรื่อง………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ได้จัดการ
เรียนการสอน 

ผลการจัดการเรียน
การสอน 

กิจกรรมที่นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ 

ปัญหาอุปสรรค ลงชื่อผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    
หน่วยที ่ 4 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการประกอบอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                        เวลา  2  สัปดาห์ 

 
1. สาระส าคัญ 

การประกอบอาชีพอย่างมีจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรมท าให้เกิดความสุขในชีวิตและ
เกิดความส าเร็จในการท างาน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้/เป้าหมายของเรื่อง 

เข้าใจการน าเอาคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการประกอบอาชีพท าให้ส่งผลส าเร็จใน
การท างาน 

เข้าใจการน าเอาความเชื่อหรือค่านิยมที่ถูกต้องมาใช้ประกอบในการเลือกอาชีพจะท า 
ให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
3. ตัวช้ีวัด 

ง  4.1 ม.4-6/4  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
เรื่องท่ี 1 คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
- ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
- คุณธรรมในการท างาน 
- จริยธรรมในการท างาน 

เรื่องท่ี 2 ค่านิยมในการท างาน 
- ความหมายของค่านิยม 
- อิทธิพลของค่านิยมที่มีผลต่อการท างาน 
- ค่านิยมเก่ียวกับอาชีพและการท างาน 
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5. สมรรถนะ / คุณลักษณะที่เน้น 
5.1 สมรรถนะ 

1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

5.2 คุณลักษณะ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
 3. การมีวินัย 
 4. มีจิตสาธารณะ 
  5.ซื่อสัตย์สุจริต 
 

6. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
     6.1 ชิ้นงาน   

      ใบงานบันทึกการปฏิบัติความดีและการใช้คุณธรรมในการท างานและการด ารงชีวิต 
     6.2 ภาระงาน 

   - ผังความคิดสรุปความรู้ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเอาคุณธรรมและ        
        จริยธรรมมาใช้ในการประกอบอาชีพ   
      - ตารางเปรียบเทียบการมีคุณธรรมและไม่มีคุณธรรมในการท างาน 

 - แผนภาพแสดงค่านิยมและความเชื่อในการท างาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง+ Flipped Classroom 
    สัปดาห์ที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม   

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
1.1 ครูถามนักเรียนว่าคุณธรรมคืออะไร  และจริยธรรมคืออะไร 
1.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
1.3n ครูสรุปเกริ่นและแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยนี้ให้นักเรียนทราบ 
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2. ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ / 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 
ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1ครูถามนักเรียนว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ                
อย่างไร 
2.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
2.3 ครูพูดเกริ่นถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมที่หลากหลาย 
2.4 ครูสรุปคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงอะไร โดยให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 
2.5 นักเรียนสรุปและบันทึกลงในสมุด 
2.6 ครูซักถามนักเรียนว่าในการประกอบอาชีพค้าขายนั้นควรยึดหลักคุณธรรมใดในการ

ประกอบอาชีพ 
2.7 นักเรียนช่วยกันคิดและร่วมกันอภิปราย 
2.8 ครูถามนักเรียนว่าในการประกอบอาชีพทั่วไปควรยึดหลักใดในการประกอบอาชีพ

บ้าง 
2.9 นักเรียนคิดและช่วยกันตอบค าถาม 

 
ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ออกแบบแผ่นพับความรู้เรื่องคุณธรรม    
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

 
3.ขั้นสรุปและประเมินผล 

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้นักเรียนเขียนตารางเปรียบเทียบการมีคุณธรรมและไม่มีคุณธรรมในการท างาน 

ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

4.1 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเว็บไซต์จัดการเรียนการสอน  
   เพ่ือเตรียมตัวในการท ากิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป 
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กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศกึษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง ค่านิยม อิทธิพลของค่านิยมที่มีผลต่อการท างาน 
              ในเว็บไซต์ https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ 

Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 
 
สัปดาห์ที ่2 ความหมายของค่านิยม อิทธิพลของค่านิยมที่มีผลต่อการท างาน 

 
 1.ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 
 ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

1.1ครูน าภาพค่านิยมในเรื่องการแต่งกายมาให้นักเรียนดูโดยมีการเปรียบเทียบการ    
แต่งกายที่ดูดีกับการแต่งที่ไม่สุภาพและถามนักเรียนว่าถ้าแต่งกายให้ดูดีสุภาพแล้วจะมี 
ผลอย่างไรและการแต่งกายที่ไม่สุภาพมีผลอย่างไร 

1.2 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
 
2. ขั้นสอน (กระบวนการทางสังคม / กระบวนการสร้างองค์ความรู้ / กระบวนการคิดวิเคราะห์ / 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง) 
ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ 

2.1 ครูถามนักเรียนว่าความหมายของค่านิยมคืออะไร 
2.2 นักเรียนตอบค าถาม 
2.3 ครูถามนักเรียนว่าอิทธิพลในการท างานแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 
2.4 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
2.5 ครูถามนักเรียนว่าค่านิยมมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเราหรือไม่อย่างไร 
2.6 นักเรียนช่วยกันอภิปราย 
2.7 ครูถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถน าค่านิยมในการท างานมาประยุกต์ใช้ในชีวิต     
ประจ าวันของตนเองได้อย่างไร 
2.8 นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม 
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ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.9 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ช่วยกันวิเคราะห์ข่าวหรือ บทความ  
ที่ครูเอามาให้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพสรุปผลการวิเคราะห์แล้ว  
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2.10 นักเรียนสามารถสรุปถึงค่านิยมเก่ียวกับอาชีพและการท างานว่ามีความสัมพันธ์  
อย่างไร 

 
3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของความหมายของค่านิยม    
อิทธิพลของค่านิยมท่ีมีผลต่อการท างาน 
3.2 เขียนแผนภาพแสดงค่านิยมและความเชื่อในการท างาน 
3.3ประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนท า 
ในขั้นสอนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง 

 
กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
1.ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนทุกหน่วยเพื่อทบทวนก่อนสอบในสัปดาห์สุดท้าย  

ในเว็บไซต์ https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการ  

ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับ Flipped Mastery Approach  
3.เมื่อศึกษาเนื้อหาครบแล้วผู้เรียนโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในห้องสนทนา 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้ 
 2.  สื่อแผ่นพับ 
 3.  สื่ออินเทอร์เน็ต 
 4.  สื่อภาพค่านิยมในการแต่งกาย   
 5.  ข่าวและบทความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

การน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนน าเสนองานกลุ่ม 
หน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

การอธิบาย การตอบประเด็นค าถาม 
การสรุป 

การซักถามและตอบค าถามของ 
นักเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. คะแนนประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน 
2.มีการอธิบาย การแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือที่มี
อยู่บนเว็บไซต์ ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลังการสอนเรื่อง………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ได้จัดการ 
เรียนการสอน 

ผลการจัดการเรียน
การสอน 

กิจกรรมที่นักเรียน
เกิดการเรียนรู ้

ปัญหาอุปสรรค ลงช่ือผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์    
การประเมิลผล สาระการอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6       เวลา  1  สัปดาห ์
 
1.สาระส าคัญ  

 การสรุปการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
2. จุดประสงค์/เป้าหมายของเรื่อง 

 1. เพ่ือให้นักเรียนทราบผลการท ากิจกรรมการเรียนทั้ง 9 สัปดาห์        
       2. นักเรียนสามารถท า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ 
                 3. นักเรียนสามารถท าแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเองได้ 

 4. นักเรียนสามารถท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน 
 
3. ตัวช้ีวัด 

 ง.4.1 ม.4-6/1   อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ 
 ง 4.1 ม.4-6/2   เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ        

    ง.4.1 ม.4-6/3   มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ       
    ง  4.1 ม.4-6/4  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การสรุปบทเรียนที่ผ่านมาตลอด 9 สัปดาห์  
 การวัดประเมินผลการเรียนการสอน  
 
5. สมรรถนะ / คุณลักษณะที่เน้น 

5.1 สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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5.2 คุณลักษณะ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. การมีวินัย 
4. มีจิตสาธารณะ 
5.ซื่อสัตย์สุจริต 

6. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
6.1 ชิ้นงาน   

ใบงานสรุปเรื่องการอาชีพ 
6.2 ภาระงาน 

          - แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง 
     - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

7. กิจกรรมการเรียนรู้โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง + Flipped Classroom 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียน) 

ขั้นที ่1 ผู้สอนเป็นผู้มีอ านาจตามบทบาท ผู้เรียนปฏิบัติตาม   

      ครูรายงานผลการท ากิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอาชีพ ทั้ง 9 สัปดาห์ ว่า 
นักเรียนประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ หรือไม่  

ขั้นสอน ขั้นที ่2 ผู้สอนให้แรงจูงใจชี้น า ผู้เรียนให้ความสนใจ ขั้นที ่3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนการสอนที่ผ่านมา  
2.ครูผู้สอนแนะน าวิธีการในการท าแบบแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตน         
เองท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี  
ต่อการเรียนด้วย กิจกรรมห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 
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ขั้นสรุป  

ขั้นที ่4 ผู้สอนให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง 

1. ครูให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ครูให้นักเรียนท าแบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง  

       
3.ครูให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียน  
กลับด้านผ่านสื่อ ออนไลน์ 

กิจกรรมในเว็บไซต์ (ที่บ้าน) 
 1.ผู้เรียนตรวจสอบภาระงาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด ในเว็บไซต์  
  https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom   
 2.ผู้เรียนมีเวลาศึกษาทบทวนบทเรียนได้บ่อบตามที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้ 
แบบพลิกกลับ Flipped Mastery Approach  
  

8. สื่อการเรียนรู้ 
8.1 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
8.2 แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง 
8.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

9. การวัดและประเมินผล 
1.  การซักถามและตอบค าถามของนักเรียน 
2.  คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน ได้ 70 % ขึ้นไปคือผ่านเกณฑ์ 
3. คะแนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง หลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี ถือว่า  
ผ่านเกณฑ์ 
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10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

บันทึกหลังการสอนเรื่อง………………………………………………….. 
 

