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การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้านก่อนเรียนและหลังเรียนและเทียบกับเกณฑ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นก่อนเรียนและหลงัเรียนและเทียบกับ
เกณฑ์  3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดร้ับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน  4) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีระดบัพืน้ฐานความรูท่ี้แตกต่างกัน แบบแผนท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใชว้ิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมวัดนายโรง ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 31 คนท่ีได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้าน 2) สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน์และชุดค าถามหลงัการเรียนรู้ 3) แบบวดัการน า
ตนเองในการเรียนรู ้4) แบบวัดพืน้ฐานความรู ้5) แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ และ 6) แบบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบที (t-test for dependent samples, t-test for 
one sample) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีไดร้ับการ
จัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลบัดา้นมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและสงูกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน
กลับดา้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั  .01 แต่ไม่แตกต่างจาก
เกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 60) 3) นักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีระดบัการน าตนเองที่แตกต่าง
กันมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันแต่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) นักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนท่ีมีระดับพืน้ฐานความรูท่ี้แตกต่าง
กันมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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The purposes of the research are as follows: (1) to compare the pretest and posttest results 

involving the critical thinking of studentswho learned through the flipped classroom approach and according 
to the criteria; (2) to compare the pretest and posttest results involving the scientific learning achievement  of 
students who learned through the flipped classroom approach and according to the criteria; (3) to compare 
the critical thinking and scientific learning achievement of students who learned through the  flipped 
classroom approach at different levels in terms of self-directed learning; and (4) to compare the critical 
thinking and scientific learning achievement of students who learned through the  flipped classroom 
approach at different basic knowledge levels. The research design was a one-group pretest posttest design. 
The sample of the research included 31 eleventh grade students in the fi rst semester of the 2020 academic 
year at Matthayom Watnairong School. The sample for the study was obtained by cluster random 
sampling. The research instruments consisted of (1) lesson plans; (2) learning materials and online learning 
source and question packages for after class session; (3) a self-directed test; (4) a basic knowledge test; (5) 
a critical thinking test; and (6) a scientific learning achievement test.  The hypotheses were tested with a t-test 
for dependent samples, a t-test for one sample, and One-Way ANOVA. The results of the research were as 
follows: (1) students who learned through the flipped classroom approach had critical thinking higher than 
before the instruction and higher than the 60% of the criteria at the  .01 level of significance; (2) students who 
learned through the flipped classroom approach had a scientific learning achievement higher than before 
the instruction at the .01 level of significane but were not significantly different from 60% of the criteria;  (3) 
students who learned through the flipped classroom approach and had differences in terms of self -directed 
learning had no difference in critical thinking, but there were not differences in scientific learning 
achievement at a .01 level of significance; and (4) students who learned through the flipped classroom 
approach and had different levels of basic knowledge had differences in critical thinking and scientific 
learning achievement at a .01 level of significance. 
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ขอ้มูลวิจัย รวมทัง้ขอบใจนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ใหค้วาม
ร่วมมือในการทดลองใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ ในการวิจยั 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในการจัดการศึกษานั้นมีความมุ่งหมายและหลักการเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข โดยมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกตอ้ง สามารถ
พึ่งตนเอง รูจ้ักริเริ่มและสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นผู้ที่มีความใฝ่ รู ้โดยแนวทางการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู ้
จะตอ้งด าเนินการโดยจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดที่สอดคลอ้งกับความแตกต่าง
ของตัวบุคคล การประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจัดกิจกรรมให้
นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ท าได ้คิดเป็น ผสมผสานสาระความรูต้่าง ๆ อย่างมีสดัส่วน
สมดุลกัน ทั้งนีต้อ้งจัดสิ่งแวดลอ้มของการเรียนรูใ้หค้รูและนักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กัน 
(พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ, 2542, น. 1-8) ดงันัน้ การพฒันาการเรียนรู ้จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ครูตอ้งเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้มาเป็นผูเ้อือ้อ านวยความสะดวก เนน้การสอน
เชิงรุกใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างแท้จริง โดยการจัดกิจกรรมและสิ่งเรา้ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็ม
ศกัยภาพ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ สอนใหน้อ้ยลง แต่เรียนรูใ้หม้ากขึน้ผ่านการ
จดัการเรียนรูท้ี่เนน้การร่วมมือและแก้ไขความขัดแยง้ เพื่อสรา้งใหน้ักเรียนเป็นผูเ้ชียวชาญในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 (ฆนทั ธาตทุอง, 2559, น. 55-57)  

สภาพจริงของการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตร ์พบว่ายังคงมียังปัญหาอยู่มากที่
ไม่สามารถจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดท้ัง้หมด เนื่องจาก
เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่มีสาระการเรียนรู้และตัวชีว้ัดการส าเร็จตามหลักสูตรค่อนขา้งมากและมี
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรอ่ืน ๆ ที่เขา้มาแทรกแซงเวลาเรียนของนักเรียนบ่อยครัง้ จึงก่อใหเ้กิดปัญหา
ของการจัดการเรียนรูใ้นปัจจุบนัที่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ กิตติพงษ์ พุ่มพวง (2561, น. 1-4) ที่
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเนน้การสอนเพื่อให้รู ้มากกว่าใหค้ิดและพบว่าการ
จัดการเรียนรูแ้บบบรรยายมีความเหมาะสม เพราะสามารถสอนเนื ้อหาได้คราวละมาก ๆ ท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนครบทกุสาระการเรียนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่ไม่ไดล้งลึก
ถึงแก่นแท้ของเนื ้อหา เพราะมีเวลาไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินกิจกรรมในชั้นเรียนที่ ได้ที่
เสริมสรา้งใหเ้กิดกระบวนการคิด ทัง้ยงัขาดความร่วมมือระหว่างครูและนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายและไม่กระตือรือรน้ในการเรียนรู ้จนเป็นการสรา้งลกัษณะนิสยัใหน้กัเรียนคุน้เคย
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กบัการเป็นผูร้บัขอ้มูลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้บรรจง อมรชีวิน (2556, น. 11-12) และ วิเชียร 
ภคพามงคลชยั (2559, น. 1-4) ยงัพบว่า นกัเรียนแกไ้ขปัญหาโดยการไปเรียนกวดวิชาที่มุ่งเนน้การ
จดัการเรียนรูแ้บบบรรยายเพิ่มเติมอีกเช่นกนั เพื่อเป็นการรวบรดัเนือ้หาใหค้รบถว้นแต่ใชเ้วลานอ้ย 
ส่งผลท าใหน้กัเรียนจดจ าความรูอ้ย่างรวดเร็วแต่ขาดการตรวจสอบความจริง ท าใหก้ารตีความของ
สถานการณ์ต่าง ๆ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ส่งผลท าใหน้ักเรียนขาดการวิเคราะหข์อ้มูล 
เนื่องจากเป็นการได้รบัข้อมูล ความรู้แล้วน าไปใช้ทันที ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนขาดการฝึก
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้ง พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (2549, น. 1-6) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้บบบรรยายยังไม่ก่อใหเ้กิดการน าตนเองในการเรียนรู ้เนื่องจากไม่ได้
เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เกิดจากการออกแบบของนักเรียนเอง ท าใหน้ักเรียนไม่ใช่เจา้ของวิธีการ
จดัการเรียนรูน้ัน้ ๆ ไปดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่น าเอา
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชเ้พื่อสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ทั้งยังช่วยใหน้ักเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบตัิผ่านกระบวนการท างานแบบกลุ่ม คือ “การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom)” ซึ่งคิดค้นโดยครูรายวิชาเคมีในสหรฐัอเมริกา 2 ท่าน ได้แก่ เบิรก์แมน (Jonathan 
Bergmann) และแซมส ์(Aaron Sams) การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น เป็นการจัดการ
เรียนรูท้ี่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียนและส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียน โดย
การน าองคค์วามรูต้่าง ๆ ใหน้กัเรียนไดเ้กิดการ “รูจ้ริง (Mastery Learning)” โดยการเรียนรูน้อกชัน้
เรียนเป็นการยกระดบัใหค้รูถ่ายทอดเนือ้หาและเรียนรูผ้่านวีดิทศันส์ัน้ ๆ  โดยครูเผยแพร่ลงในสงัคม
ออนไลนท์ี่นกัเรียนสามารถเขา้ถึงไดจ้ากคอมพิวเตอรห์รือโทรศัพทม์ือถือจากที่บา้นเพื่อเปิดโอกาส
ใหน้ักเรียนที่เรียนชา้สามารถดูซ  า้เมื่อเรียนแลว้ไม่เขา้ใจ ทั้งยังสามารถชักชวนผูป้กครองมาช่วย
สอนได ้ท าใหเ้กิดการเรียนรูใ้นระดบัครอบครวั นอกจากนีย้งัช่วยใหน้ักเรียนที่ไม่สามารถเขา้เรียน
ในคาบเรียนนั้น ๆ สามารถเขา้เรียนไดทุ้กที่ ทุกเวลา โดยการเรียนรูน้อกชั้นเรียนยังมีเอกสารและ
สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่ครูจัดเตรียมให้เพื่อใหน้กัเรียนไดบ้นัทึกประเด็นส าคญัใหน้กัเรียนฝึก
ตัง้ค  าถามที่สรา้งสรรคเ์กี่ยวกับบทเรียนเพื่อน ามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นกันชั้นเรียน และเมื่อ
เข้าสู่ชั้นเรียนจะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ที่สอดคล้องกับ “เรียนรู้โดยลงมือท า 
(Learning by Doing)” ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการรู้จริงและรู้ลึกในความรู้นั้น ๆ 
ประกอบดว้ยการอภิปราย ปฏิบตัิกิจกรรม ขยายความรูแ้ละการประเมินผล โดยครูเป็นเพียงครูฝึก
และผูอ้  านวยความสะดวก สรา้งบรรยากาศให้นักเรียนพูด เสนอความรูท้ี่ได้ ตั้งค าถามที่สงสัย 
คน้หาค าตอบและสรุปสาระส าคญัจากการเรียนรูร้่วมกนั ผ่านโครงงาน การทดลอง การแกไ้ขโจทย์
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ปัญหา ในขอบเขตเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสม (กุลิสรา จิตรชญาวณิช , 2562, น. 127-130; 
จินดารัตน์ แก้วพิกุล, 2554, น. 1) จึงเห็นไดว่้าครูจ าเป็นจะต้องปรบัตัวให้เข้าสู่สังคมแห่งการ
แสวงหาความรูใ้หเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงดว้ยความรูเ้ท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสิทธิและ
ความเสมอภาคในการเรียนรู ้คือ การพัฒนาเครือข่ายความรูแ้ละโครงสรา้งในเครือข่ายความรูท้ี่
เชื่อมต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรา้งนวัตกรรมการศึกษาโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ซึ่งเครื่องมือที่ส  าคัญ คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ท าให้เกิด
ความสมัพนัธเ์สมือน เชื่อมโยง ใหไ้ดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณร์ะหว่างกนั ผ่านแอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ เช่น Google และ Facebook เป็นตน้ (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2561, น. 162-165) จากขอ้มูล
ดงักล่าวการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นจะท าให้นักเรียนมีความพรอ้มก่อนเรียนในชั้น
เรียนจากการศึกษาเนือ้หามาก่อนเขา้ชั้นเรียนผ่านวีดิทัศน ์ท าให้นักเรียนเกิดการขวนขวายหา
ความรูน้อกหอ้งเรียนดว้ยตนเองและเติมเต็มความเขา้ใจใหม้ากขึน้ในหอ้งเรียนอย่างแทจ้ริง เพราะ
นกัเรียนสามารถถามค าถามและท ากิจกรรมแบบกลุ่ม กระตุน้ใหเ้กิดความสามคัคี การแสดงความ
คิดเห็นเพื่อคน้หาค าตอบที่ถูกตอ้งและมีเวลาส าหรบัสรา้งผลงานที่มีคณุภาพอย่างเป็นกันเอง ไม่
ตึงเครียดและสามารถกลบัไปทบทวนเนือ้หาเพื่อใหเ้ขา้ใจและจดจ าไดด้ียิ่งขึน้ จึงท าใหน้กัเรียนมี
ความสุขและสนุกสนานกับการเรียน จึงถือว่าเป็นการเรียนที่ท าให้นักเรียนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ที่
นักเรียนไม่ไดน้ั่ งฟังอย่างเดียว เพราะนักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกตอบค าถามโดยไม่ต้องเขินอายกับ
ค าตอบว่าจะถูกตอ้งหรือไม่ (นิภา กู้พงษ์ศกัดิ์, 2560, น. 62-63) เหตุนีผู้วิ้จัยจึงสนใจที่จะน าการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเนื ้อหาที่มีสาระการเรียนรู้ที่
ค่อนขา้งมากและเวลาในการจดัการเรียนการสอนอย่างจ ากัด  

นอกจากนีพ้บว่าในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งใช้
ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่วงการการศึกษารูจ้ักกนัในชื่อของ 3Rs x 8Cs x 2Ls ซึ่งหนึ่งในทักษะที่
จ าเป็น คือ ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (วิจารณ์ พานิช, 2556, น. 
16) โดย “ความสามารถในคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)” หมายถึง กระบวนการคิด 
พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกบัขอ้มลู สภาพการณ ์โดยใชค้วามรู ้ความคิดและประสบการณ์ใน
การส ารวจและตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบ เพื่อน าไปสู่ สิ่งที่จะสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
(อโณทัย นันทสุนทร, 2558, น. 6-7) ซึ่ งความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็น
กระบวนการคิดขัน้สงูที่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกฺลางการศึกษา
ขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551 ในสมรรถนะข้อที่  2 ความสามารถในการคิด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
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เกี่ยวกบัตนเองและสงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 6) จากงานวิจัยของ ณฐกรณ ์ด าชะอม 
(2553, น. 103-105) และ ปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตร (2561, น. 63-65) ไดก้ล่าวว่า ครูจะตอ้งใชเ้วลา
จ านวนมากในการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยระยะเริ่มตน้ครูอาจตอ้ง
กระตุน้ให้นักเรียนคิดโดยใช้เวลาจ านวนมาก แลว้จึงค่อย ๆ ลดเวลาส าหรบัการคิดลงมา เพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของนกัเรียนจากที่ดว่นสรุปทนัทีที่ไดร้บัสิ่งเรา้ จนเริ่มใชเ้วลาในการคิด
ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม การพิสูจน์ข้อมูล ร่องรอยและหลักฐาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
ความคิดของตนเองและสรา้งเป็นขอ้สรุปผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดว้ยความใจ
กวา้งและรบัฟังผูอ่ื้นโดยที่ไม่ด่วนสรุป จากกระบวนการดงักล่าวเห็นไดว่้าการพฒันาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งใชเ้วลาในชัน้เรียนจ านวนมากเพื่อฝึกฝนโดยมี
ครูเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางและสะทอ้นกลับเกี่ยวกบัผลของการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านจึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการใช้เวลาในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว ส าหรบัการคิด การปฏิบัติและลงมือท า 
โดยที่ครูสรา้งบรรยากาศที่ก่อใหเ้กิดกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มระดับของความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณรวมทัง้การสะทอ้นกลบัผลการคิดของนกัเรียน การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรยีน
กลับด้านจึงมีความเหมาะสมที่จะใชเ้พื่อฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหแ้ก่
นกัเรียน 

ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ยงัมีสิ่งหนึ่งที่มีความส าคญัเพื่อใหน้กัเรียน
ประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรู ้นั่นคือ ความรบัผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน 
โดยความรบัผิดชอบนัน้เป็นหวัใจส าคญัของการน าตนเองในการเรียนรู ้เพราะ นกัเรียนจะเป็นผูค้ิด
ริเริ่ม วางแผน ด าเนินการเรียนรู ้และประเมินผลการเรียนรูข้องการจดัการเรียนรูใ้นแบบของตนเอง 
(สมคิด อิสระวัฒน,์ 2541, น. 71) โดยการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละความรบัผิดชอบตอ้งมาจาก
การปลูกฝังและบ่มเพาะของครอบครวัเป็นสถาบันแรกที่คอยปลูกฝังใหน้ักเรียนคิดและท าดว้ย
ตนเองที่ผูป้กครองเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา และต่อไปจึงเป็นสถานศึกษาที่ครูคอยเสริมสรา้งทกัษะให้
นกัเรียนเรียนรูอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จนนกัเรียนมีการน าตนเองในการเรียนรูต้ามหลกัการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (สมคิด อิสระวัฒน์, 2542, น. 11) ทั้งนี ้จาก
งานวิจัยของ คารส์ัน (Carson, 2012, pp. 138-140) และ วาริด เจริญราษฎร ์(2555, น. 265) 
พบว่านกัเรียนที่มีการน าตนเองในการเรียนรูส้ามารถพัฒนานกัเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้อนัเนื่องมาจากการนกัเรียนมี
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ความรบัผิดชอบต่อแผนการเรียนรูข้องตนเองมีที่นกัเรียนเขียนไวใ้น “สญัญาการเรียน” ที่สามารถ
ใช้เพื่ อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและนักเรียน อัน เป็นกระบวนการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในที่สุด จึงเห็นไดว่้าการน าตนเองในการเรียนรูน้ั้น 
เป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญทั้งการเรียนรูน้อกชั้นเรียน  โดยเฉพาะการเรียนล่วงหนา้ด้วย 
วีดิทัศน ์และการเรียนรูใ้นชั้นเรียนที่ตอ้งใชก้ารน าตนเองเพื่อมุ่งใหน้ักเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ตามสัญญาการเรียนรู ้การน าตนเองในการเรียนรูจ้ึงเป็นการพฒันาใหน้ักเรียนสามารถด ารงชีวิต
ไดอ้ย่างมีความสขุ เป็นทัง้คนเก่งและคนดี พรอ้มทัง้มีความสามารถในการแสวงหาความรูไ้ดต้ลอด
ชีวิต เพราะเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมการเรียนรูด้้วยตนเอง (อุไรวรรณ ชินพงษ์, 2555, น. 53-59) 
เนื่องจากนักเรียนได้จัดท าบันทึกตามแผนการเรียนของตนเองหรือสัญญาการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนที่ครูและนักเรียนตอ้งจัดท าและด าเนินการร่วมกันตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการเรียนรู ้ซึ่ง
เป็นการวางแผนและสรา้งข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนอย่างมีรูปธรรม (อมรรกัษ์ สวนชูผล, 
2558, น. 216-219) เหตุนีใ้นรายวิชาวิทยาศาสตร ์จึงสมควรอย่างยิ่งที่ตอ้งปลูกฝังใหน้ักเรียนมี
การน าตนเองในการเรียนรู ้โดยปลูกฝังใหน้ักเรียนสรา้งกระบวนการเรียนรูข้องตนเองและช่วยฝึก
ใหน้ักเรียนเป็นผูท้ี่สามารถเรียนตามสญัญาการเรียนรูจ้นท าใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูต้ลอดเวลา
จนเป็นผูท้ี่สามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต 

จากขอ้มูลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจที่จะพฒันาการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น
ผ่านรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผูวิ้จัย
คาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นจะสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันากระบวนการคิดและพิจารณจาก
ขอ้มลูหลักฐาน ทัง้ยงัสามารถพัฒนาการน าตนเองในการเรียนรู ้เพื่อช่วยใหน้ักเรียนสามารถเป็น
นักเรียนรูจ้ากกระบวนการเรียนรูท้ี่นักเรียนสรา้งขึน้และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพใหก้บันกัเรียน ซึ่งผลการวิจยัจะไดน้ าเสนอในล าดบัต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการ

จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการ

จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นกบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
3. เพื่อเปรียบเทียบผฺลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการ

เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 
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4. เพื่อเปรียบเทียบผฺลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นกบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

5. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั 

6. เพื่อเปรียบเทียบผฺลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั 

7. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั 

8. เพื่อเปรียบเทียบผฺลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีท้  าใหท้ราบถึงผลของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีผลต่อ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแผนการ
เรียนศิลปศาสตรท์ี่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกัน และเป็น
แนวทางส าหรบัครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามระดับความสามารถของ
นกัเรียน และเป็นแนวทางส าหรบัการวางแผนการจดัการศึกษาใหเ้อือ้ต่อการศึกษาเรียนรูน้อกชั้น
เรียนผ่านสงัคมออนไลน ์

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปศาสตร ์จ านวน 4 หอ้งเรียน โดยมี
นกัเรียน 100 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  

กลุม่ตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
นักเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ประกอบด้วยแผนการ

เรียนเนน้ภาษาองักฤษ-จีน ภาษาอังกฤษ-ญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ-ฝรั่งเศสและภาษาองักฤษ-เยอรมัน 
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน โดยมีนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Ramdom Sampling) โดยมีหน่วยการสุ่มแบบหอ้งเรียน 
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ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ผูวิ้จยัใชเ้วลา 6 สปัดาห ์โดยใชส้ปัดาหล์ะ 3 คาบ 

(คาบละ 50 นาที) รวมเป็น 18 คาบ (ซึ่งไม่รวมการทดสอบก่อนเรียน 3 คาบและการทดสอบหลัง
เรียน 2 คาบ) โดยด าเนินการวิจยัในภาคเรียนที่ 2 ปีกฺารศึกษา 2563  

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ ชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5 ส าหรบันกัเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์โดยใชห้ลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระที่ 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ หน่วยการ
เรียนรูเ้รื่อง พลังงาน โดยด าเนินการจัดเนือ้หาตามหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์โรงเรียนมธัยมวดันายโรง โดยมีหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. สมการเคมี 
2. พลงังาน 
3. อตัรากฺารเกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ปัจจยัที่มีผฺลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5. ปฏิกิริยารีดอกซ ์
6. สารกมัมนัตรงัสี 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

1.1 การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.2 การน าตนเองในการเรียนรู ้
1.3 พืน้ฐานความรู ้

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  หมายถึง แนวการสอนที่ผู ้วิจัย

สังเคราะห์ขึน้ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างหรือปรบัเนื ้อหาให้เหมาะสมแล้วน าไปไวใ้น 
Google Classroom และสรา้งขอ้ตกลงในการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกับนกัเรียน โดย
ปรบัเปลี่ยนบทบาทของครูใหเ้ป็นผูอ้  านวยความสะดวก จดัแหล่งเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกับการเรียนรู ้
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ใหค้  าปรกึษา โดยที่นกัเรียนมีบทบาทที่จะตอ้งเรียนรูเ้นือ้หานอกหอ้งเรียนดว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศัน์
และแหล่งเรียนรูอ้อนไลนผ์่าน Google Classroom ที่ครูสรา้งขึน้ก่อนเขา้หอ้งเรียนและตอบสนอง
การเรียนรูผ้่านค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ครูสรา้ง
ขึน้ดว้ย Google Forms และน าความรูม้าใชท้ ากิจกรรมที่มุ่งพฒันาความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในชัน้เรียน แลว้น าขอ้สงสยัมาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน ฝึก
ใชค้วามรู ้โดยใชก้ระบวนการเรียนรูแ้บบกลุ่ม ซึ่งผู ้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น แลว้น ามาออกแบบแผนจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ประกอบดว้ยการ
เรียนรูน้อกชัน้เรียน (Outside class) และการเรียนรูใ้นชัน้เรียน (Inside class) มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ขั้นการเรียนรูน้อกห้องเรียน (Out of class) เป็นขั้นตอนที่ครูจัดเตรียมสื่อการ
เรียนรู้โดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรูก้่อนเข้าห้องเรียนใน Google Classroom โดยเป็นสื่อ 
วีดิทัศนผ์่าน YouTube Chanel ที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้พรอ้มกับสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื ้อหาระดับพืน้ฐานในหัวข้อนั้น ๆ ก่อนเข้าห้องเรียนและให้นักเรียน
ตอบสนองการเรียนรู ้(Reflection) ในค าถามหลังการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลนท์ี่ครูสรา้งขึน้ดว้ย Google Forms โดยมี ค าถามขอ้มลูส่วนตวั ค าถามของเนือ้หาใน
วีดิทัศน ์ค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาหลังการดูวีดิทัศน ์สรุปเนื ้อหาจากวีดิทัศนแ์ละค าถามที่นักเรียน
สงสยั เพื่อเป็นพืน้ที่ส  าหรบัตรวจสอบการน าตนเองในการเรียนรูข้องนกัเรียนตามสญัญาการเรียน 
และเป็นพืน้ที่ส  าหรบัการฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการตั้ง
ค าถาม 

2. ขั้นการอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นที่ครูรวบรวมขอ้ค าถามที่นักเรียนไดฝึ้กตั้ง
ค าถาม ผ่านการตอบสนองการเรียนรูใ้น Google Forms โดยครูเป็นผูต้ั้งเป็นประเด็นค าถามหนา้
ชัน้เรียนและร่วมกนัอภิปรายกบันกัเรียนโดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเพื่อสรา้งขอ้สรุปเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักเรียนได้
พฒันาความรู ้ความเขา้ใจในองคค์วามรูท้ี่ยงัไม่แน่ชดัใหไ้ดร้บัการแกไ้ขจนเขา้ใจอย่างชดัเจน 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice) เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมและสรา้งบรรยากาศการ
เรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนไดฝึ้กความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใชเ้นือ้หาที่เกี่ยวขอ้งกบัวีดิทัศนท์ี่นกัเรียนไดเ้รียนรูน้อกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ การท าป้ายนิเทศ การ
น าเสนอข่าว การท าการทดลอง การจดันิทรรศการและการแกโ้จทยปั์ญหาและใชก้ารน าตนเองใน
การเรียนรูเ้พื่อใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดอ้ย่างส าเร็จ 
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4. ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์เพิ่มเติม
เพื่อฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการน าตนเองในการเรียนรู ้โดยเป็นงานที่
ประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากขั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดให้
กระจ่าง สมบูรณ์ ลึกซึง้และสร้างชิน้งานจนส าเร็จและให้นักเรียนน าผลที่ได้จากการเรียนรู้มา
แบ่งปันองคค์วามรูท้ี่ไดผ้่านช่องสนทนาออนไลนข์องแต่ละหวัขอ้ใน Google Classroom 

5. ขั้นประเมินผล  (Evaluation) เป็นขั้นที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชั้นเรียน เปรียบเทียบ ประเมิน ปรับปรุงหรือทบทวนใหม่ โดยครูจะสังเกต
นักเรียนในการน าความคิดรวบยอดและทักษะใหม่ที่เกิดขึน้จากการเรียนรูไ้ปประยุกตใ์ชโ้ดยครู
ประเมินจากผลจากการเรียนรูท้ี่ครูมอบหมายใหน้กัเรียนไดร้บัมอบหมายใหท้ ากิจกรรม  

โดยขัน้การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน เป็นการเรียนรูน้อกชัน้เรียน และขัน้การอภิปราย ขั้น
ปฏิบตัิกิจกรรม ขัน้ขยายความรูแ้ละขัน้ประเมินผล เป็นการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

2) การน าตนเองในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน โดยมีการด าเนินการใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูส้ื่อการ
เรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ครูจดัเตรียมใหใ้น Google Classroom ก่อนเขา้หอ้งเรียน
และตอบสนองการเรียนรูผ้่านค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรู้
ออนไลนท์ี่ครูสรา้งขึน้ดว้ย Google Forms ผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่นักเรียนสามารถเขา้ถึงได้ 
รวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะท างานที่ไดร้บัมอบหมายทัง้นอกหอ้งเรียนและในหอ้งเรียนจนส าเร็จ จึง
เป็นการไดม้าซึ่งความรูแ้ละทกัษะต่าง ๆ โดยมีการจดัการ วางแผน ควบคมุความพยายาม และใช้
วิธีการต่าง ๆ ที่สนบัสนุนใหน้กัเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถด าเนนิการในการเรียนรูท้ัง้
ในและนอกห้องเรียนอย่างมีระบบโดยการบันทึก ท าซ  า้ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ตอ้งการดว้ยตนเอง และเมื่อเกิดปัญหาก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ครูหรือแมแ้ต่ผูป้กครอง ซึ่ง
เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นขั้นตอนการเรียนรูท้ี่
นักเรียนได้บันทึกไว้ในสัญญาการเรียนรู ้โดยผู้วิจัยเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้อง ประยุกต์และ
ดัดแปลงเพื่อน าไปใชใ้นการวิจัยและสรา้งเป็นแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรูเ้พื่อวัดการน า
ตนเองในการเรียนรู ้3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง ระดับการรบัรูถ้ึงความสามารถใน
การปฏิบตัิของตนเองในการกระตุน้ตนเองใหม้ีการวางแผนการปฏิบตัิ พฒันากลยุทธใ์นการปฏิบัติ 
โดยการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองไดเ้มื่อไดร้ับ
ข่าวสารเพิ่มเติม รูจ้กัตัง้ค  าถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ตนเองไม่รูไ้ด ้สามารถน าประสบการณ์เดิมมาใช้
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ในการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ได ้เปิดรบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและมีความพยายามใน
การแกไ้ขปัญหาที่แตกต่างออกไป  

2. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง ระดบัการรบัรูถ้ึงความสามารถ
ในการปฏิบตัิของตนเองในการตระหนกัถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องที่ตนเองรูแ้ละตนเองไม่
รู ้มีความเพียรไม่ละทิง้งานง่าย ๆ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองใหช้ดัเจน
และถูกตอ้ง มีความเขา้ใจมมุมองที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน  

3. การเปลี่ ย นแปลงตน เอง (Self-modifying)  หมายถึ ง  ระดับ การรับ รู้ถึ ง
ความสามารถในการปฏิบตัิของตนเองในการปรบัปรุงตนเองใหม้ีการส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
น า้หนัก การแสดงออกถึงความสนุกในการสรา้งสรรคง์านของตนเอง และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้
เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึน้ตลอดเวลา 

โดยแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรูเ้ป็นแบบสอบถามที่ประกอบดว้ยขอ้ความดา้น
ละ 5 ขอ้ รวมเป็น 15 ขอ้ คะแนนเต็ม 90 คะแนน โดยในแต่ละขอ้จะใหน้ักเรียนตอบโดยใช้มาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยแปลความเป็นคะแนนตั้งแต่ 6 ถึง 1 
ตามล าดับ ในกรณีที่ขอ้ใดเป็นขอ้ความเชิงลบจะมีเกณฑ์การใหค้ะแนนที่ตรงกันขา้ม โดยผูท้ี่ได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีการน าตนเองในการเรียนรูด้ีกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า ซึ่งผูวิ้จยัน าผลของ
คะแนนมาแบ่งกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มโดยใชค้่าเปอรเ์ซ็นไทล ์(Percentile Rank)
ได้แก่ กลุ่มที่มีการน าตนเองสูง (เปอรเ์ซ็นไทล์ที่ 67 ขึน้ไป) กลุ่มที่มีการน าตนเองปานกลาง 
(เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์34-66) และกลุ่มที่มีการน าตนเองต ่า (เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 1-33)  

3) พื้นฐานความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจ า จ าแนกเรื่องราวต่าง ๆ และ
ระลึกถึงความรูท้างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่เกี่ยวขอ้ง เป็นเบือ้งตน้เพื่อน าไปสู่การเรียนรูเ้รื่อง
พลงังาน ที่ประกอบดว้ยหวัขอ้เกี่ยวกับ สมการเคมี พลงังาน อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มี
ผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซแ์ละสารกมัมันตรงัสี ซึ่งประเมินไดจ้ากแบบวัด
พืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน ที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ตามตารางวิเคราะห์
หลักสูตร ซึ่งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละพฤติกรรมที่พึงประสงคด์า้นสติปัญญา ตาม
แนวคิดการวัดพฤติกรรมของบลูมที่ปรับปรุงใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) ในด้านพุทธิ
พิสยัโดยเป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยผูวิ้จยัเลือกวดัพฤติกรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การจ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการได ้
บอกได ้ระบุบอกชื่อได ้ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของไอโซโทป ความหมาย
ของสญัลกัษณน์ิวเคลียร ์รวมทัง้สามารถบอกองคป์ระกอบของอนุภาคมลูฐานของอะตอม 
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2. การเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตวัอย่าง สรุป อา้งอิง ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างพันธะเคมีแต่
ละประเภท รวมทัง้อธิบายและยกตวัอย่างวิธีการเขียนสตูรของสารเคมี 