กิจกรรมที่ได้จัดการ
เรียนการสอน 

ผลการจัดการเรียน
การสอน 

กิจกรรมที่นักเรียน
เกิดการเรียนรู ้

ปัญหาอุปสรรค ลงช่ือผู้สอน 
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ตารางที่ 13 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
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ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่านสื่อออนไลน์ 

รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ด้านการเรียนรู้แบบน าตนเอง (ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

1. การ 
เข้าเว็บ 
ไซต์ 

เข้าเว็บไซต์เพ่ือ 
ศึกษาเนื้อหาบท 
เรียนครบ ตาม
หน่วยการ 
เรียน 4 หน่วย 
หรือเข้ามากกว่า 4 
ครั้ง 

 

เข้าเว็บไซต์ 
เพ่ือศึกษา
เนื้อหา
บทเรียน 
ครบตามหน่วย
การเรียน 4 
หน่วย  

เข้าเว็บไซต ์
เพ่ือศึกษา
เนื้อหา
บทเรียน  3 
ครั้ง 

เข้าเว็บไซต์ 
เพ่ือศึกษา
เนื้อหา
บทเรียน  2  
ครั้ง 

เข้าเว็บไซต์ 
เพ่ือศึกษา
เนื้อหา
บทเรียน น้อย
กว่า 2 ครั้ง 

2. การมี 
วินัยและ 
สนใจใฝ่รู้ 

ศึกษาสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้และท า 
กิจกรรมท้าย     
บท เรียน ครบ      
4 หน่วย และ
กิจกรรมที่ได้ รับ
มอบหมาย 

ศึกษาสื่อ 
ประกอบการ 
เรียนรู้และท า
กิจกรรมท้าย 
บทเรียน ครบ 
4 หน่วย 

ศึกษาสื่อประ 
กอบการ
เรียนรู้และท า 
กิจกรรมท้าย 
บทเรียน 3 
หน่วย 

ศึกษาสื่อ 
ประกอบการ 
เรียนรู้และท า
กิจกรรมท้าย 
บทเรียน 2 
หน่วย 

ศึกษาสื่อประ 
กอบการ
เรียนรู้และท า 
กิจกรรมท้าย 
บทเรียน น้อย
กว่า 2 หน่วย 

ด้านความรับผิดชอบต่อการงาน (ความสามารถในการสื่อสารการพูดและการเขียน) 

3. การ ส่ง
งาน 

 

ส่งงานครบทุกชิ้น 
ตามเวลาที่ก าหนด 
ครบทุกงาน 

ส่งงานครบทุก
ชิ้นไม่ตรงตาม 
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานไม่ครบ 
1 งาน 

ส่งงานไม่ครบ 
2 งาน 

ส่งงานไม่ครบ
มากกว่า 2 
งาน 
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ตารางที ่14 (ต่อ) 

รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

4.การน า 
เสนอผล 
งาน 

นักเรียนอธิบาย เรื่อง
ที่ศึกษามาได้ อย่าง
ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที ่หนักแน่น 
ช้ีให้เห็นความ ส าคญั
ของเรื่องที ่ศึกษามี
ข้อมูลที ่
เฉพาะเจาะจง การ
น าเสนอมี ความ
ต่อเนื่อง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกมี การ
เตรียมการ การ
จัดล าดับ มีความ
กระตือรือร้น ใช้สื่อ
การน า เสนออย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตอบ
ค าถามของผู้ ฟังได้
ตรงประเด็น และ
เหมาะสม 

นักเรียน 
อธิบายเรื่องที ่
ศึกษาพร้อมให้
เหตุผลที่ช้ีให ้
เห็นความ 
ส าคัญของเรื่องที่
ศึกษา 
มีข้อมูลเพียง 
พอที่สนับสนุน
ข้อสรุป การ
น าเสนอ 
ถูกต้อง มีการ
เตรียม 
การก่อน 
น าเสนอ มีการ
จัดล าดับ มีการ
ใช้สื่อ ตอบ
ค าถามผู ้
ฟังได้ชัดเจน 

นักเรียน 
อธิบายเรื่องที ่
ศึกษามาพร้อม
กล่าวถึงข้อ 
สรุปข้อมลู 
สนับสนุนการ 
สรุปไม่มากพอ
เหมือน 4 กับ 5 
มีการเตรียม 
การก่อนน า 
เสนอมีการ
จัดล าดับมีการใช้
สื่อมีการตอบ 
ค าถามผู้ฟัง 

นักเรียน 
อธิบายเรื่องที่
ศึกษามาแตไ่ม่
ค่อยสมบรูณ์ ไม่
มีข้อสรุป ล าดับ
การน า 
เสนอที่เข้าใจ 
ได้มีข้อ 
ผิดพลาดบาง 
จุดเตรียมการ 
ไม่ดี ตอบค าถาม
ได้บางค าถาม 

นักเรียน 
น าเสนอโดย
ไม่ได้เริ่มที่ความ 
ส าคัญ หัวข้อการ
น า เสนอไม่
ชัดเจน ข้อสรุป
ไม่ เพียงพอ การ
น าเสนอ ไม่
ต่อเนื่อง ขาด
การ เตรยีมตัว 
ตอบค าถาม บาง
ค าถาม หรือไม่
ตอบ 
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ตารางที ่14 (ต่อ) 

รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ด้านการท าง่นร่วมกับผู้อ่ืน (ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการคิด) 

5.การมี 
ส่วนร่วม 
ในชั้น 
เรียน 

มีการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น หรือ
อภิปราย ประเด็น
ค าถามทุกสัปดาห์ 

มีการซักถาม 
แสดงความคิด 
เห็นหรือ 
อภิปราย 
ประเด็น 
ค าถามเกือบ 
ทุกสัปดาห์ 

มีการซักถาม 
แสดงความ 
คิดเห็น หรือ
อภิปราย 
ประเด็นเป็น 
บางประเด็น 

แสดงความ
คิดเห็นหรือ 
อภิปราย    
ประเด็น 
ค าถาม น้อย 

ไม่มีการ 
ซักถาม ไม่
แสดงความ
คิดเห็น หรือ
อภิปราย 
ประเด็น 
ค าถามใดๆ 

 

6.การท า 
กิจกรรม 
ในห้อง 
เรียน
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 

ท ากิจกรรมด้วย 
ความกระตือรือล้น 
รวมกลุ่มกับเพ่ือน 
ด้วยความเต็มใจ มี
ส่วนร่วมในการ 
ออกความคิดเห็น 
อย่างสร้างสรรค์   

ท ากิจกรรม โดย
ไม่ต้อง กระตุ้น 
รวมกลุ่มกับ 
เพื่อนได้มีส่วน
ร่วมในการ    
ออกความเห็น
ให้ความร่วมมือ 

ท ากิจกรรม โดย
ต้องกระตุ้นเป็น 
บางครั้ง 
ช่วยเหลือกลุ่ม 
โดยต้องกระตุ้น
เป็นบางครั้ง 
แสดงความ 
คิดเห็นเป็น 
บางครั้ง 

ท ากิจกรรม 
เฉพาะเมื่อถูก
กระตุ้น แสดง
ความคิดเห็น
เฉพาะเมื่อถูก
กระตุ้น 

ท ากิจกรรม 
เฉพาะเมื่อถูก 
กระตุ้น ไม่
แสดงความ
คิดเห็น 

7.การแบ่ง 
ปันความรู้
ซึ่งกันและ
กัน 

มีการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลที่เป็น 
ประโยชน์ในการท า
กิจกรรมบน 
เว็บไซต์ เสมอ ทุก
กิจกรรม 

มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลที่เป็นประ 
โยชน์ในการท า 
กิจกรรมบนเว็บ 
ไซต์ เสมอ เป็น
บางกิจกรรม 

มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลที่เป็น 
ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมบน 
เว็บไซตเ์ป็นบาง
สัปดาห์ ไม่น้อย 
กว่า 3 สัปดาห ์

มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลในการท า 
กิจกรรมบน 
เว็บไซต์ เป็นบาง
สัปดาห์ ไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห ์

มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลในการท า 
กิจกรรมบน 
เว็บไซต์น้อยกวา่ 
2 สัปดาห ์
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

29  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 

22 - 28 ดีมาก (4) 

15- 21 ดี (3) 

8 - 14 พอใช้ (2) 

ต่ ากว่า 7 ปรับปรุง (1) 
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แบบประเมินสื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อ       
การน าตนเองเรื่อง การอาชีพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ 

แบบประเมินเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแบบห้องเรียนกลับ 

ด้านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการอาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทาง  

ด ้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือน าข ้อเสนอแนะเป ็นแนวทางในการปรับปรุงให ้สมบูรณยิ่งขึ้น   

โดยเขาสู่หนาโฮมเพจไดที ่mssws://wptcwols/h.ceeseso.pth/t/ewworp//ssptth 

แบบประเมินเว็บไซต์สื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ 
ด้านที่ส่งผลต่อการน าตนเองเรื่องการอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนที่มีมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ 
ดังนี้   

5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด     
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก     
3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง    
2 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย     
1 หมายถึง  ควรปรับปรุงแก้ไข   
 

ผู้วิจัย นางสาวพราวเพ็ญธรรม เรืองศรี 

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย “√” ลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะสม
มาก 

เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
น้อย 

ควรปรับ 
ปรุง 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหา      

1.1โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมคีวามสัมพันธ์ต่อเนื่อง      

1.2เนื้อหาท่ีน าเสนอตรงและครอบคลุมตาม 
วัตถุประสงค์ 

     

1.3 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม      

1.4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      

1.5 ปริมาณเนื้อหาแต่ละสัปดาห์มคีวามเหมาะสม      

2. ด้านการออกแบบ      

2.1 การจดัวางองค์ประกอบได้สดัส่วนสวยงามง่ายต่อ 
การใช้งาน 

     

2.2  การก าหนดจุดประสงค์การเรยีนการสอน      

2.3 การน าเสนอดึงดดูความสนใจ      

2.4 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด ส ีชัดเจน อ่านง่าย
เหมาะสมกับผู้เรียน 

     

2.5 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา      

2.6 ความคิดสรา้งสรรค์ในการออกแบบสื่อท่ี ใช้ส าหรับ
การเรยีนการสอน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ................................................................... ......ผู้ประเมิน 
    (…………………………………………………………….)      

                    …..…… /………….. /…………..   
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาส าหรับการประเมินสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะ
สมมาก 

เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะส
มน้อย 

ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการออกแบบ (ต่อ)      

2.7 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน      

2.8 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน      

2.9 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน      

2.10 การเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ      

2.11 สื่อประกอบการเรียนรู้สะดวกในการใช้งาน      

2.12 ภาพและเสียงที่ใช้ประกอบแสดงผลได้อย่าง 
ถูกต้อง รวดเร็ว 

     

2.13 การจัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียน มี
พฤติกรรมการเรียนแบบน าตนเอง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6 

1. ข้อใดคอืความส าคัญของการประกอบ 
อาชีพ (การประเมนิค่า) 
 ก. ความส าคัญต่อตนเอง 

 ข. ความส าคัญต่อครอบครวั 

 ค. ความส าคัญต่อชมุชน 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

5. ข้อใดไม่ใช่การมองหาแหล่งงานจาก แหล่ง
ต่างๆ (การน าไปใช)้ 
 ก. ห้องแนะแนว 

 ข. หนังสือพิมพ์หรือหนงัสือสมัครงาน 

 ค. อินเตอร์เน็ต 

 ง. จดหมาย 

2. ข้อใดไม่ใช่หลกัในการเลอืกอาชีพของ 
Frank Parsons (ความจ า) 
 ก. หลักการตามกระแสนิยม 

 ข. หลักการวิเคราะหต์นเอง 

 ค. หลักการวิเคราะห์อาชีพ 

 ง. การใช้วิจารณญาณในการตดัสิน
เลือก อาชีพ 

6. การตัดสนิใจเลือกงานควรศึกษาราย 
ละเอียดที่ส าคัญอะไรบ้าง (การวเิคราะห)์ 
 ก. ความมั่นคงและความกา้วหน้า 

 ข. สภาพและบรรยากาศการท างาน 

 ค. รายไดแ้ละสวัสดิการ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

3. ข้อใดไม่ใช่การดแูลรกัษาสุขภาพร่างกาย  
(ความเข้าใจ) 
  ก. การทานอาหารมปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

  ข. การท างานไม่เปน็เวลา 

  ค. การออกก าลังกาย 

  ง. การนอนหลบัพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

7. ข้อใดไม่ใช่ส่ิงส าคัญและจ าเป็นต้อง 
จัดเตรียม ก่อนไปสมัครงาน (การวิเคราะห)์ 
 ก. หลักฐานการสมัครงาน 

 ข. เพื่อนหรอืผู้ตดิตาม 

 ค. อุปกรณ์ทีต่้องใช้ในการสมัครงาน 

 ง. การแต่งกาย 

4. ข้อใดไม่ใช่การรู้จักตนเองหรือท าการ 
ส ารวจตนเองในการท างาน (ความเข้าใจ) 
 ก. ค้นหาความน่าเชื่อถอื 

 ข. ค้นหาทักษะ 

 ค. ความชอบหรือความไม่ชอบ 

 ง. ส ารวจผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

8. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการเขยีนจดหมาย 
สมัครงาน (การน าไปใช)้ 
 ก. ใช้ภาษาสุภาพเข้าใจง่าย 

 ข. หลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อ 

 ค. เขียนให้เกินจรงิ 

 ง. ใช้จดหมายฉบบัจริงไม่ใชส้ าเนา 
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9. Cybemation หมายถงึอะไร (ความจ า) 
 ก. เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิ 
 ข. เครื่องกลอย่างง่าย 

 ค. ระบบการผลติเชงิอุตสาหกรรม 

 ง. สมองกล 

12. ข้อใดไม่ใช่การน าเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญา ไทยมาใช้กับงานอาชีพ  (การ
วิเคราะห)์ 
 ก. เพิ่มมูลค่าของผลผลิต 

 ข. การลดมูลค่าผลผลติ 

 ค. แก้ปญัหาในการท างาน 

 ง. อ านวยความสะดวกและปลอดภัย 

10. ข้อใดไม่ใช่การผลติเชงิอตุสาหกรรมที่ได้ 
ปริมาณมากของ เบสเซมเมอร์ ชาวอังกฤษ     
(ความจ า)  
     ก. อุตสาหกรรมสมอเรอื 

    ข. อุตสาหกรรมยานยนต ์

    ค. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

    ง. อุตสาหกรรมสิ่งประดษิฐ์ 

13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจ าลอง
อาชีพ 

 (วิเคราะห)์ 
 ก. มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพนั้นๆ 

 ข. ได้ประสบการณ ์

 ค. ได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน 

 ง. ไม่ได้เกดิทักษะในการท างาน 

11. ข้อใดคือเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีที ่
เหมาะสมในการประกอบอาชีพ (การประเมิน
ค่า) 
  ก. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ 
  ข. ช่วยให้เกดิการผลิตในอตุสาหกรรมดขีึ้น 

  ค. ช่วยส่งเสริมให้เกดิการค้นคว้าวิจัยส่ิงใหม่ 
  ง. ถูกทุกข้อ 

14. ข้อใดไม่ใช่ความจ าเป็นของการ จ าลอง
อาชีพ (การวิเคราะห)์ 
 ก. สถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ า 

 ข. การเข้าสู่อาชีพตั้งแต่เยาว์วัย 

 ค. เรียนดว้ยท างานไปด้วย 

 ง. ยุติการเรียนท างานอย่างเดียว 
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15. ข้อใดคือแนววเิคราะห์ปจัจัยภายใน  
(ความจ า) 
 ก. ด้านบคุลากร 

 ข. ด้านสนิค้าและบริการ 

 ค. ด้านการตลาด 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

18. Patent คืออะไร (ความจ า) 
 ก. สิทธิบัตร 

 ข. ลิขสิทธิ ์
 ค. ทรัพย์สินทางปญัญา 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

16. ข้อใดคือสถานการณ์ของการก าหนด 
หัวขอ้ปัญหา (วิเคราะห)์ 
ก. การน าจดุแข็งมาก าหนดเป็นหวัขอ้ของ    
ปัญหา 

ข. การน าจุดออ่นมาก าหนดเป็นหัวข้อของ 
ปัญหา 

ค. การน าโอกาสมาก าหนดเป็นหวัขอ้ ของ
ปัญหา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

19. ข้อใดคือหลักธรรมที่เปน็หนทางแหง่
ความส าเร็จ 

 (ความจ า) 
 ก. อิทธิบาท 4 

 ข. ทิศ 6 

 ค. สัปปริสธรรม 7 

 ง. สังคหวัตถ ุ4 

17. การสร้างมูลคา่เพิ่มใหแ้ก่สินค้าข้อใดเรียง 
ล าดับถูกต้อง (วิเคราะห)์ 
 ก. วิจัย ศึกษา พัฒนา ทดลอง 

 ข. ทดลอง ศึกษา วิจัย พัฒนา 

 ค. ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา 

 ง. ศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา 

20. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน อทิธิบาท 4 

 (ความจ า) 
 ก. จิตตะ 

 ข. ฉันทะ 

 ค. ขันต ิ

 ง. วิมังสา 
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21. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมในงานที่ท้าทายและ 
เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการท า 
งาน (เจตคต)ิ 
 ก. งานที่ชอบและสนใจ 

 ข. ความเป็นตวัของตวัเอง 

 ค. การให้ผลติสิ่งใหม ่

 ง. การท างานตามค าสั่ง 

24. การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวข้องกับการ 
ประกอบ อาชีพอย่างไร (ความเข้าใจ) 

  ก. เพื่อความทนัสมัย 
 ข. เพื่อเข้าสังคม 
 ค. เพื่อความน่าเชือ่ถือในอาชีพนั้นๆ 
 ง. เพื่อเป็นจดุเดน่ 

22. ข้อใดไม่ใช่คนทีป่ระสบความส าเร็จใน 
การท างานและในการเลือกอาชีพ 

 (เจตคต)ิ 
 ก. ความมั่นคงในการท างาน 

 ข. การได้รบัค่าตอบแทน 

 ค. ไม่เปน็ที่ยอมรบั 

 ง. เป็นที่ยอมรับ 

25. ข้อใดที่สามารถสร้างรายได้จากทรัพยากร 
ท้องถิ่น(ความเข้าใจ) 

  ก. เจมส์จิ นักแสดงที่มชีื่อเสียง 
 ข. กานดา เป็นแพทย์ชนบท 
 ค. เจน เป็นครูสอนดนตร ี
 ง. ลุงอ่ า สานเสื่อ ขายทีห่มูบ่้านของ
ตน 

23. ปัจจุบันรฐับาลให้การสนับสนนุอาชีพใด 
พร้อมเงนิวิทยฐานะ (ความรู)้ 
 ก. อาชีพต ารวจ 

 ข. อาชีพทหาร 

 ค. อาชีพแพทย์ 

 ง. อาชีพคร ู

26. ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า จัด
อยู่ในระดับทักษะอาชีพ ระดับใด  (วิเคราะห์) 

  ก. ระดับแรงงานไร้ฝีมือ 
 ข. ระดบัแรงงานกึง่ฝีมือ 
 ค. ระดบัแรงงานช่างฝีมือ 
 ง. ระดบัแรงงานอาชีพชั้นสูง 
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เฉลย 

1. ง 11. ง 21. ง 
2. ก 12. ข 22. ค 
3. ข 13. ง 23. ง 
4. ก 14. ง 24. ค 
5. ง 15. ง 25. ง 
6. ง 16. ง 26. ค 
7. ข 17. ค 27. ข 
8. ค 18. ง 28. ง 
9. ง 19. ก 29. ง 
10. ง 20. ค 30. ก 

 

 

27. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีระดับต่ า หรือเทคโนโลยี
ระดับพ้ืนบ้าน (ความเข้าใจ) 

  ก. ตู้กลั่นน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
 ข. ลอบดักปลา 
 ค. โซล่าเซลล ์
 ง. การโคลนนิง่แพะ 

29. ข้อใดไม่เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ประกอบอาชีพ (วิเคราะห์) 

  ก. ใช้คอมพิวเตอร์คดิเงนิเดือนให้พนักงาน 
  ข. ใช้เครื่องจักรกลในโรงงานอตุสาหกรรม          
  ค. ใช้สมาทโฟนโทรตดิตอ่ลูกค้า 
  ง. ใช้พนักงานจ านวนมากในสายการผลิต 

28. หากไม่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน จะ
ส่งผลอย่างไร (ความจ า)   

  ก. คุณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน 

 ข. ผลผลิตเท่าเดิม 
 ค. ไม่มีการพัฒนาผลผลติ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 

30. ข้อใดไม่เป็นคุณธรรมในการท างาน (ความ
เข้าใจ) 

  ก. มีผลประโยชน์กบังาน 
 ข. มีสติไม่ประมาท 
 ค. มีความเสียสละ 
 ง. มีวินัยในตนเอง 
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แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง  

ค าชี้แจง 

การตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามให้ตรงกับสภาพจริง ที่
ท่านประพฤตแิละปฏิบัติมากท่ีสุด ค าตอบของท่านไมมีค าตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่าน 
และพิจารณาขอ้ความในแตล่ะข้อ และท าเครื่องหมาย “√” ลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด 

ประเด็นค าถาม จะประเมินคุณลักษณะ 8 ด้านของการเรียนรูแบบน าตนเอง ดังนี้  

 1.ด้านการเปิดโอกาสสูการเรียนรู 
 2.ด้านอัตมโนทัศน์ในการเปนผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 3.ดานมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู 
 4.ด้านความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน 
 5.ดานรักในการเรียน 
 6.ดานความคิดสรางสรรค 
 7.การมองอนาคตในแงดี 
 8. ดานความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาและทักษะการแกปัญหา  

เกณฑ์  

หมายเลข 5 หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส่วนใหญ่ มากที่สุด 

หมายเลข 4 หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงเกินครึ่ง มาก 

หมายเลข 3 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้าง ปานกลาง 

หมายเลข 2 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงบ้างไม่บ่อยนัก น้อย  

หมายเลข 1 หมายถึง ข้อความนั้นไมจริงเลย น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ...................................................................................  