3. การประยุกตใ์ช ้(Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช ้ประยุกตใ์ช้
แก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
พนัธะเคมีแต่ละชนิด รวมทัง้รูวิ้ธีหลีกเลี่ยงและใชป้ระโยชนจ์ากหมู่หลกัและธาตแุทรนซิชนั 

4. การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบอธิบาย
ลกัษณะการจดัการ ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ผลที่เกิดจากมีแรงระหว่างโมเลกุลที่แตกต่างกนั 

เมื่อพิจารณาตวัชีว้ดัสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ ว.2.1 
ม.5/1-5,7,10-12,14 ที่มุ่งเนน้การระบุธาต ุตามหมู่และคาบ ระบุสารประกอบ ระบุจ านวนอนุภาค
มลูฐานจากสัญลักษณ์นิวเคลียร ์รวมไปถึงการอธิบายผลของพันธะเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งตวัชีว้ัด
สาระแกนกลางดงัที่กล่าวมาทัง้ 10 ตวัชีว้ดัมุ่งเนน้พฒันานักเรียนขัน้การวิเคราะหม์ากกว่าขัน้การ
ประเมินค่า (Creating) และขัน้การคิดสรา้งสรรค ์(Creating) ผูวิ้จัยจึงวัดพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสัย
เพียง 4 ดา้น 

เมื่อตรวจให้คะแนน ผู ้ที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีพืน้ฐานความรูด้ีกว่าผู ้ที่ได้
คะแนนต ่ากว่า ซึ่งผูวิ้จยัน าผลของคะแนนมาแบ่งกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่มโดยใชค้่า
เปอรเ์ซ็นไทล ์(Percentile Rank)ไดแ้ก่ กลุ่มพืน้ฐานความรูส้งู (เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 67 ขึน้ไป) กลุ่มพืน้
ฐานความรูป้านกลาง (เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์34-66) และกลุ่มพืน้ฐานความรูต้  ่า (เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 1-33) 

4) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่
ใชส้  าหรบัการคิด พิจารณา และไตร่ตรองเกี่ยวกับสิ่งที่สงสยั ส่ิงที่เป็นปัญหา หรือขอ้มูลเพิ่มเติมที่
อยากทราบ โดยใช้วิธีการพิสูจน์ร่องรอย หรือหลักฐานจากแหล่งต่าง ๆ โดยพิจารณาอย่าง
รอบคอบ รอบดา้น ปราศจากอคติผ่านเกณฑท์ี่ประกอบกับการใชค้วามรู ้ความคิด ทักษะต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผล เพื่อประกอบการตดัสินใจอย่างถูกตอ้งเพื่อใหไ้ดวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของปัญหา หรือใหไ้ดข้อ้สรุปของสิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มตน้ โดยสามารถท าการวดัและ
ประเมินดว้ยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบการวดัและประเมิน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาตรฐาน Watson-Glaser Critical Appraisal 
(WGCTA) โดยวดัองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี ้
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1. การอา้งอิง (Inference) หมายถึง การวดัความสามารถในการตดัสินจ าแนกความ
น่าจะเป็นของข้อสรุป ว่าข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ โดยการระบุรายละเอียดต่าง ๆ จาก
สถานการณท์ี่ก าหนดใหโ้ดยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณจะเป็นลกัษณะที่มี
สถานการณ์และขอ้ความอนุมานที่ก าหนดให้ แล้วให้นักเรียนระบุว่าขอ้ความอนุมานใดที่เป็น
ขอ้มลูหรือรายละเอียดที่เป็นไปไดห้รือเป็นขอ้มลูหรือรายรายละเอียดทีเ่ป็นไปไม่ไดข้องสถานการณ์
ที่ก าหนดให ้

2. การระบุข้อตกลงเบื ้องต้น  (Recognition of Assumption) หมายถึง การวัด
ความสามารถในการจ าแนกว่า ข้อความใดเป็นขอ้ตกลงเบือ้งต้น ข้อความใดไม่เป็นข้อตกลง
เบือ้งตน้โดยใชเ้หตุผลที่น าไปสู่ขอ้สรุปหรือสมมติฐานที่สรา้งขึน้อย่างสมเหตุสมผล โดยแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณจะเป็นลกัษณะที่มีขอ้ความและขอ้สรุปที่เป็นสมมติฐาน
ที่ก าหนดให ้แลว้ใหน้ักเรียนระบุว่าสมมติฐานที่ก าหนดใหน้ั้นสามารถสรุปเป็นขอ้ความไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผลหรือไม่สมเหตสุมผล 

3. การนิรนัย (Deduction) หมายถึง การวัดความสามารถในการหาขอ้สรุปโดยใช้
หลกัตรรกศาสตรจ์ากขอ้อา้งที่ก าหนดให ้โดยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณจะ
เป็นลักษณะที่มีขอ้ความที่เป็นเหตุและขอ้สรุปที่ก าหนดให ้แลว้ใหน้ักเรียนระบุว่าขอ้สรุปใดเป็น
ขอ้สรุปหรือไม่เป็นขอ้สรุปจากเหตทุี่ก าหนดให ้ 

4. การประเมินขอ้สรุป (Evaluation of argument) หมายถึง การวดัความสามารถใน
การตอบค าถามและอา้งเหตผุลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารญาณจะเป็นลกัษณะที่มีขอ้ความและขอ้สรุปที่ก าหนดให ้แลว้ใหน้กัเรียนพิจารณาว่าขอ้สรุป
ที่ก าหนดใหน้ีน้่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ พรอ้มทัง้ระบุเหตผุลว่าเหตใุดจงึน่าเชื่อถือและเหตใุดจึงไม่
น่าเชื่อถือ  

5. การตีความ (Interpretation) หมายถึง การวัดความสามารถในการลงความเห็น
และอธิบายความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป โดยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณจะ
เป็นลกัษณะที่มีสถานการณแ์ละขอ้ความที่ไดจ้ากการตีความจากสถานการณท์ี่ก าหนดให ้แลว้ให้
นกัเรียนพิจารณาว่าขอ้ความที่ไดจ้ากการตีความนัน้มีความถูกตอ้งภายใตข้อบเขตและเงื่อนไขใน
สถานการณ์หรือตีความได้ไม่ถูกต้องภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขในสถานการณ์ พรอ้มทั้งระบุ
เหตผุลว่าเหตใุดจึงถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง 

โดยแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณในดา้นการอา้งอิง การระบุ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้และการนิรนัย จะเป็นขอ้สอบแบบปรนัยแบบถูกผิด ดา้นละ 3 ขอ้ รวมเป็น 9 ขอ้ 
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ขอ้ละ 4 คะแนน คะแนนทั้งสิน้ 36 คะแนน และองค์ประกอบดา้นการประเมินขอ้สรุปและการ
ตีความ ด้านละ 3 ข้อ รวมเป็น 6 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนทั้งสิน้ 24 คะแนน โดยลักษณะ
ขอ้สอบจะเป็นขอ้สอบแบบอตันยัโดยใหเ้ขียนเหตผุลที่ใชก้ารตดัสินว่าขอ้ความนัน้สรุปไดน้่าเชื่อถือ
หรือไม่น่าเชื่อถือ หรือตีความไดอ้ย่างถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง 

5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ้จดจ า และอธิบาย
ความรูวิ้ทยาศาสตรข์องนักเรียน เรื่องพลงังาน ที่ประกอบดว้ยหัวขอ้ สมการเคมี พลังงาน อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์และสาร
กมัมันตรงัสี ซึ่งประเมินไดจ้ากแบบวดัผฺลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์รายวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลังงาน ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละพฤติกรรมที่พึงประสงคด์า้นสติปัญญา เป็นขอ้สอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ านวน 30 ขอ้ที่สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงคท์างการศึกษาตามแนวคิดการวดัพฤติกรรมของบลมูที่
ปรบัปรุงใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) ในด้านพุทธิพิสัยของนักเรียน โดยผู้วิจัยเลือกวัด
พฤติกรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การจ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการได ้
บอกได้ ระบุบอกชื่อได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ ์
ความหมายของของสญัลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกริยาเคมี รวมทั้งสามารถบอกองคป์ระกอบ
รงัสีที่แผ่จากสารกมัมนัตรงัสีหลายชนิด 

2. การเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของการถ่ายโอน
อิเล็กตรอน รวมทัง้สามารถอธิบายและยกตวัอย่างปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัหรือในอตุสาหกรรม 

3. การประยุกตใ์ช ้(Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช ้ประยุกตใ์ช ้
แกไ้ขปัญหา ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถน าผลที่เกิดจากปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา
มาปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการเก็บรกัษาอาหาร รวมทัง้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาที่
รวดเร็วและรุนแรงมากขึน้ 

4. การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบอธิบาย
ลกัษณะการจดัการ ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ผลที่เกิดจากการเพิ่มอณุหภูมิและเพิ่มตวัเร่งส าหรบัปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนัได้ 
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5. การประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ ์
ตัดสิน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถประเมินคุณค่าของการใชว้ัตถุที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยารี
ดอกซแ์ละตัดสินเลือกซือ้ไดอ้ย่างเหมาะสมตามวสัดุที่จะน าไปใชป้ระโยชน ์รวมทั้งปลอดภัยจาก
สารที่รั่วซึมในตวัผลผลิต 

ส าหรับการคิดสรา้งสรรค์ (Creating) เป็นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยที่ต้องใช้เวลา
ส าหรบัการส่งเสริมและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ และ กรมวิชาการ, 
2534, น. 15) และเมื่อพิจารณาตัวชีว้ัดสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ 
ว.2.1 ม.5/20-25 ที่มุ่งเนน้การระบุสตูรเคมีและการแปลความหมายของสญัลักษณ์ในสมการเคมี 
การทดลอง การอภิปรายผลและสืบคน้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อธิบาย
ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ ์อธิบายสมบัติของกัมมันตรงัสีและค านวณปริมาณกมัมันตรงัสี
และสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอตัวอย่างของกัมมันตรงัสี ซึ่งตัวชีว้ัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางดังที่
กล่าวมาทัง้ 6 ตวัชีว้ดัมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนในขัน้การวิเคราะหแ์ละขัน้การประเมินมากกว่าขัน้การ
สงัเคราะห ์ผูวิ้จยัจึงวดัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัของนกัเรียนเพียง 5 ดา้น 

ส าหรบัเกณฑก์ารประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ผูวิ้จยัก าหนดตาม
เกณฑก์ารผ่านตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 22) ก าหนด ซึ่งเป็นเกณฑร์ะดับปานกลาง
รอ้ยละ 60 ที่สามารถประเมินผลไดใ้นทุกรายวิชาส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้และ
ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

6) นักเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร์ หมายถึง นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปศาสตร ์ประกอบดว้ย แผนการเรียนเน้น 
ภาษาองักฤษ-จีน ภาษาองักฤษ-ญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ-ฝรั่งเศสและภาษาองักฤษ-เยอรมนั ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการจดัการเรียนรูแ้บบกลบัดา้นรูปแบบการ

สอนแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองจากมวลความรู้แลพ
ประสบการณ์ที่ครูจัดสร้างขึน้ผ่านสื่อเทคโนโลยีหลากหลายประเภทและเป็นการเรียนรูน้อก
หอ้งเรียนอย่างอิสระ เป็นการเปลี่ยนบทบาทครูใหค้รูเป็นเพียงโคช้หรือผูก้  ากับการเรียนรู้ (วสันต ์
ศรีหิรัญ, 2560, น. 21-22) สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนปกติ แต่
ตอ้งการเรียนซ า้หรือนักเรียนที่เรียนอ่อนแลว้ตอ้งการเรียนเพิ่มเติม โดยสามารถเรียนไดทุ้กที่ ทุก
เวลา หรือแมแ้ต่นกัเรียนก าลงัท ากิจกรรมอย่างอ่ืนก็สามารถเรียนได ้รวมทั้งสามารถหยุดบทเรียน 
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หรือเร่งบทเรียนใหเ้ร็วและใหน้กัเรียน ผูป้กครอง หรือผูส้นใจในบทเรียนสามารถเขา้ถึงครูไดง้่ายขึน้ 
เนื่องจากมีช่องทางที่ท าใหน้ักเรียนและผูป้กครองสามารถเขา้ถึงและซักถามประเด็นต่าง ๆ กับครู
ได้ตลอดเวลา (Bergman และ Sams, 2012, pp. 19-34) โดย คริสเตียนเซน  (Christiansen, 
2014, pp. 1845-1850) พบว่านกัเรียนชอบการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมากกว่าการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีแบบปกติเพราะนกัเรียนไดเ้รียนรูเ้นือ้หามาก่อนจากที่บา้นโดยที่นกัเรียนก็ยัง
เขา้เรียนในหอ้งเรียนตามปกติ ซึ่งสอดคลอ้งกบั สุภาพร สุดบนิด, สมบัติ ทา้ยเรือค า, และ บังอร 
กุมพล (2557, น. 164-178) ที่กล่าวการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถพัฒนาการ
น าตนเองในการเรียนรูข้องนักเรียนใหส้งูขึน้ นอกจากนี ้กิตติพันธ์ วิบุลศิลป์ (2560, น. 102-114) 
ยงัพบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นช่วยพฒันานกัเรียนใหม้ีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และ วรทัยา มณีรัตน์ (2560, น. 66-68) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรียนกลับดา้นสามารถช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ดังนั้นผูวิ้จัยจึงไดท้ าการศึกษา
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรใ์หก้ับนักเรียน โดยสามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นมีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นมีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

ตัวแปรอิสระ 

1. การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

2. การน าตนเองในการเรยีนรู ้

3. พืน้ฐานความรู ้

ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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3. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

4. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

5. นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดับการน าตนเองในการ
เรียนรูแ้ตกต่างกนัจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนั 

6. นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดับการน าตนเองในการ
เรียนรูแ้ตกต่างกนัจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั 

7. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีระดับพืน้ฐานความรู้
แตกต่างกนัจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนั 

8. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีระดับพืน้ฐานความรู้
แตกต่างกนัจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั 

 



 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งได้

เรียบเรียงไวต้ามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้ 
1. เอกสารที่เกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

1.1 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.2 กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.3 ความส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.4 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.5 การใชเ้วลาในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.6 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.7 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.8 ขัน้ตอนของการจดัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

2. เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าตนเองในการเรียนรู ้
2.1 ความหมายของการน าตนเองในการเรียนรู ้
2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการน าตนเองในการเรียนรูข้องคอสตา้ และ กาลิค 
2.3 การวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้  
2.4 การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองในการเรียนรู ้

3. เอกสารที่เกี่ยวกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.2 กระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.3 แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
3.4 ลกัษณะที่แสดงออกของผูท้ี่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.5 การวดัและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4. เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 ประเภทของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.3 ล าดบัขัน้การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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4.4 ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

5.1 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
5.2 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าตนเองในการเรียนรู ้
5.3 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้น 
1.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 

นกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่าน (Bell, 2015, p. 11; Bergman และ Sams, 2012, 
pp. 1-6; ธนภรณ์ กาญจนพันธ์, 2559, น. 16; วสนัต ์ศรีหิรญั, 2560, น. 20-21) ไดก้ล่าวถึงความ
เป็นมาของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นไวใ้นหนงัสือ บทความและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง
กับการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้น ซึ่งผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาและสรุปเกี่ยวกับความ
เป็นมาของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีหอ้งเรียนกลับดา้น ไดด้ังนี ้การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน
กลับดา้น (Flipped Classroom) เป็นวิธีการพลิกหอ้งเรียนแบบดัง้เดิม (Traditional Classroom) 
มีแนวคิดจากครูผู ้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาเคมีสองท่านในปี ค.ศ.2006 ได้แก่ Jonathan 
Bergmann และ Aaron Sams โดยทั้งสองท่านเป็นครูในสถาบัน Woodland Park High School 
ในรฐั Colorado โดยแนวคิดในการกลับดา้นห้องเรียนนั้น ได้เกิดขึน้เนื่องจากทั้งสองท่านได้มี
ปรชัญาทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาคลา้ย ๆ กัน จึงท าใหเ้กิดการวางแผนและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นเกิดขึน้ร่วมกนั โดยทัง้สองท่าน เล็งเห็นปัญหาว่า 
ในชั้นเรียนปกตินั้น มีภารกิจต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ หรือแมแ้ต่การ
เดินทางเพื่อมาเรียนหนงัสือในสถาบนัการศึกษาจนเกิดความเหนื่อยลา้ ท าใหก้ารจดัการเรียนการ
สอนวิชาเคมีนั้นไม่มีประสิทธิภาพนัก และในปี ค.ศ. 2007 Aaron Sams จึงเริ่มตน้ใชซ้อรฟ์แวรท์ี่
สามารถบันทึกวีดิทัศนก์ารสอนบน PowerPoint และเผยแพร่ลง Youtube เพื่อเตรียมความพรอ้ม
ใหน้กัเรียนของเขาที่ไม่สามารถเขา้เรียนไดห้รือส าหรบันกัเรียนที่เขา้เรียนและตอ้งการที่จะเรียนซ า้ 
ทบทวนเนือ้หาก่อนการสอบวดัผล โดยที่ใชเ้วลาไม่มากนกั และสามารถชมวีดิทศันก์ารสอนไดทุ้กที่ 
ทุกเวลาจากนั้นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดย 
Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้ความรู้ จัดอบรมให้แก่
บุคลากรทางการศึกษา และทั้งสองท่านไดต้ีพิมพ์หนังสือขึน้ในปี ค.ศ.2012 ได้ใชช้ื่อหนังสือว่า 
“Flip YOUR Classroom : Reach Every Student in Every Class in Every Day” เพื่อเผยแพร่
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ความรูใ้ห้แก่ผูท้ี่สนใจเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับดา้นจึงถือได้ว่าเป็น
หนงัสือที่เป็นตน้แบบเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา  

1.2 กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 
การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้าน มีแนวคิดหลักเช่นที่เคยกล่าวมาแลว้ คือ 

การกลับทิศทางของวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิม ที่เนน้ตัวครูเป็นศูนยก์ลางการจัดการเรียนรู ้
มาเป็นหอ้งเรียนที่เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง โดยครูเป็นเพียงผูจ้ัดสิ่งแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้
หรือเปรียบเสมือนผูฝึ้กเท่านั้น (วิจารณ์ พานิช, 2556, น. 15) โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีหอ้งเรียนกลบัดา้น ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีหอ้งเรียนกลบัดา้น ไว้
ดงันี ้

จาคอป และ แมทธิว (Bishop และ Matthew, 2013) ไดก้ล่าวถึงกรอบแนวคิดของ
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นว่า หอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการประสานรูปแบบการสอน 2 
ส่วนเขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย การเรียนรูแ้บบเป็นกลุ่มที่เนน้กิจกรรมกลุ่มเป็นศนูยฐ์านโดยเป็นช่วง
ของการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน และการเรียนรูผ้่านสื่อเทคโนโลยีแบบส่วนบุคคลนอกหอ้งเรียน ดัง
ภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ที่มา : Bishop Lowell Jacob; & Verleger A Matthew. (2013). The Flipped 
Classroom: A Survey of the Research. (Online).  

เวทเซนแคมป์ (Weitzenkamp, 2013) ได้กล่าวไว้หลังจากท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นแลว้เชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรูข้องบลูม สามารถอธิบายได้
ว่า การจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิม (Traditional Classroom) จะใชก้ระบวนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน
เป็นระดบัความรู ้ความจ าและความเขา้ใจ และใชก้ระบวนการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนตัง้แต่ระดบัการ
น าไปใช ้ซึ่งตรงกันขา้มกับการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น (Flipped Classroom) เป็น
การเรียนรูร้ะดับความรู ้ความจ าและความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน และระดับ
การน าไปใชข้ึน้ไปในกระบวนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน ดงัภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 

  บญัญัต ิ

ทฤษฎีการเรยีนรูท้ีเ่นน้ 

นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง 

หอ้งเรียนที่เนน้การมี

ปฏิสมัพนัธก์นัของ

นกัเรยีน 

ความตอ้งการปฏิสมัพนัธข์อง

มนุษย ์

 

บญัญัต ิ

ทฤษฎีการเรยีนรูท้ีเ่นน้ 

ครูศนูยก์ลาง 

วิธีการสอนแบบชดัแจง้ 

สามารถท าไดอ้ย่างอตัโนมติั 

ผ่านเทคโนโลยี 

 

การจดั 

การเรียนรูแ้บบ

หอ้งเรียนกลบั

ดา้น 
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ประเมินค่า

วเิคราะห์

ประยุกตใ์ช้

ความเข้าใจ

ความจ า

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การเปรียบเทยีบการน าทฤษฎีการเรียนรูข้องบลมูไปใชใ้นการจดัการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นและการจดัการเรียนรูแ้บบเดิม 

ที่มา :  Beth Wiliams. (2013). How I flipped my classroom. (Online).  

เครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้น (Flipped Learning Network, 
2014) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของค าว่า FLIP เพื่อแกไ้ขมโนทศันท์ี่คลาดเคลื่อนของนกัการศึกษา โดย
น าเสนอในแง่ของ “สี่เสาหลกัของการกลบัดา้น (The Four Pillars of F-I-L-PTM)” โดยครูที่ตอ้งการ
น าการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นไปใชใ้หป้ระสบความส าเร็จตอ้งน าสี่เสาหลักของการ
กลบัดา้นไปใช ้โดยมีใจความส าคญั ดงันี ้

F จาก Flexible คือ สภาพแวดลอ้มที่มีความยืดหยุ่น คือ การจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลับดา้นเอือ้ใหม้ีการเรียนรูท้ี่หลากหลาย โดยนกัการศึกษาจัดจัดลกัษณะทางกายภาพ
ของพืน้ที่ของการเรียนรูเ้พื่อรองรบัใหเ้กิดการเรียนรูใ้นบทเรียน รองรบัทั้งการเรียนรูแ้บบกลุ่มหรือ
เรียนรู้เดี่ยว นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นส าหรับพื ้นที่ในการเรียนรู ้ทั้งยังมีความยืดหยุ่นใน
ระยะเวลาในการเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินการเรียนรู ้โดยมี 3 เสาย่อย ดงันี ้

F.1 สรา้งพืน้ที่และกรอบเวลาใหน้กัเรียนโตต้อบและสะทอ้นการเรียนรูต้ามที่
ตอ้งการ 

F.2 สงัเกตและติดตามนกัเรียนเพื่อปรบัเปลี่ยนการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม 

สร้างสรรค ์ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ครูและนักเรียนท างาน

ร่วมกันในเวลาเรียน

ตามระดบัการเรียนรู ้

ครูใชส่ื้อการสอน

ใหม่ ๆ ส าหรบัการ

ท าการบ้านนอก

ชัน้เรียน 

นักเรียนท า

การบา้นด้วย

ตนเองตาม

ระดบัของความ

เขา้ใจ 

ครูใชส่ื้อการสอน

ใหม่ ๆ ส าหรบั

การท าการบา้น

ภายในหอ้งเรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบเดิม 
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F.3 ใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยหลากหลายวิธีเพื่อใหเ้ขา้ถึงการเรียนรูจ้ริง 
L จาก Learning Culture คือ วัฒนธรรมกาเรียนรูโ้ดยปกติการจัดการเรียนรู้

แบบเดิมจะใชค้รูเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ซึ่งตรงกันขา้มกับการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้นจะน าไปสู่การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง โดยใชเ้วลาส าหรบัการสืบคน้
หวัขอ้ที่ก าลงัศึกษาในเชิงลึกและสรา้งโอกาสต่าง ๆ ในการเรียนรู ้เป็นผลท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละประเมินการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายเป็นรายบุคคล โดยมี 2 เสาย่อย 
ดงันี ้

L.1 เพิ่มโอกาสใหน้กัเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีความหมายโดย
ไม่มีครูเป็นศนูยก์ลาง 

L.2 ใหน้กัเรียนเขา้ถึงกิจกรรมและสะทอ้นผล 
I จาก Intentional Content คือ เนื ้อหาที่ตั้งใจจะเข้าถึง คือ การที่นักการศึกษา

ตอ้งคิดอยู่เสมอว่าจะสามารถใชก้รอบแนวคิดของการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นเพื่อ
ช่วยพัฒนาความเข้าใจในเนื ้อหาของนักเรียน เช่นเดียวกับความคล่องแคล่วในขั้นตอน โดย
พิจารณาว่าตอ้งสอนและใชส้ื่อการสอนใดเพื่อช่วยเหลือใหน้กัเรียนเกิดการสืบคน้ เนือ้หาที่ชัน้เรียน
จะตอ้งเอือ้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการการเรียนรูท้ี่เน้น
กิจกรรมตามระดบัผลการเรียนและเนือ้หาวิชา โดยมี 3 เสาย่อย ดงันี ้

I.1 จัดล าดับของเนื ้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถ
เขา้ถึงได ้ 

I.2 สรา้งและปรบัปรุงเนือ้หาในรูปแบบวีดิทศัน ์
I.3 เนือ้หาจะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบันกัเรียนทุกคน 

P จาก Professional Educator คือ การเป็นนักการศึกษามืออาชีพ คือ บทบาท
ของนักการศึกษาที่ส  าคัญมาก ในเวลาเรียนจะตอ้งสังเกตนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้การสะทอ้น
กลบัแก่นกัเรียน และประเมินงานของนักเรียน ปรบัปรุงและยอมรบัค าวิจารณ์อย่างสรา้งสรรคแ์ละ
อดทนต่อความวุ่นวายและควบคมุชัน้เรียนได ้โดยมี 3 เสาย่อย ดงันี ้

P.1 ใหน้กัเรียน 
P.2 มีการประเมินอย่างต่อเนื่องในเวลาเรียน มีการสงัเกต บันทึกขอ้มูลเพื่อ

ใชป้ระโยชนใ์นอนาคต 
P.3 ร่วมมือและสะท้อนผลกับเพื่อนครูและน้อมรับผลการกระท าอย่าง

สรา้งสรรค ์
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จึงสรุปได้ว่า กรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็น
กระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่กลับดา้นการจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิมเกิดจากการ ผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎีการเรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางและทฤษฎีการเรียนรูท้ี่เนน้ครูเป็นศนูยก์ลาง โดยเป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมสื่อให้นักเรียนเรียนรู้ก่อนการเข้าชั้นเรียน และน าความรู้
ระดับพื ้นฐานนั้นมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันภายในห้องเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลับด้านจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งยึดหลักของสี่เสาหลักของการกลับดา้น 
ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมที่ต้องมีความยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ให้นัก
เรียนรูแ้จง้และครูเป็นเพียงผูช้ีแ้นะแนวทาง การจัดเรียงล าดับของเนือ้หาที่ต่อเนื่องเกี่ยวขอ้งกับ
นกัเรียน และสามารถเขา้ถึงได ้และครูตอ้งเป็นนกัการศึกษามืออาชีพที่มีการประเมิน สะทอ้นกลับ
แก่นกัเรียน และยอมรบัการสะทอ้นกลบัจากครูท่านอ่ืนและตวันกัเรียนเอง  

1.3 ความส าคัญของการจัดการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 
เบิ ร ์กแมนน์และแซมส์  (Bergman และ Sams, 2012, pp. 19-34) ได้กล่าวถึ ง

ความส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นไวด้งันี ้
1. การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นหอ้งเรียนทีเ่ป็นภาษาปัจจุบนัของ

นกัเรียน เนื่องจากในปัจจุบนันกัเรียนสามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดม้ากขึน้ไม่ว่าจะเป็น Facebook 
หรือ Youtube หรือสื่อดิจิตอลอ่ืน ๆ ที่นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  ในขณะที่เรียนอยู่ที่บา้น ไม่
ว่าจะฟังเพลงหรือแชทพดูคยุกบัเพื่อน ๆ ใน Facebook ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

2. การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นกลบัดา้นสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที่
ไม่สามารถเขา้เรียนในคาบเรียนปกติได ้เนื่องจากในคาบเรียนแต่ละคาบนัน้ อาจมีนกัเรียนจ านวน
หนึ่งที่ติดภารกิจ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การแข่งขันกีฬา ภารกิจส่วนตัวอ่ืน ๆ 
ตลอดจนมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถเขา้เรียนได ้โดยนกัเรียนสามารถใชวี้ดิทศันท์ี่ครูอพัโหลดลง
ในระบบออนไลน ์ในวันและเวลาที่นักเรียนเสร็จสิน้ภารกิจทั้งหมด ไดทุ้กที่ ทุกเวลาโดยไม่พลาด
เนือ้หาในหอ้งเรียน 

3. การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน
อ่อนใหเ้กิดความขวนขวายใฝ่เรียนได ้ซึ่งโดยปกติแลว้ในการจัดการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม นักเรียนที่
เก่งจะเป็นผู้ที่ โดดเด่นในชั้นเรียน ท าให้นักเรียนที่อ่อนตามบทเรียนไม่ทัน ไม่กล้าที่จะถาม 
เนื่องจากเขินอายเพื่อน ๆ ที่จะตอ้งเป็นคนถามค าถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ตนมีความสงสัย แต่เมื่อ
มีการพลิกหอ้งเรียน ท าใหน้ักเรียนที่เรียนอ่อน สามารถถามตอบกับครูผ่านช่องทางต่าง ๆ นอก
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หอ้งเรียน ครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับความสามารถ ทัง้เด็กที่เก่งและเด็กที่อ่อน โดยที่
นกัเรียนไม่ตอ้งรูส้ึกเขินอาย 

4. การจัดการเรียน รู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ช่วยให้นัก เรียนทุกระดับ
ความสามารถเก่งขึน้ การจัดการเรียนการสอนเช่นนี ้สามารถตอบโจทย์และช่วยแก้ไขปัญหา
นกัเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษสามารถจดบนัทึก
เนือ้หาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งคดัลอกเนือ้หาจากผูอ่ื้น เพราะ พวกเขาสามารถหยุดบทเรียน และ
เรียนซ า้ไดเ้รื่อย ๆ จนกว่านกัเรียนกลุ่มนีจ้ะเขา้ใจเนือ้หา 

5. การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้านช่วยใหน้ักเรียนสามารถหยุดและ
ยอ้นกลับบทเรียนได ้การเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบนีส้ามารถท าใหน้กัเรียนสามารถหยุด
บางช่วงของบทเรียน และเรียนใหม่ซ  า้ ๆ ได ้โดยการหยุดบทเรียนชั่วคราวนั้นเป็นวิธีการที่ทรงพลัง
ที่สามารถท าใหน้กัเรียนทุกคนสามารถหยุดนิ่ง และนั่งฟังบทเรียนดว้ยความใจจดจ่อ โดยการหยุด
เรียนชั่วคราวนีส้ามารถช่วยใหน้กัเรียนที่เรียนรูช้า้สามารถหยุดและท าความเขา้ใจได้ แต่อย่างไรก็
ตามก็ท าให้นักเรียนที่ค่อนขา้งหัวไว เรียนรู้เร็วเกิดความเบื่อหน่าย แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนก็
สามารถเลือกความเร็วของการเล่นวีดิทศันไ์ดต้ามความเหมาะสมของตัวเอง และนกัเรียนที่เรียนรู้
ชา้ก็สามารถที่จะยอ้นกลับบทเรียนเพื่อเรียนซ า้มากกว่าหนึ่งครัง้จนกว่าจะเกิดการเรียนรูท้ี่เขา้ใจ 
แมก้ระทั่งลูกสาวของเบิรก์แมนนท์ี่เป็นนกัเรียนคนหนึ่งในวิธีการสอนนี ้ก็บอกว่าเธอขอบวีดิทัศน์
การสอนมาก เพราะเธอสามารถหยุดพ่อของเธอได ้

6. การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นช่วยเพิ่มปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียน แมว่้าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
แต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถที่จะทดแทนครูในชัน้เรียนได ้โดยวิธีการนีก้็จะเป็น “Blended” หรือเป็น
การผสมผสานระหว่างบทเรียนออนไลนก์บัการสอนแบบครูในหอ้งเรียน โดยการสอนทัง้สองแบบนี้
จ าเป็นจะตอ้งจดัใหค้วบคู่กนัไป 

7. การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นช่วยใหค้รูรูจ้ักนักเรียนของเขาดีมาก
ขึน้ โดยปกติแล้วครูไม่เพียงแต่สอนเนื ้อหาในบทเรียนเท่านั้น แต่จะต้องรับฟัง กระตุ้นและให้
ค าปรกึษาในแง่มุมที่เป็นวิสัยทัศนท์ี่ดีแก่นกัเรียน โดยวิธีการสอนเช่นนีส้ามารถช่วยเหลือนักเรียน
หลาย ๆ คนใหม้ีปฏิสมัพันธก์ับครูทั้งสองดีขึน้ โดยสังเกตจากขอ้ความตอบกลับนอกหอ้งเรียนที่
เปลี่ยนไปจากตอนเริ่มตน้ที่มีเพียงแต่ขอ้ความตอบกลับในเชิงค าตอบทางวิทยาศาสตร ์แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปท าให้นักเรียนคนหนึ่งได้ส่งขอ้ความมาเพื่อข้อความช่วยเหลือให้พาเขาไปพบกับ
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เจา้หนา้ที่ใหค้  าปรึกษาเนื่องจากเขาประสบปัญหาทางบา้นเป็นอย่างมาก จะเห็นไดว่้าอย่างนอ้ย
ที่สดุวิธีการสอนแบบนีก้็ช่วยใหเ้ด็กสามารถเขา้ถึงผูใ้หญ่ไดง้่ายขึน้ 

8. การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นช่วยเพิ่มปฏิสมัพันธ์ระหว่างนกัเรียน
และนกัเรียน โดยวิธีการสอนแบบนีจ้ะมีการพลิกบทบาทส าคญัของครูจากที่เคยเป็นผูบ้รรยายอยู่
กลางหอ้ง ไปสู่การเป็นเพียงผูค้อยตอบค าถามและแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคลเท่านัน้ และเมื่อ
นักเรียนมีบทบาทในหอ้งเรียนมากขึน้ การท างานร่วมกันจึงเป็นกิจกรรมหลักในชั้นเรียน โดยที่
นักเรียนจะเกิดการสอนกันเองในกลุ่มเพื่อนผ่านการโต้ตอบกัน จึงท าให้นักเรียนเขา้ใจเนื ้อหา
ร่วมกนัอย่างแทจ้ริง  

9. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่าง
แทจ้ริง เราไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยว่าบางเนือ้หานัน้ไม่ไดส้รา้งมาส าหรบัทุกคน เนื่องดว้ยในหอ้งเรียน
หนึ่งมีนกัเรียนทุกระดบัการเรียนรูต้ัง้แต่นกัเรียนที่เรียนรูเ้ร็ว ปานกลาง ไปจนถึงตอ้งดิน้รนมากกว่า
จะเขา้สู่เนือ้หา เมื่อครูไดล้ดบทบาทตวัเองมาเป็นเพียงตวิเตอรใ์นการแนะน าเนือ้หาการเรียน จะท า
ใหน้กัเรียนที่เรียนรูเ้ร็ว ปานกลาง ไดพ้ิสจูนต์วัเองว่ารูเ้นือ้หาจริงหรือไม่อย่างไร และส าหรบันกัเรียน
ที่ต้องดิน้รนกว่าจะเขา้สู่เนื ้อหารายวิชาได้ก็สามารถท าให้ครูเขา้ถึงนักเรียนกลุ่มนีไ้ด้ดีขึน้ และ
สามารถพฒันานกัเรียนกลุ่มนีใ้หเ้ขา้ใจเนือ้หาส่วนตน้ และส่งผลใหไ้ม่สบัสนในเนือ้หาที่เป็นการต่อ
ยอดต่อไป 

10. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านช่วยเปลี่ยนการจัดการชั้นเรียน 
เนื่องจากช่วยให้นักเรียนกลุ่มที่มักเบื่อหน่าย หรือสนใจในสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากบทเรียน
เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่สนใจเรียน และสนุกสนานกับบทเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่ตอ้งมานั่งฟังครู
บรรยายแบบการจดัการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม แต่พวกเขาเองที่เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ในชัน้เรียน จึงถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการชัน้เรียนของครูใหม้ีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ 

11. การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นช่วยเปลี่ยนวิธีการพูดคุยระหว่าง
ผูป้กครองและครูและสามารถใหผู้ป้กครองสามารถนั่งเรียนกบับุตรหลานของตวัเองได ้ 

12. การจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านช่วยใหห้้องเรียนมีความโปร่งใส 
เนื่องจากช่วยใหผู้ป้กครองสามารถรบัทราบว่าบุตรหลานของพวกเขาก าลงัเรียนเรื่องอะไรไดโ้ดย
การคลิกเพียงไม่กี่ครัง้ และสามารถท าให้บุคคลนอกโรงเรียน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่สามารถเขา้ถึง
ระบบอินเทอรเ์น็ตสามารถมาร่วมเรียนบทเรียนนี ้จึงเกิดเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูอ้อนไลนข์ึน้ 

13. สามารถใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นเทคนิคการสอนใน
คาบเรียนที่ครูไม่สามารถสอนหรือหอ้งเรียนที่ขาดครูที่เชี่ยวชาญเนือ้หาการสอน โดยการบันทึก  
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วีดิทศันก์ารสอนของตัวเองและเปิดใหน้ักเรียนในหอ้งเรียนดูโดยใชเ้พียงชุดเครื่องเล่น และเครื่อง
ฉายสไลด ์ก็พบว่านกัเรียนมีความสนใจเรียนไม่ต่างกบัมีครูของเขามายืนสอนอยู่ในชัน้เรียน 

จึงสรุปได้ว่า ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้นนั้น ไม่ได้
ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปของนักเรียนที่ตอ้งมีบทบาทและเป็นผูแ้สดงมากขึน้เท่านั้น 
แต่ยงัส่งผลโดยตรงกบัวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ของครูเป็นเพียงติวเตอรท์ี่คอยเดินตามส่วนต่าง ๆ 
ของหอ้งเรียนที่คอยชีแ้นะแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการท ากิจกรรมในชัน้เรียนเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารระหว่างตัวโรงเรีย นและ
ผูป้กครอง โดยที่ผูป้กครองสามารถตรวจสอบการเรียนหนงัสือของบุตรหลานไดว่้า ก าลงัเรียนเรื่อง
อะไร และที่ส  าคญัที่สุด คือ ยังเป็นสังคมแห่งการเรียนรูท้ี่แทจ้ริง ที่สามารถท าให้นักเรียนที่แมจ้ะ
ไม่ใช่เป็นนกัเรียนในชัน้เรียนก็สามารถคน้หาวีดิทัศนก์ารสอน และเรียนรูร้่วมกนัได ้โดยในการวิจัย
ครั้งนี ้จะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์จะได้ลงมือปฏิบัติใน
หอ้งเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรม์ากขึน้ ในขณะที่ไดฟั้งการบรรยายนอ้ยลง จะช่วยใหก้ลุ่มตวัอย่าง
ไดเ้ขา้ถึงเนือ้หาวิทยาศาสตรด์ว้ยตนเองโดยมีครู (ผูวิ้จยั) เป็นผูช้ีแ้นะแนวทางผ่านกระบวนการทาง
กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเดี่ยว ทั้งยังช่วยใหน้ักเรียนสามารถเรียนบทเรียนซ า้ 
หรือทบทวนในประเด็นที่สงสยั หรือยงัไม่เขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ไดต้ามที่ตอ้งการ รวมทั้งยงัสามารถ
พดูคยุ สอบถามกับครูไดต้ามช่องทางที่ครูนจัดเตรียมไวใ้หต้ลอดเวลา ช่วยลดช่องว่างระหว่างครู
กับนักเรียน ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ 

1.4 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 
หน่วยงานทางการศึกษา (Flipped Learning Network, 2014) และนักการศึกษา

หลายท่าน (Bell, 2015, pp. 6-8; Fezile และ Gülsüm, 2016, pp.98-105; วิจารณ ์พานิช, 2556, 
น. 19-23; สรุศกัดิ์ ปาเฮ, 2556, น. 1-7) ไดใ้หค้วามหมายเกี่ยวกบั การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น โดยผูวิ้จยัสามารถสงัเคราะหไ์ดด้งันี ้

การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า The Flipped 
Classroom หมายถึง กลยุทธ์การสอนที่กลบับทบาทการเรียนในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน โดย
ใหก้ารเรียนในลักษณะของการบรรยายโดยครูจากที่เคยอยู่ในหอ้งเรียนไปเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียนแต่เรียนในรูปแบบวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 15-20 นาทีหรือสื่อการเรียนอ่ืน ๆ 
ผ่านช่องทางเทคโนโลยีที่ครูจดัเตรียมไวใ้หห้ลงัจากนั้นจึงจดบนัทึกการเรียนการสอนเช่นเดียวกับ
การบรรยายเนือ้หาในชัน้เรียน โดยที่นกัเรียนสามารถกลับมาเรียนซ า้และกลับมาทบทวนใหม่ได ้
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และการเรียนในหอ้งเรียนส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนไดท้ ากิจกรรมเพื่อใหน้ักเรียนมีเกิดการ
เรียนรูผ้่านกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นที่เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู ้โดยมีครูเป็น
เพียงผูช้ีแ้นะแนวทาง ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนขอ้สงสัยของนักเรียน  และจดัสรา้งบรรยากาศ
ใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูต้่อการประยุกตใ์ชม้โนทศันค์วามรูแ้ละน าไปสู่การสรา้งสรรคเ์นือ้หารายวิชาที่
ก าลงัศึกษาจึงท าใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่มีความหมาย  

1.5 การใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้น 
นกัการศึกษาและนกัวิจยัไดก้ล่าวถึง การใชเ้วลาในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน

กลบัดา้นไว ้ดงันี ้ 
ซีรี (Seery, 2013, pp. 53-58) ไดท้ าการวิจยัเชิงส ารวจเกี่ยวกบัการการจดัการเรียนรู้

แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยมี 2 ช่วงการเรียนรู ้คือ คราวละ 50  นาทีตอนตน้สปัดาห ์และคราวละ 
90 นาทีตอนท้ายสัปดาห์ โดยแบ่งการจัดการเรียนรู้เป็น 2 กระบวนการเช่นเดียวกัน โดย 
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนใช้เวลา 10-15 นาทีผ่านวีดิทัศน์ที่ เรียกว่า “สกรีนแคสท ์
(Screencast)” และใหน้กัเรียนท าการตอบค าถามหรือเขียนขอ้สงสยัผ่านอินเตอรเ์นต็มายงัครู และ
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนจะใช้เวลา 5 นาทีแรกส าหรบัการถามตอบเกี่ยวกับเนื ้อหาใน 
วีดิทศันแ์ละใชเ้วลาทีเหลือส าหรบัการท ากระบวนการกลุ่มโดยมีครูเป็นเพียงผูช้ีแ้นะแนวทาง 

เบิรก์แมนน ์และ แซมส ์(Bergman และ Sams, 2012, pp. 44-47) การจดัการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเริ่มตน้จากใหน้กัเรียนไดดู้วีดิทศัน ์(Screencast) ในคืนก่อนเขา้หอ้งเรียน
โดยวิธีการท าใหน้ักเรียนชื่นชอบวีดิทศันก์ารสอน จะตอ้งเป็นวีดิทศันส์ัน้ ๆ ส าหรบัการเรียนรูเ้พียง
หนึ่งเรื่อง และใชเ้พียงครัง้เดียว โดยมีความยาว 10 - 15 นาที อาจจะเป็นวีดิทศันท์ี่ครูสรา้งขึน้เอง 
หรือเป็นวีดิทัศน์ที่ครูจัดหามาให้จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ หากเป็นวีดิทัศน์ ที่ครูสรา้งขึน้เอง 
จะตอ้งเป็นวีดิทศันท์ี่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยการจดัท าจะตอ้งควบคมุการเคล่ือนไหวของของเสียงให้
น่าสนใจ น่าตื่นเตน้ เป็นตัวของตัวเอง สอดแทรกอารมณ์ขัน เรื่องตลกแต่เป็นประโยชนไ์ม่ท าให้
เสียเวลาเรียน ทัง้นีอ้าจเพิ่มค าอธิบายประกอบ ซูมเขา้ หรือซูมออก เพื่อเสริมเนน้ขอ้ความที่ส  าคัญ
เป็นพิเศษ นอกจากนีย้งัควรตระหนักถึงอปุกรณ์ที่ใชจ้ะตอ้งมีความปลอดภัยต่อตวัของครู และให้
ประสิทธิภาพและคณุภาพทัง้ภาพและเสียง และนอกจากนีค้รูควรวางแผนการเผยแพร่ส่ือวีดิทศัน์
มากกว่า 1 ช่องทางเนื่องจากมีทัง้นักเรียนเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ที่จะเขา้ถึงสื่ออินเทอรเ์น็ตได้ และ
ในวนัรุ่งขึน้ก่อนเริ่มกิจกรรมจะเป็นช่วงถามและตอบค าถามในประเด็นที่นกัเรียนเกิดความสงสัย
จากเนือ้หาในวีดิทศัน ์นกัเรียนส่วนใหญ่มีขอ้สงสยัในประเด็นที่คลา้ย ๆ  กนั และหลงัจากนัน้จะเป็น
ช่วงการจัดกิจกรรมที่ เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้จากวีดิทัศน์ดังกล่าว โดยเขาได้ท าตาราง
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เปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นและวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบดัง้เดิม ไวต้าราง 1  

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบการใชเ้วลาในหอ้งเรียนระหว่างการจดัการเรียนรูแ้บบดัง้เดิมและการจดัการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

การจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิม 
(Traditional Classroom) 

การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
(Flipped Classroom) 

กิจกรรม เวลา (นาที) กิจกรรม เวลา 
(นาที) 

การน าเขา้สู่บทเรียนถัดไป  5 การน าเขา้สู่บทเรียนถัดไป 5 
ทบทวนเนือ้หาจากการบา้นในคาบ
เรียนที่แลว้ 

20 การถามและตอบค าถามจากวีดิทศัน์ 10 

บรรยายเนือ้หาใหม่ 30-45 การแนะน าการท ากิจกรรมในชั้น
เรียน ไม่ว่าจะเป็นงานเด่ียว หรือการ
ทดลอง 

 
75 

 

ที่มา: Bergmann; & Sams. (2006).  Flip YOUR Classroom : Reach Every Student 
in Every Class in Every Day. pp. 19-34. 

ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 152-178) และ กิตติพันธ์ วิบุลศิลป์ (2560, น. 9) 
ไดท้ าการวิจัยเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น มีจุดสงัเกตที่เหมือนกนัพบว่า คือ
เป็นแผนการจดัการเรียนรูร้ายคาบ คาบละ 50 นาที โดยแบ่งการจดัการเรียนรูเ้ป็น 2 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนและกระบวนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน โดยกระบวนการเรียนรู้
ในหอ้งเรียน เป็นการศึกษาความรูน้อกหอ้งเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาความรูใ้นรูปแบบ 
วีดิทัศน์ที่ครูสรา้งขึน้เองและเว็บไซตใ์นอินเตอรเ์น็ตต่าง ๆ และท าการบันทึกและศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากอินเตอรเ์น็ตและแลกเปลี่ยนเรียนรูส้อบถามขอ้สงสัยผ่าน Google Site โดยไม่ระบุ
จ านวนเวลาในการศึกษา และกระบวนกาเรียนรู้ในห้องเรียนใช้เวลาทั้ งสิ ้น 50 นาทีโดยใช้
กระบวนการแบบที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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จึงสรุปไดว่้า การใชเ้วลานัน้จะเริ่มตน้ดว้ยกระบวนการเรียนรูน้อกชัน้เรียน โดยมุ่งเนน้
ให้นักเรียนท าการศึกษาเนือ้หาจากที่บา้นผ่านวีดิทัศน์ (Screencast) ทั้งนี ้อาจเป็นวีดิทัศนท์ี่ครู
สรา้งขึน้เองหรือครูน ามาจากแหล่งการเรียนรูอ่ื้นที่มีความยาวประมาณ 10-15 นาที ทัง้นีอ้าจเป็น
เนือ้หาในเว็บไซตจ์ากอินเตอรเ์น็ตที่เกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาในรายวิชา และเมื่อท าการศึกษาในวีดิทศัน์
เสร็จแลว้นกัเรียนจะตอ้งท าการบนัทึกและสะทอ้นสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้และฝึกการตัง้ค  าถามผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ครูจดัเตรียมไวใ้ห ้หลงัจากนั้นเมื่อเขา้สู่กระบวนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนจะเริ่มตน้ดว้ยการ
ถามตอบเกี่ยวกับเนือ้หาที่เกี่ยวขอ้งกับวีดิทัศนป์ระมาณ 5 นาทีในแต่ละครัง้ และเวลาที่เหลือใช้
ส าหรบัท ากิจกรรมที่เนน้การลงมือท าโดยมีครูเป็นโคช้ ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัจะใชวี้ดิทัศนท์ี่
ผูวิ้จยัไดส้รา้งขึน้เองโดยใชค้วามยาวไม่เกิน 15 นาที รวมทัง้สิน้ 6 วีดิทศัน ์โดย 1 วีดิทศันใ์ชส้  าหรบั 
1 แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยโพสตใ์น Youtube Channel ของผูวิ้จัยชื่อว่า “Panuwat Songsang” 
และส่งต่อใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูก้่อนการเขา้ชั้นเรียนเป็นเวลา 1 สปัดาห ์และใชช้่องทางส าหรบัการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผูวิ้จัยและกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้Google Classroom และใหน้ักเรียนสะทอ้น
สิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละฝึกการตัง้ค  าถามผ่านขอ้ค าถามที่ผูวิ้จยัจดัท าขึน้ใหผ้่าน Google Forms  

1.6 บทบาทของครูและนักเรียนในการจดัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั
ด้าน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับบทบาทของครูและนักเรียนในการการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น มีใจความดงันี ้

สพุัตรา อตุมงั (2558, น. 51-58) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูว่า ครูตอ้งอธิบายวิธีการ
เรียนรูใ้หแ้ก่ครู และผูป้กครอง ทั้งยงัตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่ใหน้กัเรียนสามารถ
ศึกษาเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มกัเป็นสื่อวีดิทัศนท์ี่มีความยาว 10-15 นาทีหากมีความยาวมากกว่านี ้
ควรแบ่งเป็นตอน ๆ เพื่อลดความเบื่อหน่ายและน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้มีส่ือการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ให้นักเรียนสามารถสืบค้นขอ้มูลเพิ่มเติมได้ และให้นักเรียนฝึกการตั้งค าถามที่
นกัเรียนไม่รูค้  าตอบคนละ 1 ค าถามแลว้ร่วมกนัคน้หาค าตอบในชั้นเรียนในช่วงตน้คาบก่อนการ
เรียนรู้ในห้องเรียนที่เน้นการปฏิบัติให้รูจ้ริง โดยค านึงถึงอุปกรณ์ในห้องเรียนที่เอือ้ให้นักเรียน
สามารถใชใ้นการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ และมีการวัดและประเมินผลที่มีเหมาะสม 
เนน้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีการสงัเกตนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ 

ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 32-33) ไดส้รุปท าเป็นตารางแสดงบทบาทของครู
และนกัเรียนในการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น โดยแบ่งช่วงของการปฏิบัติการสอนเป็น
สามช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนเขา้หอ้งเรียน ช่วงในหอ้งเรียนและช่วงนอกหอ้งเรียน ดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

การปฏิบติั บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

ก่อนเขา้หอ้งเรียน - พิจารณาส่ิงจ าเป็นและจดัเรียงล าดบั
เนือ้หาตามที่นกัเรียนควรรู ้
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสม 
โดยใช้ส่ือต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

- ทบทวนความรูแ้ละศึกษาเรียนรู้
เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ 

ในหอ้งเรียน - ตัง้ค าถามและเรา้ความสนใจ 
- ทบทวนความเขา้ใจเนือ้หา 
- สรา้งโอกาสใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นความเห็น
ในส่ิงที่เรียนรู ้ 
- ใหข้อ้มลูยอ้นกลบันกัเรียน ดว้ยการตอบขอ้
สงสยัและแสดงความเห็ 
- อ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ดว้ยการ
ใหค้ าปรึกษาและชีแ้นะแหล่งการเรียนรู ้

- ตัง้ค าถามในการร่วมกิจกรรม 
- ท างาน แกปั้ญหาและแลกเปล่ียน
เรียนรูร่้วมกัน 
-สรุปองคค์วามรูผ่้านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ้ละลงมือปฏิบติั  
- สะทอ้นคิดต่อบทเรียนและผลการจดั
กิจกรรม 

นอกหอ้งเรียน - สรา้ง ปรบัปรุงและใส่ขอ้มลูลงไปใน
ส่วนกลางที่นักเรียนสามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นราย
สปัดาห ์
- ประเมินผลการเรียนรู ้
- ท างานและแลกเปล่ียนการจดัการเรียนรูกั้บ
เพื่อนครู 

- เตรียมความพรอ้ม โดยการดูวีดิทศัน์
ที่ครูจัดเตรียมใหก่้อนเขา้หอ้งเรียน 
- มีวินยัในการเรียนรูแ้ละรบัผิดชอบต่อ
งานที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

ที่มา : ศานติพงษ์ เพ็ชรจ ารสั. (2556). ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นที่
ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนส่ือสารและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2. หนา้ 33. 

จึงสรุปไดว่้า การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนและการจัดการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน จึงท าใหบ้ทบาทของครู
และนักเรียนในการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นแตกต่างกันออกไป โดยบทบาทของครู
ในช่วงของการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนจะมีบทบาทในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นกัเรียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยในช่วงระยะแรกตอ้งมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรียน
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การสอนรูปแบบใหม่ใหแ้ก่ผูป้กครองและนกัเรียน โดยครูตอ้งจดัท าวีดิทศัน ์หรือสื่อการสอนอ่ืน ๆ 
ในส่วนกลางเป็นรายสปัดาห ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนมาก่อน ดงันัน้บทบาทของนกัเรียนจึงตอ้งศึกษาส่ือ
การเรียนการสอนของครูที่เตรียมไว้ให้มาล่วงหน้า และบันทึกหรือตั้งข้อค าถามในช่องทางครู
จดัเตรียมไวใ้ห ้และในหอ้งเรียน บทบาทของครู คือ ออกแบบการเรียนรูใ้หน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบัติ
โดยที่ครูเป็นเพียงผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวก บทบาทของนกัเรียนจึงเรียนรู ้สรา้งและสรุป
องคค์วามรูจ้ากกิจกรรมที่ครูไดจ้ดัเตรียมใหใ้นหอ้ง 

1.7 องคป์ระกอบของของการจัดการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของการการจดัการเรียนรูแ้บบ

หอ้งเรียนกลบัดา้น สามารถน าองคค์วามรูท้ี่ไดม้าสรา้งเป็นแผนการจดัการเรียนรูใ้นการวิจยั ดงันี ้ 
เกอรส์ไตน์ (Gerstein, 2013) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูแ้บบ

หอ้งเรียนกลบัดา้นโดยมีองคป์ระกอบที่ส  าคญั ทัง้หมด 4 ส่วน ไดแ้ก่  
1. การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพนูประสบการณ์ (Experimental Engagement) เป็น

กระบวนการที่นกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง ซึ่งจะสามารถเพิ่มความสนใจในหวัขอ้นัน้ 
2. การสืบคน้เพื่อใหเ้กดิมโนทศันร์วบยอด (Concept Exploration) นกัเรียนจะได้

สมัผสักบัขอ้มลูที่ไดจ้ากการลงมือปฏิบตัิในการก าหนดยทุธวิธีเพิม่พนูประสบการณ ์โดยการสืบคน้
จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น วีดิทศัน ์หรือสื่อออนไลนต์่าง ๆ เป็นตน้  

3. การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaning Making) นักเรียนสะทอ้น
สิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละศึกษาได ้น ามาสรา้งเป็นสื่อออนไลน ์เช่น เว็บบล็อค (Blog)   

4. การสาธิตและการประยุกต์ใช้ (Demonstration and Application) นักเรียน
แสดงสิ่งที่เรียนรู ้ผ่านวิธีการเชิงสรา้งสรรค ์ 

คณะศูนยน์วัตกรรม มหาวิทยาลัยเทกซัสแอทอัสติน (Faculty Innovation Center 
The University of Texas at Austin, N.d.) ไดก้ล่าวถึง ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น ไวว่้ามี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

1. ระบุหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น : 
โดย เพื่อเป็นจุดเริ่มตน้ที่จะออกแบบการจัดการเรียนรูบ้ทเรียนใหเ้กิดประสิทธิผล ครูอาจตอบ
ค าถามดงัต่อไปนี ้

1.1 มีชั้นเรียนใดที่ครูยากที่จะหาเวลาในชั้นเรียนในการเสริมสรา้งทักษะ 
กระบวนการใหเ้กิดขึน้ในชัน้เรียน 
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1.2 บทเรียนใดที่นักเรียนตอ้งใชเ้วลาจ านวนมากในการท าความเขา้ใจและ
ทบทวนซ า้ โดยครูอาจจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบหรือคะแนนของการบา้นที่ไดร้บัมอบหมาย
1.3 มีบทเรียนใดบา้งที่นกัเรียนควรไดร้บัโอกาสไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในชัน้เรียน 

2. ใชเ้วลาในห้องเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมและสะท้อนผลกลับให้นักเรียน : 
ประเด็นส าคัญ คือ การใชเ้วลาในห้องเรียนเพื่อยกระดับความท้าทายในการเรียนรูข้องนักเรียน 
โดยครูเป็นโคช้ โดยมีการผสมผสานประสบการณ์ทางการเรียนรูเ้พื่อใหส้ามารถคน้หาวิธีการและ
เนือ้หาหลกัสตูรที่ทรงประสิทธิภาพที่สดุส าหรบันกัเรียน 

3. อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนกับนอกหอ้งเรียน : คือ
การน าการบา้นในหอ้งเรียนและฟังการบรรยายที่บา้น จึงมีค  าถามที่ครูควรตระหนักดงัต่อไปนี ้

3.1 ครูตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรูแ้ละเกิดผลลพัธอ์ะไรเมื่อสิน้สดุการเรียนการ
สอนในหวัขอ้นีแ้ละสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านีร้่วมกบัรายวิชาใหญ่ไดอ้ย่างไร 

3.2 ส่วนไหนของการบ้านที่ควรไดร้ับการฝึกฝนเป็นพิเศษในห้องเรียนเพื่อ
เป็นการฝึกฝนการใชเ้นือ้หา 

3.3 นักเรียนควรจะฝึกอะไรตั้งแต่ในหอ้งเรียนเพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
ท างานที่ได้รบัมอบหมายหลังเลิกเรียน และนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรูใ้นสิ่งที่เรียนใน
หอ้งเรียนกบังานที่ไดร้บัมอบหมายหลงัเลิกเรียนไดห้รือไม่ 

3.4 เนื ้อหาส่วนใดที่นักเรียนควรรู้ก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อสามารถท าให้
กิจกรรมในชัน้เรียนประสบความส าเร็จ 

ส่วนกิจกรรมหลงัชั้นเรียน ควรประกอบดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบดว้ย
การท างานที่ไดร้บัมอบหมายในหอ้งเรียนใหส้ าเร็จหรือการอ่านเนือ้หาในระดับลึกเกี่ยวกบัหัวขอ้ 
หรือการท างานชิน้ที่ใหญก่ว่าร่วมกนักบักลุ่มเพื่อนหรือฝึกเรียนรู ้ฝึกท าดว้ยตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่ง
ที่ตอ้งระลึกไวเ้สมอคือ ครูควรจดัการภาระงานหลงัเลิกเรียนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน เพราะมนัคือ
ช่วงเวลาเดียวกบัการเริ่มตน้การเรียนรูใ้นคาบเรียนต่อไป  

4. ปรบัเนือ้หาของหลกัสตูรเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการ
เรียนรู ้: ความเป็นพลวตัและสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึน้ในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
ลว้นส่งผลในการเตรียมตัวก่อนการเขา้หอ้งเรียน เมื่อครูมีความชัดเจนในการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลับดา้น ควรเริ่มพิจารณาว่านักเรียนจะตอ้งอ่านหรือเตรียมตัวล่วงหนา้อย่างไรใน วีดิ
ทัศน์ที่เตรียมไว ้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งกลับดา้นการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม โดยสิ่งที่ควร
พิจารณาประกอบดว้ย การอ่านเนือ้หา เช่น ต าราหรือบทความที่เกี่ยวขอ้งและวีดิทศันแ์ละเนือ้หา
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เสียง เช่น พอดคาสต,์ วีดิทศัน,์ การจ าลองสาธิต โดยวิธีการที่ง่ายที่สดุวิธีหนึ่ง คือ การน าสื่อเนือ้หา
ออนไลน์ที่มีอยู่มากมายมาช่วยประกอบการสื่อการเรียนการสอนที่ครูมีพรอ้มอยู่แล้วก็จะช่วย
เสริมสรา้งใหส้ื่อการเรียนการสอนที่ครูมีอยู่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ แต่ไม่ว่าครูจะใชเ้สน้ทางไหน ครู
ควรแน่ใจว่านักเรียนมีความรบัผิดชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายก่อนเขา้หอ้งเรียนใหส้ าเร็จและให้
นกัเรียนมีวิธีการตัง้ค  าถามเกี่ยวกบัเนือ้หาที่ไดเ้รียนรูข้ณะที่เรียนรูน้อกชัน้เรียน 

5. ขยายการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนผ่านการฝึกฝนรายบุคคลและรายกลุ่ม : เนือ้หา
และทักษะที่ไดเ้รียนรูใ้นส่วนของการเรียนรูก้่อนเขา้หอ้งเรียนและในหอ้งเรียน โดยการขยายสิ่งที่
นกัเรียนไดเ้รียนรูเ้หล่านีไ้ปยงัการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนเป็นสิ่งส าคญัที่ท าใหน้กัเรียนที่จะเป็นตวัเพิ่ม
การเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนในระดบัลึก เช่น โซเชียลมีเดียในการอธิบายชุดความคิดที่มีการพฒันาขึน้
จากการเรียนในชัน้เรียน เสนอปัญหาหรือโจทยเ์พิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนนอกชั้น
เรียน ซึ่งหากใชส้ื่อออนไลนต์วัครูเองและนกัเรียนสามารถโตต้อบกลับกนัไดท้นัที มอบหมายงานที่
นักเรียนองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากที่ได้รับการฝึกฝนใน
หอ้งเรียน มอบหมายเนื ้อหาให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมการเรียนรูร้ะดับกลุ่ม ส่งเสริมให้
นกัเรียนเขา้ร่วมท ากิจกรรมกลุ่มในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอย่าง
นอ้ยสปัดาหล์ะหนึ่งครัง้  

วิจารณ ์พานิช (2556, น. 55-65) ไดก้ล่าวถึง วิธีการด าเนินการเพื่อการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านไว้ โดยผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีการด าเนินการได้โดยมีหลักการปฏิบัติ
ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ชีแ้จงวิธีการเรียนแก่นักเรียนและส่งจดหมายหรือขอ้ความแก่ผู ้ปกครอง
ของนักเรียน เนื่องจากเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ค่อนขา้งแปลกใหม่ และเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจที่ตรงกนักบัทุก ๆ ฝ่าย 