เลขที่................................................................................  
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ส่วนที ่2 แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบน าตนเอง 

โปรดท าเครื่องหมาย “√” ลงในช่องที่ตรงตามความจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด เพียงข้อละ 1 
เครื่องหมาย 

รายการข้อค าถาม 

จริงส่วน
ใหญ่ 

 
   

(5) 

จริงเกิน
คร่ึง 

 
  

(4) 

จริงบ้าง
ไม่จริง 
บ้างไม่ 
บ่อยนัก 

(3) 

จริงบ้าง
ไม่บ่อย

นัก 
  

(2) 

ไม่จริง 
เลย 

 
 

(1) 

1. ข้าพเจ้าตั้งใจคอยจะเรียนรู ตราบเท่าที่ยัง        
มีชีวิตอยู่ 

     

2. ข้าพเจ้าทราบดีว่าต้องการเรียนอะไร      

3. ถ้าข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะ
ปล่อยทิ้งไว้ 

     

4. ข้าพเจ้าสามารถหาวิธีเรียนสิ่งที่ต้องการเรียนได้      

5. ข้าพเจ้าคาดหวังให้ผู้สอน จะต้องบอกทุกสิ่งทุก
อย่างบอกผู้เรียนให้ชัดเจนตลอดว่าจะท าอะไรใน
ชั้นเรียน 

     

6. ข้าพเจ้าเชื่อว่าการคิดว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหน 
และจะไปที่ใดเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาทุกคน 

     

7. ข้าพเจ้าท างานด้วยตนเองได้ไม่ดีนัก      

8. ถ้าข้าพเจ้าพบว่าต้องการข้อมูลใดที่ยังไม่มี 
ข้าพเจ้าทราบว่าจะหาข้อมูลนั้นได้จากที่ใด 
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รายการข้อค าถาม 

จริงส่วน
ใหญ่ 

 
   

(5) 

จริงเกิน
คร่ึง 

 
  

(4) 

จริงบ้าง
ไม่จริง 
บ้างไม่ 
บ่อยนัก 

(3) 

จริงบ้าง
ไม่บ่อย

นัก 
  

(2) 

ไม่จริง 
เลย 

 
 

(1) 

9. ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ 
ดีกว่าเพื่อนส่วนใหญ่ภายในห้อง 

     

10. ข้าพเจ้าชอบชั้นเรียนที่ถูกกระตุ้นให้มีส่วนใน 
การตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรอย่างไร 

     

11. ข้าพเจ้ามีทักษะในการค้นหาข้อมูลจากสื่อที่ 
ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ 

     

12. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกในการอภิปรายแลก เปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 

     

13. การเรียนเรื่องที่อยาก ไม่ท าให้ข้าพเจ้าเบื่อ ถ้า
เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจ 

     

14. ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าข้าพเจ้าเรียนได้ดี 
หรือไม่ 

     

15. มีหลายเรื่องท่ีข้าพเจ้าต้องการเรียนซึ่งท าให้ 
ข้าพเจ้ามีเวลามากขึ้นในแต่ละวัน 

     

16. ถ้าหากข้าพเจ้าต้องการสืบค้นข้อมูลข้าพเจ้า 
จะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

     

17. ข้าพเจ้าสามารถหาเวลาเรียนรู้สิ่งที่ข้าพเจ้า 
ตั้งใจจะเรียนได้เสมอแม้จะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใด
ก็ตาม 

     

18. ข้าพเจ้าไม่ชอบสถานการณ์การเรียนรู้ ที่ท้า
ทาย 
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รายการข้อค าถาม 

จริงส่วน
ใหญ่ 

 
   

(5) 

จริงเกิน
คร่ึง 

 
  

(4) 

จริงบ้าง
ไม่จริง 
บ้างไม่ 
บ่อยนัก 

(3) 

จริงบ้าง
ไม่บ่อย

นัก 
  

(2) 

ไม่จริง 
เลย 

 
 

(1) 

19. ถ้าข้าพเจ้าไม่เรียนก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของ 
ข้าพเจ้า 

     

20. ข้าพเจ้าไม่ชอบคนที่มาชี้ข้อผิดพลาดที่  
ข้าพเจ้าท า 

     

21. ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้แหล่งทรัพยากรทั้งท่ี 
เป็นบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับสิ่งที่
ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้ 

     

22. ข้าพเจ้าคิดว่าห้องสมุดเป็นสถานที่น่าเบื่อ      

23. ข้าพเจ้าชื่นชม ยกย่อง ผู้ที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอ 

     

24. ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุก เรื่องท่ี
สนใจ 

     

25. ข้าพเจ้าชอบวิธีการเรียนรู้แบบที่ผู้สอนเปิด 
โอกาสให้คิดท าสิ่งใหม่ๆเสมอ 

     

26. ข้าพเจ้ามั่นใจในการเป็นผู้น ากลุ่มใน การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

     

27. ข้าพเจ้าตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ ของ
ตนเองเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ให้ ดีขึ้น 

     

28. ข้าพเจ้าสนุกกับการอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
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รายการข้อค าถาม 

จริงส่วน
ใหญ่ 

 
   

(5) 

จริงเกิน
คร่ึง 

 
  

(4) 

จริงบ้าง
ไม่จริง 
บ้างไม่ 
บ่อยนัก 

(3) 

จริงบ้าง
ไม่บ่อย

นัก 
  

(2) 

ไม่จริง 
เลย 

 
 

(1) 

29. ข้าพเจ้าเชื่อมโยงสิ่งที่ก าลังเรียนกับเป้าหมาย 
ระยะยาวของข้าพเจ้าเสมอ 

     

30. ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้เมื่อความคิดของข้าพเจ้า 
ถูกผู้อื่นวิจารณ์ 

     

31. ข้าพเจ้ามีวิธีการเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ได้
ดีกว่าคนอ่ืนๆ 

     

32. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานกับการค้นหาค าตอบ 
ของข้อค าถามต่างๆ 

     

33. ข้าพเจ้าไม่ชอบแก้ปัญหาที่มีค าตอบถูกมาก 
กว่าหนึ่งค าตอบ 

     

34. ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายิ่งเรียนรู้มาก สิ่งต่างๆในโลกยิ่ง
น่าตื่นเต้น 

     

35. ข้าพเจ้าจะดีใจเมื่อชั่วโมงเรียนสิ้นสุดลง      

36. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่เรียนรู้คือผู้น า      

37. ข้าพเจ้าสนใจเรียนน้อยเมื่อเทียบกับคนอ่ืน      

38. ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานใน 
การเรียน(ทักษะการฟัง,การอ่าน,การเขียน,การจ า) 

     

39. ข้าพเจ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่แม้ไม่แน่ใจว่าผลจะ 
เป็นอย่างไร 
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รายการข้อค าถาม 

จริง
ส่วน
ใหญ่ 

   
(5) 

จริง
เกิน
ครึ่ง 

  
(4) 

จริง
บ้างไม่
จริง

บ้างไม่
บ่อย

นัก (3) 

จริง
บ้างไม่
บ่อย
นัก 
  

(2) 

ไม่จริง
เลย 

 
 

(1) 

40. ข้าพเจ้ามีความสามารถในการคิดวิธีการ 
แปลกๆ ใหม่ๆ ที่จะท าสิ่งต่างๆ 

     

41.ข้าพเจ้าชอบคิดถึงอนาคต      

42. ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาเป็นสิ่งท้าทายมิใช่สิ่ง ที่
ท า ให้ข้าพเจ้าท้อแท้ 

     

43. ข้าพเจ้าสามารถบังคับตนเองให้กระท าใน สิ่งที่
คิดว่าควรกระท า 

     

44. ข้าพเจ้ามักจะเป็นผู้น าในการาเรียนรู้แบบกลุ่ม      

45. ข้าพเจ้ามีความต้องการอย่างยิ่งในการเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ๆ 

     

46. การติดยึดกับวิธีการเรียนรู้แบบเดิมที่คุ้นเคย 
ดีกว่าที่จะต้องลองวิธีใหม่ๆ 

     

47. ข้าพเจ้าต้องการเวลาระยะหนึ่งก่อนเริ่มเรียน 
เรื่องใหม่ 

     

48. แม้ข้าพเจ้ามีความคิดที่ดี ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถ
น ามาปฏิบัติให้เกิดผลได้   
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ

น าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ค าชี้แจง 

1.แบบประเมินนี้มีเนือ้หาเกีย่วกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยม  
ศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อตรงกับสภาพ
จริง ของนักเรียนมากที่สุด ค าตอบของนักเรียนไม่มีค าตอบ ถูก หรือ ผิด 

2.ขอให้นักเรียนโปรดอ่านและพิจารณาข้อความในแต่ละข้อและท าเครื่องหมาย
 ลง ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากที่สุดเพียงข้อ ละ 1 เครื่องหมาย
เท่านั้น  
เกณฑ์การประเมิน    

ระดับ 5    หมายถึง ดีมาก        
ระดับ  4    หมายถึง ดี        
ระดับ  3    หมายถึง ปานกลาง        
ระดับ  2    หมายถึง พอใช้        
ระดับ  1    หมายถึง ปรับปรุง  

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากท่ีสุดเพียงข้อละ           
1 เครื่องหมาย 

รายการขอความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน 
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านเนื้อหาความรู้เรื่องการอาชีพ 

1.1 เนื้อหามีความทันสมัย      

1.2 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาช่วยให้สามารถ 
ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย และน่าสนใจ 

     

1.3 มีการเรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม      
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รายการขอความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน 
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

1.4 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีความชัดเจน      

1.5 หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากข้ึน 

     

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวม มี
ความน่าสนใจ 

     

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียน 
กลับด้านผ่านสื่อออนไลน์สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

     

2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

     

2.4 ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นกับเพ่ือนๆ 

     

2.5 มีโอกาสได้ซักถาม ได้มีการอภิปรายร่วมกัน      

2.6 ท าให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่ม 
เติมได้ตลอดเวลา 

     

2.7 ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
รับผิดชอบต่อตนเอง 

     

2.8 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมี 
ความเหมาะสม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน 
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

2.10 นักเรียนมีความพอใจในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอยในลักษณะนี้ 

     

3. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

3.1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่าน Message 
E-mail Chat room มีความเหมาะสม 

     

3.2 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน     
มีความน่าสนใจ 

     

3.3 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน 
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

     

3.4 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ สนับสนุนต่อการเรียน
ทุกที ่ทุกเวลา 

     

3.5 บรรยากาศที่ดีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้      

3.6 มีอิสระในการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์      

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                              

(ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม) 
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ภาคผนวก ค  

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์แบบมี 
โครงสร้างการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
น าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

ด้านเนื้อหาบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

1. ท่านคิดว่าจดุประสงค์กิจกรรมการเรียนการ สอน
แบบห้องเรียนกลับดา้นผา่นสื่อออนไลน์เร่ืองการ
อาชีพควรมีจุดประสงค์ใดบา้ง 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

2. ท่านคิดว่าการคัดเลือกหัวข้อการจัดการเรียน การ
สอนเร่ืองการอาชีพควรเลือกจากหัวข้อตาม 
หลักสูตร แกนกลาง พ.ศ. 2551 มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

3.ท่านคิดว่าควรเพิ่มเนื้อหาที่ทนัต่อเหตุการณ์ 
ปัจจุบนัในการสอนเรื่องการอาชีพ มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

4.ท่านคิดว่าสิ่งที่ควรเนน้มากทีสุ่ดของเนื้อหาใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการอาชีพที่เปน็สิ่ง
ส าคัญต่อผู้เรียน คือเร่ืองใด 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

5.ท่านคิดว่ากิจกรรมเสริมในการสอนเรื่องการ อาชีพ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา บทเรียน
ควรมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

6.ท่านคิดว่าควรจัดแบ่งเนื้อหาผา่นสื่อออนไลน์ 
อย่างไรจึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม 
ศักยภาพ 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

7.ท่านคิดว่าเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน 
และผลงานของนักเรียน ควรมีการประเมินใน
ลักษณะใดจึงเหมาะสมที่สุด 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางที ่15 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ        
พิจารณา 1 2 3 

ด้านการออกแบบบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

1.ท่านคิดว่าลักษณะโครงสร้างของกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่
เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. ท่านคิดว่ารปูแบบการกิจกรรมการเรียนการ สอน
แบบห้องเรียนกลับดา้นผา่นสื่อออนไลน์วชิาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการอาชีพ ควรมี
องค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบา้ง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบ การ
เรียนในแต่ละเนื้อหา เร่ืองการอาชีพ ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

4.ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะใด จึง
จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและให้ผู้เรียนเกิด 
ความสามารถในการน าตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. ท่านคิดว่ารปูแบบการเชื่อมโยงภายในและ 
ภายนอกที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ควรมี 
ลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

6.ท่านคิดว่าในด้านการออกแบบการเรียนการสอน 
แบบหอ้งเรียนกลับดา้นผา่นสื่อออนไลน์ควรมีการ 
ออกแบบอย่างไรเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน มากที่สุด 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางที ่15 ต่อ 

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ        
พิจารณา 1 2 3 

ด้านการออกแบบบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

7.ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่จะน ามาใช้ใน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์
เรื่องการอาชีพ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

8.ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลอย่างไรที่
เหมาะสมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน
สื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

ค่าเฉลี่ย 0.85 น าไปใช้ได้ 
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 ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

1.สาระส าคัญ 
1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการ 
เรียนรู้ ที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมและสอดคล้อง 

กับเนื้อหา 
+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3.5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับสื่อการ 
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3.6 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ 

การวัดและประเมินผล 
+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

4.สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ 
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

4.2สาระการเรียนรู้มีความยากง่ายเหมาะสมกับ 
ผู้เรียน 

+1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 

4.3 สาระการเรียนรู้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับสาระ 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ 
สามารถและวัยของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

6.สื่อการเรียนรู้ 
6.1 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

6.2 สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ  
และความสามารถของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

7.การวัดและการประเมินผล 
7.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

7.2 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมกับ 
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

ค่าเฉลี่ย 0.98 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการประเมิน คุณภาพ
แบบทดสอบเรื่องการอาชีพ 

จุดมุ่งหมาย ข้อที่ 
ระดับ 

พฤติกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

เข้าใจการเลือกอาชีพ ให้
เหมาะสมกับตนเอง หรือ
เรียนรู้แนวทางสู่ อาชีพท่ี
ตนเองสนใจ จะท าให้
ป้องกันความผิดพลาด
และน าไปสู่ แนวทางการ
ประกอบ อาชีพ เข้าใจ
การเตรียมตัวในการ
สมัครงานท่ีดีท า ใหเ้กิด
ความพร้อมและความ
มั่นใจในการเริม่ต้น
ประกอบอาชีพ 

1 การวิเคราะห ์ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

2 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3 การวิเคราะห ์ 0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได ้

4 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

5 ความจ า +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

6 ความเข้าใจ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

7 การน าไปใช้ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

8 การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

9 การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

10 การน าไปใช้ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

เข้าใจการน าเอาเทค 
โนโลยีทีเ่หมาะสมมา ใช้
ในการประกอบ อาชีพท า
ให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพ เข้าใจการ
ตัดสินใจ เลือกใช้
เทคโนโลยีที ่เหมาะสม
กับอาชีพ และภูมิปัญญา
ไทยท าให้การท างาน 
ประสบผลส าเร็จ  

11 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

12 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

13 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

14 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

15 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

16 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

17 การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

18 การวิเคราะห ์ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

19 การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

20 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้
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ตารางที ่17 (ต่อ) 

จุดมุ่งหมาย ข้อที่ 
ระดับ

พฤติกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

เข้าใจการทดลองจัด 
กิจกรรมหรือโครงการ 
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
อาชีพโดยสรา้งสถาน 
การณ์จริงเพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการประ 
กอบอาชีพได้ในอนาคต 
เข้าใจการปฏิบตัิ
กิจกรรมอาชีพเป็นการ
จ าลองจาก
ประสบการณ์จริง ท า
ให้เกิดแนวทางใน การ
เลือกอาชีพ 

21 การวิเคราะห ์ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

22 การวิเคราะห ์ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

23 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

24 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

25 การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

26 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

27 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

28 ความจ า +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

29 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

30 การวิเคราะห ์ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

เข้าใจการน าเอา 
คุณธรรมและจรยิธรรม
มาใช้ในการประกอบ 
อาชีพท าให้ส่งผลส าเร็จ
ในการท างาน เข้าใจ
การน าเอาความ เชื่อ
หรือค่านิยมที่ถูก ต้อง
มาใช้ประกอบใน การ
เลือกอาชีพจะท า ให้
เกิดการตัดสินใจได ้
อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 

31 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

32 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

33 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

34 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

35 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

36 เจตคต ิ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

37 เจตคต ิ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

38 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

39 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

40 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้
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ตารางที ่17 (ต่อ) 

จุดมุ่งหมาย ข้อที่ 
ระดับ

พฤติกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

เข้าใจการ เลือก
อาชีพให้ เหมาะสม
กับตน เองหรือ
เรียนรู้แนว ทางสู่
อาชีพท่ีตนเองสนใจ
จะท าให้ป้อง กัน
ความผิดพลาด และ
น าไปสู่แนวทางการ
ประกอบอาชีพ 

41 การน าไปใช้ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

42 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

43 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

44 ความจ า +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

45 ความจ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

เข้าใจการปฏิบตั ิ
กิจกรรมอาชีพเป็น 
การจ าลอง 
ประสบการณ์จริงท า
ให้เกิดแนวทางใน 
การเลือกอาชีพ 

46 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

47 ความเข้าใจ +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

48 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

49 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

50 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

ค่าเฉลี่ย 0.93 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมิน คุณลักษณะ การเรียนรู
แบบน าตนเอง 

 

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

1. ขาพเจ้าตั้งใจคอยจะเรียนร ูตราบเท่าท่ียัง      มีชีวิต
อย ู

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

2. ข้าพเจ้าทราบดีว่าต้องการเรยีนอะไร +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3. ถ้าข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งท่ีไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะปล่อยทิ้งไว ้
+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

4.ข้าพเจ้าสามารถหาวิธีเรียนสิ่งที่ต้องการเรียนได้ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

5. ข้าพเจ้าคาดหวังให้ผูส้อน จะตอ้งบอกทุกสิ่งทุกอย่าง
บอกผู้เรียนให้ชัดเจน ตลอดว่าจะท าอะไรในช้ันเรยีน +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

6.ข้าพเจ้าเช่ือว่าการคิดว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหนและจะ
ไปท่ีใดเป็นส่วนส าคญัในการศึกษาทุกคน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

7. ข้าพเจ้าท างานด้วยตนเองได้ไมด่ีนัก 0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได ้

8. ถ้าข้าพเจ้าพบว่าต้องการข้อมูลใดท่ียังไม่มี ข้าพเจ้า
ทราบว่าจะหาข้อมลูนั้นได้จากที่ใด 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

9.ข้าพเจ้าสามารถเรียนรูส้ิ่งต่างๆดว้ยตนเองไดด้ี กว่า
เพื่อนส่วนใหญ่ภายในห้อง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

10.ข้าพเจ้าชอบช้ันเรียนที่ถูกกระตุ้นให้มีส่วนใน การ
ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

11.ข้าพเจ้ามีทักษะในการค้นหาขอ้มูลจากสื่อท่ี ทันสมัย 
เช่นคอมพิวเตอร ์

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

12.ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกในการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นกับผู้อื่น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้
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ตารางที ่18 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑𝑹

𝑵
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

13. การเรียนเรื่องที่ยาก ไม่ท าใหข้้าพเจ้าเบื่อ ถ้าเป็น
เรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจ 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได ้

14. ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าข้าพเจ้าเรียนไดด้ีหรือไม่ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

15.มีหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการเรียนซึ่งท าให้ข้าพเจ้ามี
เวลามากขึ้นในแตล่ะวัน 

+1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได ้

16.ถ้าหากข้าพเจ้าต้องการสบืค้นข้อมูลข้าพเจ้าจะขอ 
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

17.ข้าพเจ้าสามารถหาเวลาเรียนรูส้ิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะ 
เรียนได้เสมอแม้จะมภีารกิจยุ่งยากเพียงใดก็ตาม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

18. ข้าพเจ้าไม่ชอบสถานการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทาย +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

19.ถ้าข้าพเจ้าไม่เรียนกไ็ม่ถือว่าเปน็ความผิดของข้าพเจ้า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