2. สอนใหน้ักเรียนดูและจดัการกบัวีดิทัศน ์โดยใหน้ักเรียนตระหนกัว่าการดู
วีดิทัศนจ์ะต้องไม่มีสิ่งอ่ืน ๆ รบกวนการเรียนรู ้นอกจากนี้ยังสอนใหน้ักเรียนฝึกใช้ปุ่ มหยุด หมุน
กลบั จดบนัทึกโดยครูสอนใชแ้บบฟอรม์ที่มี Template โดยจบัประเด็นส าคญัและฝึกการตัง้ค  าถาม  

3. ใหน้ักเรียนตัง้ค  าถามที่น่าสนใจอย่างนอ้ยคนละ 1 ค าถามต่อหนึ่งวีดิทศัน ์
โดยเป็นค าถามที่นักเรียนยังไม่ทราบค าตอบ โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อตรวจสอบการเขา้เรียนใน  
วีดิทัศน์ก่อนเขา้ชั้นเรียน และจะเป็นช่วงส าหรบัการตอบค าถามร่วมกับระหว่างครูและนักเรียน 
โดยสามารถแก้ไขปัญหามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนและสามารถดึงการมีส่วนร่วมของ
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นกัเรียนทุก ๆ ระดบัความสามารถ โดยค าถามบางค าถามอาจท าใหน้กัเรียนเกิดการน าตนเองใน
การเรียนรูท้ าใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ นอกเวลาเรียน  

4. วางรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น ใหเ้ป็นหอ้งเรียนที่ลง
มือท า ไม่ใช่การมานั่งฟังครูบรรยาย ปรบัปรุงและพฒันาใหเ้ครื่องใชต้่าง ๆ สามารถใชง้านไดท้ัง้ครู
และนักเรียน โดยสรา้งหอ้งเรียนที่เอือ้อ านวยใหน้ักเรียนสามารถจัดตารางเวลาการเรียนและการ
ท างานของตนเองได้ และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ให้นักเรียนเรียนรู ้ช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม 
(Team Skills Collaborative Skills) และพฒันาการเรียนรูต้ามปิระมิดการเรียนรูอี้กทัง้ยงัเป็นการ
ฝึกทกัษะหนึ่งใน 21st Century Skill  

5. สร้างวิธีการประเมินที่เหมาะสมโดยใช้ ICT มาช่วยเหลือการวัดและ
ประเมินนักเรียน ครูควรประสานทั้งการประเมินเพื่อปรบัปรุง (Formative Assessment) โดยตอ้ง
มุ่งเนน้การแกไ้ขตามความเขา้ใจผิดและศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคลที่ไม่เหมือนกนัและให ้
Feedback แก่นักเรียนทนัที เพื่อแก้ไขและช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคลไดอ้ย่างถูกทิศทาง อีกทั้ง
ควรมีการทดสอบแบบรวม (Summative Assessment) โดยเป็นค าถามที่เน้นจุดประกายทาง
ความคิด โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนตอบด้วยความซื่อสัตย์โดยวัดทั้งความรู้ที่จ  าเป็น (Essential 
Knowledge) และความรูส้่วนที่เลยความจ าเป็น (Nice to know) และเมื่อพบนกัเรียนที่ไม่บรรลผุล 
ครูอาจสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมแลว้แต่กรณีไป  

ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์  และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558, น. 151-158) ได้ออกแบบ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนออกเป็น 2 กระบวนการ ดงันี ้

1. การเรียนรูน้อกชัน้เรียน โดยมี 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1.1 บทน า (Introduction) คือ การทดสอบก่อนเรียน  
1.2 ภารกิจ (Task) คือ การระบุเนือ้หาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรูแ้กน่กัเรียน 
1.3 แหล่งขอ้มลู (Information Resources) คือ การชีแ้หล่งขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อ

การเรียนรู ้
1.4 กระบวนการ (Process) คือ การให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและสรุปผลการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
1.5 ให้ค  าแนะน า (Guidance) คือ ครูให้ค  าปรึกษาชี ้แจงแก่นักเรียนที่เกิด

ปัญหาในการเรียนรู ้
1.6 ประเมินผล (Evaluation) คือ การทดสอบหลงัเรียน 
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1.7 สรุป (Conclusion) คือ ให้นักเรียนสรุปความคิดรวบรวม พร้อมตั้ง
ค าถาม 

2. การเรียนรูใ้นชัน้เรียน โดยมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
2.1 ทบทวนเนือ้หา/ปัญหา คือ การใหค้รูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายเนือ้หา

เกี่ยวกบัค าถามในชัน้เรียน 
2.2 ท ากิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม  
2.3 น าเสนอผลการท ากิจกรรม คือ การใหน้กัเรียนสรุปและน าเสนอผลงาน 
2.4 ประเมินผลการท ากิจกรรม คือ ใหค้ะแนนการน าเสนอผลงาน 
2.5 อภิปรายและสรุปผล คือ ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการ

เรียนรูร้่วมกนั 
จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้น จะมี

องคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ การเรียนรูใ้นชัน้เรียนและการเรียนรูน้อกชัน้เรียน โดยการเรียนรูน้อกชัน้
เรียนจะเป็นการเรียนรูผ้่านวีดิทัศนห์รือสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่ครูจัดเตรียมให ้ทั้งนีค้รูควร
ก าหนดภาระงานอย่างชัดเจนว่านกัเรียนควรท าสิ่งใดบา้ง เช่น การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การจดบันทึก การฝึกหัดตั้งค าถามรวมถึงการตอบค าถามเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย และการ
เรียนรูใ้นชั้นเรียนนัน้จะเริ่มตน้ดว้ยการทบทวนเนือ้หาในรูปแบบของการอภิปรายขอ้มูล หลังจาก
นัน้จะด าเนินกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูท้ี่ไดล้งมือปฏิบตัิจริงทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว และมีพืน้ที่ส  าหรบัการน าเสนอผลงานและอภิปรายผลที่ไดจ้ากการลงมือท าร่วมกัน
ในชั้นเรียน จากการศึกษาในหัวข้อนี ้ท าให้ผู ้วิจัยมีแนวคิดในการท าการวิจัยว่า ผู ้วิจัยควรให้
นกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างไดใ้ชเ้วลาในส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียนผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็น
กระบวนการกลุ่ม เพราะจะได้เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียน และให้นักเรียน
สรา้งสรรคช์ิน้งานตามภาระงานที่ผูวิ้จยัมอบหมายใหส้ าเร็จ แลว้ออกมาน าเสนอผลงาน พรอ้มทั้ง
อภิปรายผลที่ไดจ้ากการน าเสนอ ในรูปแบบของการโตแ้ยง้อย่างสรา้งสรรค ์ 

1.8 ข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน 
นกัการศึกษากล่าวถึงเกี่ยวกับขั้นตอนของการการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ

ดา้น ดงันี ้ 
ซีรี (Seery, 2013, pp. 55-58; 2015, pp. 758-768) ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้

แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ประกอบดว้ย 2 ส่วน จ านวน 6 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนของการ
เรียนรู ้ดงันี ้
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1. ขัน้การเรียนรูจ้ากวีดิทศัน ์(Prior to lecture) เป็นขัน้ตอนที่ครูใหวี้ดิทศันเ์นือ้หา
การสอนที่ค รูเป็นผู้จัดท าขึ ้น เองพร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดที่ เกี่ ยวข้องกับเนื ้อหาในวี ดิทัศน ์
(Screencasts) 

2. ขัน้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-lecture quiz) เป็นขั้นตอนที่ครูท าการทดสอบก่อน
เรียนก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน  

3. ขั้นอภิปราย (Pre-class work) เป็นขั้นตอนที่น าแบบทดสอบก่อนเรียนมา
สรา้งเป็นประเด็นค าถามและร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาขอ้เท็จจริง 

4. ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม (The first lecture hour) คือ ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียนที่เนน้กระบวนการกลุ่มโดยใชเ้นือ้หาที่เกี่ยวขอ้งกบัวีดิทศัน ์ 

5. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (The second lecture hour) คือ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมในชัน้เรียนที่เนน้กระบวนการกลุ่มโดยใชเ้นือ้หาที่เกี่ยวขอ้งกับวีดิทัศนแ์ต่มีการประยุกต์
และยากขึน้ พรอ้มทัง้มีการทดสอบหลงัเรียน  

6. ขัน้เผยแพร่ชิน้งาน (Virtural learning environment) คือ ขั้นตอนที่ครูรวบรวม
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดในชัน้เรียน รวมถึงเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแลว้ท า
การอพัโหลดลงสู่แหล่งการเรียนรูอ้อนไลนท์ี่นกัเรียนสามารถกลบัมาศึกษาไดทุ้กที่ ทุกเวลา 

โดยขั้นการเรียนรูจ้ากวีดิทัศนแ์ละขั้นเผยแพร่ชิน้งานเป็นส่วนการเรียนรูน้อกชั้น
เรียน และขั้นทดสอบก่อนเรียน ขัน้อภิปราย ขั้นปฏิบัติกิจกรรมและขั้นประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ป็นส่วน
การเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

วรทัยา มณีรตัน ์(2560, น. 5-6) ได้ออกแบบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้นในรายวิชาเคมี ประกอบดว้ย 2 ส่วน จ านวน 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการ
เรียนรู ้ดงันี ้

1. ขั้นก าหนดยุทธวิถีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experimental Engagement) เป็น
ขัน้ตอนที่ครูทบทวนความรูเ้ก่าร่วมกบันกัเรียน ผ่านสถานการณต์่าง ๆ ที่หลากหลาย 

2. ขัน้สืบคน้เพื่อใหเ้กิดมโนทัศนร์วบยอด (Concept Exploration) เป็นขัน้ตอนที่
ครูใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการสืบคน้จากค าถามที่ครูก าหนดใหจ้ากแหล่งการเรียนรูต้่าง ๆ และตอบ
ค าถามในแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ครูจดัเตรียมไวใ้ห ้

3. ขั้นสรา้งองค์ความรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaning making) เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนตอบค าถามและสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมผ่านการอภิปรายจากขั้นตอนที่  2 เพื่อให้ได้
ขอ้สรุปที่ถูกตอ้งและชดัเจน 
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4. ขัน้สาธิตและประยุกตใ์ช ้(Demonstration and Application) เป็นขัน้ตอนที่ครู
สาธิตวิธีการแกไ้ขโจทยปั์ญหา และวิธีการทดลองแลว้จึงใหน้กัเรียนท าดว้ยตนเอง 

โดยขั้นสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอดและขั้นสร้างองค์ความรู้อย่างมี
ความหมายเป็นส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียน และขั้นก าหนดยุทธวิถีเพิ่มพูนประสบการณ์และขั้น
สาธิตและประยุกตใ์ชเ้ป็นส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

กิตติพนัธ ์วิบุลศิลป์ (2560, น. 8-10)ไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่บูรณาการการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก ประกอบดว้ย 2 ส่วน จ านวน 4 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนของการเรียนรู ้ดงันี ้

1. ส่วนการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน มี 1ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1.1 ระยะเริ่มตน้ (The Launch Phase) เป็นขัน้ตอนที่ครูใหน้กัเรียนดวีูดิทศัน์

บรรยายการสอนความยาวไม่เกิน 15 นาทีทั้งที่ครูสร้างขึ ้นหรือน ามาจากแหล่งอ่ืน ๆ และให้
นกัเรียนตอบค าถามระหว่างการบรรยาย หลงัจากดวีูดิทศันจ์บ นกัเรียนจะท ากิจกรรมในกลุ่มย่อย
ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื ้อหาที่สงสัยด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้
ตรวจสอบความเขา้ใจเนือ้หาของนกัเรียนจากขอ้ความที่นักเรียนตอบเพื่อเป็นฐานในการเรียนรูใ้น
หอ้งเรียนต่อไป 

2. ส่วนการเรียนรูภ้ายในชัน้เรียน แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
2.1 ขั้นเตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนพูดคุยค าถามในสื่อสื่อ

สังคมออนไลนเ์พื่อให้นักเรียนทบทวน สรุปเนือ้หาและเสนอปัญหาเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนือ้หาที่
นกัเรียนจะไดเ้รียนรูใ้นหอ้งเรียน  

2.2 ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
2.2.1 ระยะส ารวจ (The Exploration Phase) เป็นระยะที่ครูแบ่งกลุ่ม

นกัเรียนเพื่อท ากิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลมุกระบวนการวางแผน ทดลอง สังเกต 
วิเคราะหผ์ลและอภิปรายจนไดอ้งคค์วามรูท้ี่สามารถน าไปใชใ้นการหาค าตอบของปัญหาที่ครู
น าเสนอไวก้่อน 

2.2.2 ระยะน าเสนอ (The Presentation Phase) เป็ นระยะที่ ค รูให้
นกัเรียนน าเสนอค าตอบจากองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการอภิปรายกนัภายในกลุ่มย่อยต่อหนา้ชัน้เรียน 
โดยเพื่อนร่วมห้องจะใชค้  าถามหรือสื่ออ่ืน ๆ เพื่อสรา้งขอ้ขัดแยง้หรือสนับสนุนความคิด เพื่อให้
นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรูแ้ละค าตอบของปัญหา 
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2.2.3 ระยะอภิปราย (The Discussion Phase) เป็นระยะที่ครูใหน้กัเรียน
ทัง้ชัน้เรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นทัง้ที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยพรอ้มใหเ้หตผุลเกี่ยวกบัค าตอบ
ของปัญหาและหาขอ้สรุปขององคค์วามรู ้

2.3 ขั้นน าไปใชแ้ละสะทอ้นคิด เป็นขั้นที่นักเรียนจะน าองคค์วามรูไ้ปใช้ใน
การท าแบบฝึกหัดดว้ยตนเอง และสะทอ้นสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละเชื่อมโนงความสมัพนัธข์ององคค์วามรู้
ทั้งในและนอกหอ้งเรียนในรูปแบบการน าเสนอ การบันทึก การวาดแผนภาพความสัมพันธ์และ
สรา้งวีดิทศัน ์

ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 6-7) ไดอ้อกแบบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น ประกอบดว้ย 2 ส่วน จ านวน 4 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนของการเรียนรู ้ดงันี ้

1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่สรา้งแรงจูงใจทางการเรียนดว้ยสื่อมัลติมิเดียและการใช้
ค  าถาม  

2. ขัน้อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เป็นขัน้ถามตอบปัญหาจากความสงสยั
ในสื่อมลัติมิเดียร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน  

3. ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม เป็นขั้นที่นักเรียนไดท้ ากิจกรรมกลุ่มที่ครูจัดเตรียมให ้โดย
ครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกและใหผ้ลสะทอ้นกลบัแก่นกัเรียน  

4. ขั้นขยายความรู ้เป็นขั้นที่ครูมอบหมายงานให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้
เพิ่มเติมตามศกัยภาพ 

ทั้งนี ้ ขั้นเตรียมและขั้นขยายความรู้เป็นส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียน และขั้น
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมเป็นส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

นครินทร ์สุกใส (2561, น. 21-22) ไดอ้อกแบบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้น ประกอบดว้ย 2 ส่วน จ านวน 4 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนของการเรียนรู ้ดงันี ้

1. ขั้นการเรียนรูจ้ากวีดิทัศน์ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนเรียนเนื ้อหาบนเว็บ โดยครู
น าเสนอองคค์วามรูผ้่านสื่อวีดิทศันบ์รรยายการสอนโดยนกัเรียนจะตอ้งเรียนรูม้าล่วงหนา้ 

2. ขั้นบันทึกความรู ้เป็นขั้นที่นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ หลังจากเรียนหรือท า
แบบทดสอบความรู ้

3. ขั้นด าเนินกิจกรรม  เป็นขั้นที่นักเรียนได้เรียน รู้ผ่านการลงมือท าผ่าน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมครูจะประเมินสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรูโ้ดยการถามตอบ  
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4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ครูประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน โดยครูประเมิน
จากการท าภารกิจของนักเรียนแลว้ใหผ้ลป้อนกลับเป็นคะแนนพรอ้มจัดอันดับ นักเรียนประเมิน
ความสามารถของตนเอง 