20. ข้าพเจ้าไม่ชอบคนท่ีมาชี้ข้อผดิพลาดที่ข้าพเจา้ท า 0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได ้

21.ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้แหล่งทรัพยากรทั้งที่เป็น 
บุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับสิ่งที่ข้าพเจ้าต้อง 
การเรยีนรู ้

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

22. ข้าพเจ้าคิดวา่ห้องสมุดเป็นสถานท่ีน่าเบื่อ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

23. ข้าพเจ้าชื่นชม ยกย่อง ผู้ที่เรยีนรู้สิ่งใหม่ๆอยูเ่สมอ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

24. ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกเรื่องที่สนใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 

 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

25.ข้าพเจ้าชอบวิธีการเรียนรูแ้บบที่ผู้สอนเปดิโอกาสให ้
คิดท าสิ่งใหม่ๆเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

26.ข้าพเจ้ามั่นใจในการเป็นผู้น ากลุ่มในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

27.ข้าพเจ้าตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการเรยีนรู้ของตนเอง 
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

28.ข้าพเจ้าสนุกกับการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

29. ข้าพเจ้าเช่ือมโยงสิ่งท่ีก าลังเรยีนกับเป้าหมาย 
ระยะยาวของข้าพเจ้าเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

30. ข้าพเจ้ารูส้ึกท้อแท้เมื่อความคดิของข้าพเจ้า 
ถูกผู้อื่นวิจารณ ์

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

31.ข้าพเจ้ามีวิธีการเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเรยีนรู้ได้ดีกว่าคน
อื่นๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

32. ข้าพเจ้ารูส้ึกสนุกสนานกับการค้นหาค าตอบ 
ของข้อค าถามต่างๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

33.ข้าพเจ้าไม่ชอบแก้ปัญหาทีม่ีค าตอบถูกมากกว่าหน่ึง 
ค าตอบ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

34.ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายิ่งเรียนรูม้ากสิ่งต่างๆในโลกยิ่ง น่า
ตื่นเต้น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

35. ข้าพเจ้าจะดีใจเมื่อช่ัวโมงเรียนสิ้นสุดลง +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

36. ข้าพเจ้าเช่ือว่าผู้ทีเ่รียนรู้คือผูน้ า +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

37. ข้าพเจ้ามีความสนใจเรียนน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่น +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑𝑹

𝑵
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

38.ข้าพเจ้าไม่มีปญัหาเกีย่วกับทักษะพื้นฐานในการเรียน 
(ทักษะการฟัง,การอ่าน,การเขียน,   การจ า) 

0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได ้

39.ข้าพเจ้าชอบเรียนรูส้ิ่งใหม่แมไ้ม่แน่ใจว่าผลจะเป็น 
อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

40.ข้าพเจ้ามีความสามารถในการคิดวิธีการแปลกๆใหม่ๆ  
ที่จะท าสิ่งต่างๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

41.ข้าพเจ้าชอบคิดถึงอนาคต 0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได ้

42.ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาเป็นสิ่งทา้ทายมิใช่สิ่งที่ท าให้ 
ข้าพเจ้าท้อแท ้

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

43.ข้าพเจ้าสามารถบังคับตนเองให้กระท าในสิ่งท่ีคิดว่า 
ควรกระท า 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

44. ข้าพเจ้ามักจะเป็นผู้น าในการาเรียนรู้แบบกลุม่ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

45.ข้าพเจ้ามีความต้องการอย่างยิง่ในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

46.การติดยดึกับวิธีการเรียนรู้แบบเดิมที่คุ้นเคยดีกว่าที ่
จะต้องลองวิธีใหม่ๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

47.ข้าพเจ้าต้องการเวลาระยะหนึง่ก่อนเริ่มเรยีน เรื่อง
ใหม ่

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

48. แม้ข้าพเจ้ามีความคดิที่ดี ข้าพเจ้าก็ไมส่ามารถน ามา
ปฏิบัติให้เกดิผลได้   

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

ค่าเฉลี่ย 0.92 น าไปใช้ได ้

 

ตารางที่ 18 (ต่อ) 
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ตารางที ่19 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการน าตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

1. ด้านเนื้อหาความรู้เร่ืองการอาชีพ 

1.1 เนื้อหามีความทันสมยั +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

1.2เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาช่วยให้สามารถท าให้ 
การเรยีนไม่นา่เบื่อหน่าย และน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

1.3 มีการเรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

1.4 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีความชัดเจน +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

1.5หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ท าให้นักเรียนเข้าใจ 
เนื้อหามากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

2.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวม 
มีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.2กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่านสื่อออนไลน์สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะการเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.4ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.5 มีโอกาสได้ซักถาม ได้มีการอภิปรายร่วมกัน +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.6 ท าให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิม่เตมิ 
ได้ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC = 
∑ 

 
 

ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 

2.7 ท าให้นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อการเรยีน  
รับผิดชอบต่อตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.8 ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอน 
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

 2.9นักเรียนอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนใน 
ลักษณะนี้กับวิชาอื่นๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

2.10นักเรียนมีความพอใจในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอยในลักษณะนี ้

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3. ด้านการสนับสนนุกจิกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

3.1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผา่น Message E-mail 
Chat room มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3.2 สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียน       
 มีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3.3 สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนสะดวก 
และง่ายต่อการใช้งาน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3.4 สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ สนับสนุนต่อการเรยีนทุกที ่
 ทุกเวลา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3.5 บรรยากาศที่ดสี่งเสริมให้เกดิการเรยีนรู ้ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

3.6 มีอิสระในการเรียนรู้แตล่ะสปัดาห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 น าไปใช้ได ้
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินสื่อออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

คะแนนประเมนิของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที ่  ̅ S.D. 

แปลผล 
คุณภาพสื่อ 

1 2 3 

1. ด้านเนื้อหา 

1.1โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมคีวามสัมพันธ์
ต่อเนื่อง 

5 4 4 4.33 0.47 มาก 

1.2เนื้อหาท่ีน าเสนอตรงและครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค ์

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.3 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.4เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.5ปริมาณเนื้อหาแตล่ะสัปดาหม์คีวาม 
เหมาะสม 

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านการออกแบบ 

2.1การจัดวางองค์ประกอบได้สดัส่วนสวย 
งามง่ายต่อการใช้งาน 

5 4 4 4.33 0.47 มาก 

2.2การก าหนดจุดประสงค์การเรียน      
การสอน 

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.3 การน าเสนอดึงดดูความสนใจ 5 4 4 4.33 0.47 มาก 

2.4 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด ส ีชัดเจน 
อ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.5ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับ 
เนื้อหา 

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.6ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อ
ที่ใช้ส าหรับการเรียน  การสอน 

5 4 4 4.33 0.47 มาก 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนประเมินของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่  ̅ S.D. 

แปลผล 
คุณภาพสื่อ 

1 2 3 

2.7การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
บทเรียน 

5 4 4 4.33 0.47 มาก 

2.8การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 

5 4 3 4.00 0.82 มาก 

2.9การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน 

5 3 3 3.67 0.94 มาก 

2.10 การเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้
อ่ืนๆ 

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.11สื่อประกอบการเรียนรู้สะดวกใน
การ ใช้งาน 

5 4 4 4.33 0.47 มาก 

2.12ภาพและเสียงที่ใช้ประกอบแสดง
ผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

5 4 4 4.33 0.47 มาก 

2.13การจัดการเรียนการสอนกระตุ้น
ให้ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนแบบ
น าตนเอง 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

เฉลี่ย 4.43 0.46 มาก 
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ตารางที่ 21 ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง การอาชีพ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

1 0.61 0.44 ผ่านเกณฑ ์

2 0.17 0.00 ไม่ผา่น 

3 0.56 0.11 ไม่ผา่น 

4 0.33 0.33 ผ่านเกณฑ ์

5 0.69 0.39 ผ่านเกณฑ ์

6 0.44 0.33 ผ่านเกณฑ ์

7 0.44 0.67 ผ่านเกณฑ ์

8 0.56 0.44 ผ่านเกณฑ ์

9 0.61 0.44 ผ่านเกณฑ ์

10 0.58 0.50 ผ่านเกณฑ ์

11 0.19 -0.06 ไม่ผา่น 

12 0.22 0.33 ผ่านเกณฑ ์

13 0.17 0.00 ไม่ผา่น 

14 0.22 0.33 ผ่านเกณฑ ์

15 0.36 -0.17 ไม่ผา่น 

16 0.33 -0.11 ไม่ผา่น 

17 0.25 -0.06 ไม่ผา่น 

18 0.44 0.67 ผ่านเกณฑ ์

19 0.36 0.28 ผ่านเกณฑ ์

20 0.19 0.28 ไม่ผา่น 

21 0.42 0.50 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

22 0.19 0.39 ผ่านเกณฑ ์

23 0.39 0.67 ผ่านเกณฑ ์

24 0.17 0.11 ไม่ผา่น 

25 0.31 0.61 ผ่านเกณฑ ์

26 0.28 -0.11 ไม่ผา่น 

27 0.25 0.17 ไม่ผา่น 

28 0.28 0.33 ผ่านเกณฑ ์

29 0.42 0.28 ผ่านเกณฑ ์

30 0.39 0.11 ไม่ผา่น 

31 0.36 0.39 ผ่านเกณฑ ์

32 0.28 -0.11 ไม่ผา่น 

33 0.22 -0.22 ไม่ผา่น 

34 0.11 -0.11 ไม่ผา่น 

35 0.36 0.39 ผ่านเกณฑ ์

36 0.22 0.33 ผ่านเกณฑ ์

37 0.42 0.28 ผ่านเกณฑ ์

38 0.19 0.17 ไม่ผา่น 

39 0.42 0.28 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

40 0.31 0.06 ไม่ผ่าน 

41 0.36 0.50 ผ่านเกณฑ์ 

42 0.33 0.22 ไม่ผ่าน 

43 0.47 0.28 ผ่านเกณฑ์ 

44 0.42 0.28 ผ่านเกณฑ์ 

45 0.25 0.06 ไม่ผ่าน 

46 0.56 0.33 ผ่านเกณฑ์ 

47 0.44 0.44 ผ่านเกณฑ์ 

48 0.50 0.44 ผ่านเกณฑ์ 

49 0.31 0.17 ไม่ผ่าน 

50 0.58 0.39 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์ค่าความยาก  

 เกณฑ์    ความหมาย 
 .80 - 1.00   ง่ายมาก 
 .60 - .79   ค่อนข้างง่าย 
 .40 - .59   ปานกลาง 
 .20 - .39   ค่อนข้างยาก 
 0 - .19    ยากมาก 
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เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก  

เกณฑ์    ความหมาย 
0.4 หรือมากกว่า   อ านาจจ าแนกดีมาก 
.30 - .39    อ านาจจ าแนกดี 
.20 - .29    อ านาจจ าแนกพอใช้ 
.19 หรือต่ ากว่า   อ านาจจ าแนกไม่ดี 

 
 
ข้อที่ผ่านเกณฑ์น าไปใช้ได้ จ านวน 30 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 
22, 23, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50 
 
ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงคัดออก จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 
30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 45, 49 
 
จากข้อสอบ 30 ข้อที่ผ่านเกณฑ์ น ามาวัดค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
สอบเท่ากับ .91 
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ตารางที่ 22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

คนที ่
คะแนนทดสอบ

หลังเรียน 
(50%) 

คะแนนผลงาน
ของผู้เรียน 

(30%) 

คะแนน
พฤติกรรม 
(20%) 

คิดเป็นร้อยละ 
(100%) 

แปลผล 

1 38.33 27 18.86 84.19 ดีมาก 

2 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

3 45.00 25.5 18.86 89.36 ดีมาก 

4 46.67 27 18.29 91.95 ดีมาก 

5 41.67 27 18.86 87.52 ดีมาก 

6 45.00 22.5 16.57 84.07 ดีมาก 

7 40.00 24 18.86 82.86 ดีมาก 

8 45.00 25.5 18.29 88.79 ดีมาก 

9 45.00 24 18.29 87.29 ดีมาก 

10 45.00 25.5 18.86 89.36 ดีมาก 

11 45.00 27 18.86 90.86 ดีมาก 

12 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

13 45.00 27 18.29 90.29 ดีมาก 

14 40.00 28.5 18.29 86.79 ดีมาก 

15 46.67 27 18.29 91.95 ดีมาก 

16 45.00 25.5 18.86 89.36 ดีมาก 

17 46.67 22.5 17.14 86.31 ดีมาก 

18 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

19 43.33 27 19.43 89.76 ดีมาก 

20 45.00 24 19.43 88.43 ดีมาก 

21 36.67 28.5 17.14 82.31 ดีมาก 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 

คนที ่
คะแนนทดสอบ

หลังเรียน 
(50%) 

คะแนนผลงาน
ของผู้เรียน 

(30%) 

คะแนน
พฤติกรรม 
(20%) 

คิดเป็นร้อยละ 
(100%) 

แปลผล 

22 43.33 28.5 18.86 90.69 ดีมาก 

23 41.67 24 18.86 84.52 ดีมาก 

24 43.33 30 18.29 91.62 ดีมาก 

25 41.67 27 18.29 86.95 ดีมาก 

26 45.00 28.5 19.43 92.93 ดีมาก 

27 43.33 25.5 18.86 87.69 ดีมาก 

28 40.00 28.5 18.29 86.79 ดีมาก 

29 43.33 30 19.43 92.76 ดีมาก 

30 41.67 24 18.86 84.52 ดีมาก 

31 50.00 25.5 18.86 94.36 ดีมาก 

32 46.67 25.5 19.43 91.60 ดีมาก 

33 40.00 27 18.29 85.29 ดีมาก 

34 43.33 25.5 19.43 88.26 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 88.65 ดีมาก 
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ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถ ในการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง 

ลักษณะการเรียนรู้ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

1.ด้านการเปดิโอกาสสู่การเรยีนรู้ 

ถ้าข้าพเจ้าไมเ่รียนกไ็ม่ถือว่าเป็นความผิดของข้าพเจ้า 3.15 1.39  3.85 1.00  

ข้าพเจ้าคิดว่าห้องสมุดเป็นสถานท่ีน่าเบื่อ 3.24 1.12  3.59 0.97  

ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้เมื่อความคดิของข้าพเจ้าถูกผู้อื่น 
วิจารณ ์

2.85 1.25  3.26 0.92  

ข้าพเจ้าไม่ชอบแก้ปัญหาที่มีค าตอบถูกมากกว่า หนึ่ง
ค าตอบ 

3.00 1.30  3.91 0.98  

ข้าพเจ้าจะดีใจเมื่อช่ัวโมงเรียนสิ้นสุดลง 2.15 0.96  3.44 1.03  

ข้าพเจ้ามีความต้องการอย่างยิ่งในการเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  3.30 0.58  4.32 0.72  

ค่าเฉลี่ยรวมด้านเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ 2.95 1.10 ปานกลาง 3.73 0.94 สูง 

2.ด้านการมมีโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รียนทีม่ีประสิทธิภาพ 

ข้าพเจ้าทราบดีว่าต้องการเรียนอะไร 3.33 0.96  4.62 0.54  

ข้าพเจ้าสามารถหาวิธีเรียนสิ่งที่ต้องการเรียนได้ 3.91 0.70  4.35 0.59  

ข้าพเจ้าสามารถหาเวลาเรียนรู้สิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะ
เรียนได้เสมอแม้จะมภีารกิจยุ่งยากเพียงใดก็ตาม 

3.24 0.94  4.12 0.63  
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

ลักษณะการเรียนรู้ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

2.ด้านการมมีโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รียนทีม่ีประสิทธิภาพ  (ต่อ) 

ข้าพเจ้าสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ทุกเรื่องที่สนใจ 3.30 0.73  4.29 0.67  

ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายิ่งเรียนรู้มาก สิ่งตา่งๆในโลกยิ่งน่า
ตื่นเต้น 

3.12 0.99  4.50 0.74  

 ข้าพเจ้าสามารถบังคับตนเองให้กระท าในสิ่งท่ีคิดว่า
ควรกระท า 

3.48 1.00  4.18 0.78  

ค่าเฉลี่ยรวมด้าน 3.40 0.89 ปานกลาง 4.34 0.66 สูง 

3. ด้านมีความคดิริเริ่มและมีอสิระในการเรียนรู ้

ถ้าข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งท่ีไม่เข้าใจ ขา้พเจ้าจะปล่อยท้ิงไว ้ 3.30 0.63  3.62 0.87  

ข้าพเจ้าคาดหวังให้ผูส้อน จะต้องบอกทุกสิ่งทุกอย่าง
บอกผู้เรียนให้ชัดเจนตลอดว่าจะท าอะไรในช้ันเรยีน 2.12 1.07  3.71 1.04  

ข้าพเจ้าท างานด้วยตนเองไดไ้ม่ดีนกั 3.42 1.12  3.62 0.80  

ถ้าข้าพเจ้าพบว่าต้องการข้อมลูใดที่ยังไม่มี ข้าพเจ้า
ทราบว่าจะหาข้อมลูนั้นได้จากที่ใด 

3.73 0.79  4.29 0.67  

ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกในการอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิ 
เห็นกับผู้อื่น 

3.48 0.87  4.38 0.80  

ข้าพเจ้าต้องการเวลาระยะหนึ่งก่อนเริ่มเรียนเรื่องใหม ่ 3.24 0.97  3.74 1.09  

แม้ข้าพเจ้ามีความคิดที่ดี ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติให้เกดิผลได้   

3.45 1.03  4.12 0.80  

ค่าเฉลี่ยรวมด้านมีความคิดริเร่ิมและมีอสิระในการ 
เรียนรู้ 

3.25 0.93 ปานกลาง 3.93 0.87 สูง 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

ลักษณะการเรียนรู้ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

4.ด้านความรับผิดชอบต่อการเรยีนรู้ของตน  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าการคิดว่าตนเองเปน็ใครอยู่ที่ไหนและ 
จะไปท่ีใดเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาทุกคน 

3.24 0.79 
 

4.26 0.82 
 

ข้าพเจ้าสามารถเรียนรูส้ิ่งต่างๆด้วยตนเองไดด้ีกว่า
เพื่อนส่วนใหญ่ภายในห้อง 

3.33 0.98 
 

4.09 1.01 
 

ข้าพเจ้าชอบช้ันเรียนที่ถูกกระตุ้นให้มีส่วนในการ 
ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรอย่างไร 

3.39 0.82 
 

4.44 0.74 
 

การเรยีนเรื่องที่ยาก ไม่ท าให้ข้าพเจ้าเบื่อ ถ้าเป็นเรื่อง
ที่ข้าพเจ้าสนใจ 

3.42 0.86 
 

4.53 0.65 
 

ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าข้าพเจ้าเรียนได้ดีหรือไม ่ 3.42 0.56  4.47 0.65  

ข้าพเจ้าตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

3.52 1.06 
 

4.41 0.65 
 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความรับผิดชอบต่อการ เรียนรู้ของ
ตน 

3.39 0.85 ปานกลาง 4.37 0.75 สูง 

5.ด้านความรักในการเรยีน 

มีหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการเรยีนซึ่งท าให้ข้าพเจ้า มี
เวลามากขึ้นในแตล่ะวัน 

3.52 0.83  4.24 0.69  

ข้าพเจ้าชื่นชม ยกย่อง ผู้ที่เรียนรู้สิง่ใหม่ๆอยู่เสมอ 3.21 0.78  4.38 0.54  

ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานกับการค้นหาค าตอบของข้อ 
ค าถามต่างๆ 

3.82 1.00  4.62 0.61  

ข้าพเจ้ามีความสนใจเรียนน้อยเมือ่เทียบกับคนอ่ืน 3.52 1.12  3.62 0.94  

ข้าพเจ้ามักจะเป็นผู้น าในการาเรียนรู้แบบกลุ่ม 3.03 1.16  4.00 1.03  

ค่าเฉลี่รวมด้านความรักในการเรียน 3.42 0.98 ปานกลาง 4.10 0.76 สูง 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

ลักษณะการเรียนรู้ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

6. ด้านความคิดสร้างสรรค ์

ข้าพเจ้าไม่ชอบสถานการณ์การเรยีนรู้ที่ท้าทาย 2.42 0.96  3.79 0.87  

ข้าพเจ้าชอบวิธีการเรียนรู้แบบที่ผูส้อนเปิดโอกาส ให้
คิดท าสิ่งใหม่ๆเสมอ 

3.30 0.88  4.53 0.65  

ข้าพเจ้าสนุกกับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.97 1.00  4.35 0.72  

ข้าพเจ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่แมไ้ม่แน่ใจว่าผลจะ เป็น
อย่างไร 

3.70 0.91  4.18 0.82  

ข้าพเจ้ามีความสามารถในการคดิวิธีการแปลกๆใหม่ๆ 
ที่จะท าสิ่งต่างๆ 

3.61 0.93  4.24 0.88  

การติดยึดกับวิธีการเรียนรู้แบบเดมิที่คุ้นเคย   ดีกว่าท่ี
จะต้องลองวิธีใหม่ๆ 

3.42 1.20  4.15 0.69  

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความคิดสร้างสรรค์ 3.40 0.98 ปานกลาง 4.21 0.77 สูง 

7.ด้านการมองอนาคตในแง่ด ี

ขาพเจ้าตั้งใจคอยจะเรียนร ูตราบเท่าท่ียังมีชีวิตอย ู 3.85 0.74  4.68 0.47  

ข้าพเจ้าไม่ชอบคนท่ีมาชี้ข้อผดิพลาดที่ข้าพเจ้าท า 2.79 1.19  3.74 0.98  

ข้าพเจ้ามั่นใจในการเป็นผู้น ากลุ่มในการเรยีนรู้สิ่งใหม ่ 3.36 0.93  4.32 0.83  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าผู้ที่เรียนรู้คือผู้น า 3.55 1.20  4.26 0.70  

ข้าพเจ้าชอบคิดถึงอนาคต 3.06 0.83  4.47 0.70  

ข้าพเจ้าเห็นว่าปญัหาเป็นสิ่งท้าทายมิใช่สิ่งที่ท าให้ 
ข้าพเจ้าท้อแท ้

3.33 0.96 
 

4.50 0.74 
 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการมองอนาคตในแง่ดี 3.32 0.98 ปานกลาง 4.33 0.74 สูง 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

ลักษณะการเรียนรู้ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

8. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาและทักษะการแก้ปญัหา 

ข้าพเจ้ามีทักษะในการค้นหาข้อมลูจากสื่อที่ทันสมัย 
เช่นคอมพิวเตอร ์

3.48 0.56  4.41 0.60  

ถ้าหากข้าพเจ้าต้องการสืบค้นข้อมลูข้าพเจ้าจะขอ 
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

3.24 0.91  4.00 0.84  

ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้แหล่งทรพัยากรทั้งที่เป็น
บุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับสิ่งที่ข้าพเจ้า
ต้องการเรียนรู ้

3.33 0.77  4.21 0.72  

ข้าพเจ้าเช่ือมโยงสิ่งที่ก าลังเรียนกบัเป้าหมายระยะยาว
ของข้าพเจ้าเสมอ 

3.39 0.65  4.26 0.95  

ข้าพเจ้ามีวิธีการเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ดีกว่า คน
อื่นๆ 

3.52 0.79  3.94 0.84  

ข้าพเจ้าไมม่ีปัญหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเรียน 
(ทักษะการฟัง,การอ่าน,การเขียน,การจ า) 

3.73 0.71  4.18 1.04  

ค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษา
และทักษะการแก้ปัญหา 

3.45 0.73 ปานกลาง 4.17 0.83 สูง 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.32 0.93 ปานกลาง 4.15 0.79 สูง 
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ตารางที่ 24 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียน การสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ด้านเนื้อหาความรู้เร่ืองการอาชีพ  

1.1 เนื้อหามีความทันสมยั 5.0 0.0 ดีมาก 1 

1.2เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาช่วยให้สามารถท าให้การเรียน 
ไม่น่าเบื่อหนา่ย และนา่สนใจ 

4.6 0.5 ดีมาก 2 

1.3 มีการเรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.5 0.6 ดีมาก 4 

1.4 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีความชัดเจน 4.4 0.6 ด ี 5 

1.5หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.6 0.6 ดีมาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.62 0.46 ดีมาก 1 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์  

2.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมคีวามน่าสนใจ 4.5 0.5 ดีมาก 5 

2.2กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผา่นสื่อ 
ออนไลน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 

4.4 0.6 ด ี 9 

2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง 4.6 0.6 ดีมาก 1 

2.4ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน 4.4 0.7 ด ี 8 

2.5 มีโอกาสได้ซักถาม ได้มีการอภิปรายร่วมกัน 4.5 0.7 ดีมาก 2 

2.6 ท าให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิม่เตมิได้ตลอดเวลา 4.5 0.6 ดีมาก 4 

2.7 ท าให้นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อการเรยีน รับผดิชอบต่อ
ตนเอง 

4.4 0.7 ด ี 7 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

2.8 ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.4 0.8 ด ี 6 

 2.9 นักเรียนอยากใหม้ีการจดัการเรียนการสอนในลักษณะนี้กับ 
วิชาอื่นๆ 

4.3 0.8 ด ี 10 

2.10นักเรียนมีความพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใน
ลักษณะนี ้

4.5 0.6 ดีมาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.45 0.66 ดีมาก 3 

3. ด้านการสนับสนนุกจิกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านผ่านสื่อออนไลน์ 

3.1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผา่น Message E-mail         
Chat room มีความเหมาะสม 

4.5 0.7 ดีมาก 3 

3.2 สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียน มคีวามน่าสนใจ 4.6 0.5 ดีมาก 2 

3.3สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนสะดวกและง่ายต่อ 
การใช้งาน 

4.5 0.7 ดีมาก 5 

3.4 สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ สนับสนุนต่อการเรยีนทุกที ่ทุกเวลา 4.5 0.7 ดีมาก 4 

3.5 บรรยากาศที่ดสี่งเสริมให้เกดิการเรยีนรู ้ 4.5 0.7 ดีมาก 6 

3.6 มีอิสระในการเรียนรู้แตล่ะสปัดาห์ 4.6 0.6 ดีมาก 1 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.5 0.6 ดีมาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.5 0.64 ดีมาก  
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ภาคผนวก ง  

ตัวอย่างเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ เรื่องการอาชีพ 
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ตัวอย่างเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผล 
ต่อการน าตนเอง 
1.เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนได้ที่ 
   https://prowpentum.wixsite.com/flippedclassroom 
หรือการเข้าใช้งานผ่านสาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยการสแกน QR Code  
 
 
 
 
1. HOME (หน้าแรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 แสดงชื่อหน้าเว็บไซต์ 
1.2 แถบเมนูเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆของเว็บไซต์ ได้แก่  
              HOME  = หน้าแรก 
              CHAT ROOM = หน้าเว็บบอร์ดส าหรับสนทนา โดยแบ่งหัวข้อการสนทนาเป็น             
        หน่วยการเรียนรู้ 
              FIND TALENT = หน้าเว็บความรู้เกี่ยวกับการค้นหาความถนัดของผู้เรียน 
              FIND JOB = หนา้เว็บความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานออนไลน์ 
              More = หน้าเว็บย่อย บทเรียนแต่ละหน่วย และ เมนูแนะน าการใช้งานเว็บไซต์ 
1.3 ป้ายประกาศ ค าชี้แจง ในการเรียนรู้ โดยย่อ 
1.4 ปุ่มเมนูลัด ไอคอนที่เชื่อมโยงไปยัง แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ก่อนเรียน และ
หน่วยการเรียนรู้ ที ่1 - 4 
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2. CHAT ROOM (เว็บบอร์ดส าหรับสนทนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Login / Sign up  ปุ่มลงทะเบียน/ ลงชื่อเข้าใช้  เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นในหน้า               
CHAT ROOM ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ เพ่ือระบุตัวตนของท่านก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น
ดังกล่าว  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การลงทะเบียนใหม่ในเว็บไซต์ ผู้เรียนใส่ที่อยู่อีเมล์ ในช่อง Email ตั้งรหัสผ่านในช่อง Password 
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Retype password จากนั้นจึงท าการลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง Login 
2.3 หากผู้เรียนต้องการใช้งานโดยมีบัญชีเฟสบุค สามารถคลิกทางฝั่งขวา Sign up with Facebook 
เพ่ือใช้งาน CHAT ROOM ได้ทันท ีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
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2.4 เมื่อผู้เรียนลงชื่อเข้าใช้แล้ว สามารถคลิกท่ีปุ่ม View Category เพ่ือเข้าไปยังห้องสนทนาของ
หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ซึ่งมีท้ังหมด 4 หน่วย การเรียนรู้   ดังภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 เมื่อเข้ามายังห้องสนทนา จะพบประเด็นการสนทนาที่ผู้สอนโพสต์ไว้ ให้ผู้เรียนคลิกเข้าไปยังโพสต์
ดังกล่าว เพ่ือแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับผู้สอน และเพ่ือนๆ 
2.6 หากผู้เรียนมีประเด็นค าถาม หรือต้องการตั้งหัวข้อในการสนทนา ให้ผู้เรียนคลิกที่แถบสีเหลือง       
Create new post เพ่ือโพสต์หัวข้อที่ต้องการ 
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3. FIND TALENT (หน้าเว็บความรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 ผู้เรียนสามารถเข้ามายังหน้าเว็บ FIND TALENT เพ่ือท าแบบทดสอบค้นหาตนเอง แบบทดสอบ
อาชีพที่ใช่ 
3.2 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หน้าเว็บที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆได้ ในแถบเมนูแหล่งข้อมูลที่หน้าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเชื่อมโยงไปสู่แบบทดสอบค้นหาตนเอง 
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4.FIND JOB (หน้าเว็บความรู้การสมัครงานออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 ผู้เรียนสามารถเข้ามายังหน้าเว็บ FIND JOB เพ่ือศึกษาวิดีโอความรู้ในการสมัครงานออนไลน์ 
และสามารถเข้าถึงเว็บไซต์การสมัครงานออนไลน์ชั้นน าของประเทศ โดยคลิกที ่ปุ่ม FIND NOW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 เมื่อผู้เรียนคลิกปุ่ม FIND NOW  จะเชื่อมโยงมายังหน้าเว็บ รวมเว็บหางานและสมัครงาน 
นักเรียนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ โดยคลิกตามโลโก้เว็บไซต์นั้นๆ 
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5.หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาหน่วยเรียนรู้เรื่องการอาชีพ 

วิดีโอที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาการอาชีพ เพ่ิมเติม 
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หน้าเว็บแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า HELP ค าแนะน าในการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ 
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6. การเข้าเรียนบนเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อสมาชิกท่ีลงทะเบียนเบียนเรียนบนเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การโพสต์แนะน าตัวของผู้เรียนในสัปดาห์แรก 
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การโพสต์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามประจ าสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การโพสต์ส่งผลงานของผู้เรียน 
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การโพสต์ตอบค าถามของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งเตือนมาที่ผู้สอนเมื่อมีนักเรียนท ากิจกรรมบนเว็บไซต์ 
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การแจ้งเตือนมาที่ผู้สอนเมื่อผู้เรียนเข้าท ากิจกรรมบนเว็บไซต์ 
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ภาคผนวก จ 

 ตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียน การวิเคราะห์ตนเอง 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล น.ส.พราวเพ็ญธรรม  เรืองศรี 
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อโศก อ.เมือง จ.นครปฐม  

 

พ.ศ.2555  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
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