ทั้งนี ้ขั้นการเรียนรูจ้ากวีดิทัศนแ์ละขั้นบันทึกความรูเ้ป็นส่วนการเรียนรูน้อกชั้น
เรียน และขัน้ด าเนินกิจกรรมและขัน้ประเมินผลเป็นส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ผูวิ้จัยสามารถท าการวิเคราะห์
และหาความเชื่อมโยงขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านได้ดังตารางการ
สงัเคราะหข์ัน้ตอนส าหรบัใชใ้นการวิจยั ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 การสงัเคราะหข์ัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นส าหรบัใชใ้นการวิจยั 
 
ซีรี (Seery, 2013, 
pp. 53-58) 

วรทัยา มณีรตัน ์
(2560, น. 6-8)  

กิตติพนัธ ์วิบุล
ศิลป์ (2560, น. 8-
10) 

ศานติพงศ ์เพ็ชร
จ ารสั (2560, น. 
6-7) 

นครินทร ์สุกใส 
(2561, น. 21-22) 

ขัน้ตอนและ
ลกัษณะของจุด
ร่วมท่ีผูวิ้จัย
สงัเคราะห์ 

ขัน้การเรียนรู ้
จากวีดิทศัน ์* 

สืบคน้เพ่ือใหเ้กิด
มโนทศันร์วบ

ยอด* 

ระยะเริ่มตน้ * ขัน้เตรียม * ขัน้การเรียนรู ้

จากวีดิทศัน ์* 

ขัน้การเรียนรูน้อก
หอ้งเรียน* 
การเรียนรูจ้าก 
วีดิทศันแ์ละการ
ตัง้ค าถาม 

ขัน้บนัทึกความรู ้

* 

ขัน้ทดสอบก่อน
เรียน  ** 

สรา้งความรูอ้ย่าง
มีความหมาย

หมาย ** 

ขัน้เตรียมความ

พรอ้ม **  

ขัน้การแลกเปล่ียน

เรียนรู ้** 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม ** 

ขัน้การอภิปราย** 
สรุปองคค์วามรู้
จากวีดิทศัน์ ขัน้อภิปราย ** 

ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม 

** 

ยุทธวิธีเพ่ิมพูน

ประสบการณ ์** 

ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม 
ประกอบดว้ยระยะ
ส ารวจ น าเสนอ

และอภิปราย ** 

ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม 

** 

ขัน้ปฏิบตัิ
กิจกรรม**
กิจกรรมท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

ขัน้ประยุกตใ์ช้

ความรู ้ ** 

สาธิตและ

ประยุกตใ์ช ้* 

ขัน้น าไปใชแ้ละ

สะทอ้นคิด ** 
ขัน้ขยายความรู ้* ขัน้ขยายความรู*้* 

น าองคค์วามรูท่ี้
ไดไ้ปประยุกตใ์ช้
ในสถานการณ์ท่ี
ใกลเ้คียงกัน 

ขัน้เผยแพร่ชิน้งาน 

* 
ขัน้ประเมิน ** ขัน้การ

ประเมินผล** 
วดัและประเมินท่ี
เนน้การมีส่วน
ร่วมและน าส่ือท่ี
ไดจ้ากการท า
กิจกรรมไป
แบ่งปันในแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลน์ 

 

* ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรยีน , ** ส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 
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จากตาราง 3 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นของนัก
การศึกษา 5 ท่านในภาพรวม พบว่า มีจุดร่วมที่เหมือนกนั คือ แบ่งการเรียนรูอ้อกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียนและส่วนการเรียนรูใ้นเรียน ซึ่งผูวิ้จยัมีขอ้สงัเกต ดงัต่อไปนี ้

ส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียนจะมีรูปแบบการจดัการเรียนรูท้ี่เป็นจุดร่วมกนั ไดแ้ก่ เป็น
ขั้นตอนที่ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ที่ครูจัดเตรียมให้มาก่อนนอกห้องเรียน โดยใช้ความยาวของ 
วีดิทัศนไ์ม่เกิน 15 นาที ทัง้นีเ้มื่อดวีูดิทศันแ์ลว้เสร็จ ใหน้ักเรียนท าการบนัทึกความรูท้ี่ไดจ้ากการดู
วีดิทศันแ์ละฝึกการตัง้ค  าถาม ทัง้นีก้็เพื่อเป็นการตรวจสอบความรบัผิดชอบนกัเรียน และครูก็จะได้
น าขอ้สงสัยที่นักเรียนตั้งเป็นค าถามมาเตรียมความพรอ้มเพื่อร่วมกันอภิปรายหาค าตอบในชั้น
เรียน  

ส่วนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน จะมีจุดร่วมที่เหมือนกัน โดยสามารถจดัเรียงเป็นขัน้ตอน
ของการจดัการเรียนรูไ้ดด้งันี ้

1. การถามตอบเกี่ยวกับค าถามที่นักเรียนได้สะท้อนเป็นข้อสงสัยหรือตั้งเป็น
ค าถามหลงัจากการดูวีดิทัศนโ์ดยใชก้ระบวนการตั้งค าถามโดยครูและใหน้ักเรียนในหอ้งร่วมกัน
อภิปรายและสรุปเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

2. การด าเนินกิจกรรมที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมุ่งเนน้ในการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

3. การด าเนินกิจกรรมแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ระยุกตน์ า
ความรูไ้ปใชใ้นสถานการณใ์หม่ ๆ หรือเป็นการน าเสนอผลงานที่ไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม 

4. วัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยมีส่วนร่วม และน าผลงานที่ไดท้ า
การปรบัปรุงแลว้น าเสนอลงในสื่อการเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ครูและนกัเรียนทุกคนสามารถเขา้ถึงได้ 

จากการสงัเคราะหพ์บว่า การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น เป็นการเขา้ใกล้
การจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีแนวคิดหลัก คือ เรียนที่บา้นและท า
การบา้นที่โรงเรียน โดยครูจะใหส้ื่อการเรียนการสอนแก่นกัเรียนไปท าการศึกษาแบบออนไลนก์่อน
ล่วงหน้าในรูปแบบวีดิทัศน์การสอนโดยครูเป็นผู้ท าการบันทึกและเผยแพร่โดยตรงสู่นักเรียน  
หลังจากนั้นครูจะมีแบบติดตามความรับผิดชอบของนักเรียน โดยครูจะมีขอ้ค าถามที่มุ่งเนน้ถาม
เฉพาะประเด็นค าถามที่ง่าย ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเนือ้หาในวีดิทศันใ์นเรื่องนัน้ ๆ  ว่ามีประเด็นอย่างไร
บา้ง และจะใหน้กัเรียนเขียนประเด็นขอ้สงสยัทีเ่กดิขึน้หลงัจากดวีูดิทศัน ์เพื่อใหค้รูไดแ้กไ้ขขอ้สงสยั
ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนก่อนการเริ่มกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติเป็นรายกลุ่มในห้องเรียน 
นอกจากนีก้่อนการเริ่มการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ครูควรมีแบบทดสอบก่อนเรียนมีมุ่งเนน้ขอ้
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ค าถามที่ครูไดส้อนในวีดิทัศนท์ี่นักเรียนไดท้ าการศึกษามาก่อนล่วงหนา้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อมุ่งเนน้
ใหน้ักเรียนตอบขอ้ค าถามไดแ้ละน าไปสู่การโนม้นา้วใหน้ักเรียนไดมุ้่งมั่น และตัง้ใจ เกิดลักษณะ
นิสัยมีความรบัผิดชอบในการชมวีดิทัศนก์่อนเขา้หอ้งเรียน และเมื่อนักเรียนไดล้งมือท ากิจกรรม
กลุ่มโดย หนา้ที่หลักของครูจะเป็นเสมือนผูน้  าทีมนกักีฬาที่คอยชีแ้นะแนวทางใหน้กัเรียนสามารถ
เกิดการแก้ไขในกระบวนการกลุ่มที่นกัเรียนก าลังร่วมกนัแกไ้ขปัญหา โดยรูปแบบของกิจกรรมใน
หวัขอ้เรื่องเดียวกนั ควรเริ่มตน้จากกิจกรรมที่ง่ายไม่แตกต่างจากวีดิทศันท์ี่นกัเรียนไดท้ าการศึกษา
มา และน าไปสู่กิจกรรมที่เริ่มมีความแตกต่าง จนเป็นกิจกรรมที่ตอ้งใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์
หรือสังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จของปัญหาหรือกิจกรรมที่นักเรียนได้รับมอบหมาย 
หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาน าเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเพื่อวิพากษ์ปัญหา
ร่วมกนัในชัน้เรียน และร่วมกนัหาขอ้สรุปดว้ยค าพดูของนกัเรียนเองในชัน้เรียน และทา้ยสดุของการ
ด าเนินกิจกรรม ครูจะน าสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้งแบบทดสอบก่อนด าเนินกิจกรรมที่
เนน้ปฏิบัติ ขอ้ค าถามและเฉลยในแต่ละกิจกรรม รวมไปถึงผลงานที่นักเรียน กลบัคืนสู่นักเรียนใน
รูปแบบของกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ส ากรับการวิจัยจะใช้แบบแผนในการจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น 5 ขัน้ตอน ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่ใชใ้นการวิจยั 
 
ขั้นของการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน

กลบัดา้น 

บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

การเรียนรูน้อกชัน้เรียน (Outside class) 

1. ขั้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Out of 

class) เป็นขัน้ตอนที่ครูจัดเตรียมส่ือการ

เรียนรูโ้ดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้

ก่ อ น เ ข้ า ห้ อ ง เ รี ย น ใ น  Google 

Classroom โดย เป็ น ส่ือ วี ดิทัศน์ ผ่ าน 

Youtube Channel ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ ้นเอง 

พรอ้มกับส่ือการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้ง

และ ให้ นั ก เ รีย น ฝึกตั้ งค าถ าม และ

ตอบสนองการเรียนรู้ (Reflection) ใน 

Google Forms ที่ครูสรา้งขึน้ 

- จัดเตรียมส่ือวี ดิทัศน์โดยท าการ

บนัทึกการสอนผ่าน Camtasia9 และ

น า ขึ ้ น  Youtube Chanel ขื่ อ ช่ อ ง 

Panuwat Songsang  

- มอบหมายภาระงานให้นักเรียน

ศึกษ าเรียน รู้น อกห้อง เรียน ผ่าน

คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือส่ือสาร

ของนักเรียนใน  Google Classroom 

ที่ ป ระก อบ ด้ วย  Youtube Link ที่

บันทึกวีดิทัศน์การสอนของครูหรือ 

วีดิทัศน์ที่ครูจัดเตรียมให้จากแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ, เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับ

บทเรียนและGoogle Forms ส าหรับ 

Reflection และส่ืออื่น ๆ ที่ครูจัดหา

มาให ้

- ตอบโต้กับนักเรียนผ่านช่องแสดง

ความคิดเห็นหรือทางช่องทางอื่น ๆ 

เพื่อติดต่อส่ือสารกับนกัเรียน 

- เรียนรูผ่้านวีดิทัศน์แฃะ

บันทึ กการสอนของค รู 

และส่ือการเรียนรูอ้ื่น ๆ ที่

ค รู จั ด เ ต รี ย ม ใ ห้ ใ น 

Google Classroom โดย

ท าการเรียน รู้ล่ วงหน้ า

ก่อนเขา้หอ้งเรียน 

- บันทึกการเรียน รู้ของ

ตน เอ งแล ะตั้ งค าถาม

เก่ียวกับบทเรียนอย่าง

น้ อ ย  1 ค า ถ า ม ผ่ า น 

Google Forms 

- สนทนาโต้ตอบกับค รู

ผ่ า น ช่ อ งแ สด งค ว าม

คิดเห็นหรือช่องทางอื่น ๆ 

สอบถามประเด็นต่าง ๆ 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
ขั้นของการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน

กลบัดา้น 

บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

การเรียนรูใ้นชัน้เรียน (Inside Class) 

2. ขั้นการอภิปราย  (Discussion) เป็น

ขั้นที่ครูรวบรวมข้อค าถามที่นักเรียนได้

ฝึกตั้งค าถาม ผ่าน Google Forms โดย

ตั้งเป็นประเด็นค าถามหน้าชั้นเรียนและ

ร่วมกันอภิปรายร่วมกับนักเรียนโดย

มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการสรุปเป็นองค์

ความรูด้ว้ยตนเอง 

- รวบรวมค าถามใน Google Forms 

- ท าส่ือการเรียนรูเ้พื่อแสดงขอ้ค าถาม

ที่ใกลเ้คียงกันเพื่อสรา้งเป็นประเด็น

ค าถามก่อนการด าเนินกิจกรรม 

- ส ร้างบ รรยากาศการเรียน รู้ให้

นักเรียนอยากสืบค้นหาค าตอบและ

เกิดการอภิปราย  

- สื บ ค้น ข้ อ มู ล ใน ข้ อ

ค าถามที่ครูจัดหมวดหมู่

ไ ว้ ใ ห้ แ ล้ ว อ ภิ ป ร า ย

ร่วมกับเพื่ อนคนอื่น  ๆ 

ในชัน้เรียน 

- สรุปองค์ความ รู้จาก

การร่วมกันตอบค าถาม

ชัน้เรียน 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice) เป็นขั้น

ที่ ค รูจัดบรรยากาศการเรียน รู้ที่ เน้น

กระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก

ค ว า ม ส าม ารถ ใน ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณโดยใชเ้นือ้หาที่เก่ียวข้องกับ

วีดิทศันท์ี่นกัเรียนไดเ้รียนรูน้อกหอ้งเรียน 

- จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ

บรรยากาศ ส่ือการเรียนการสอนที่

เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ เน้นการลงมือ

ท า เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านกิจกรรม

ที่หลากหลาย เช่น การท าการทดลอง 

การท าแผนผังความคิด การจัดบอรด์

ประชาสมัพนัธ ์และการจดัท าวีดิทศัน์

น า เสน อ ข่ า ว  โด ยที่ ค รู เ ป็ น โค้ ช 

สนบัสนุนนกัเรียน 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครู

จั ด เต รีย ม ให้  โด ย ใช้

กระบวนการน าตนเองใน

การเรียน รู้เพื่ อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ ฝึ ก

ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  

- ถามค าถามกับครูเมื่อมี

ปัญหาหรือขอ้สงสยั 

- สะท้อนกลับในประเด็น

ต่าง ๆ ระหว่างการด าเนิน

กิจกรรม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
ขั้นของการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน

กลบัดา้น 

บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

การเรียนรูใ้นชัน้เรียน (Inside Class) 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็น

ขั้นที่ ค รูจัดกิจกรรมห รือสถานการณ์

เพิ่ ม เติ ม  โดยเป็ น งานที่ เป็ น การใช้

ประยุกต์ความรู้จากขั้นปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อสรา้งโอกาสให้นกัเรียนไดเ้กิดการคิด

อ ย่างมี วิจารณญ าณ ให้ก ว้างขวาง 

กระจ่าง สมบูรณ์และลึกซึง้ย่ิงขึน้ และให้

นักเรียนมาแลกเปล่ียนความรูผ่้านช่อง

สนทนาออนไลน์ของแต่ละหัวข้อ ใน 

Google Classroom  

- จัด กิจกรรมการเรียน รู้ที่ มี ความ

แตกต่างกับขั้นปฏิบัติกิจกรรม โดย

มุ่ ง เน้ น ไป ที่ ก า ร ต่ อย อ ดค วาม รู ้

ประยุกตใ์ช้ความรู ้โดยเป็นกิจกรรมที่

ท าเป็ นงานกลุ่ มห รืองานเด่ียว ที่

นกัเรียนไดใ้ชใ้นสถานการณใ์หม่ ๆ  

- ท าหน้าที่ เป็ น โค้ช  สนับสนุนให้

นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละช่วยแก้ไข

ปัญหาในกรณีที่ นักเรียนต้องการ

ความช่วยเหลือ 

- ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้

จากทุก ๆ ขัน้ตอนกับความรูอ้ื่น ๆ  

- ประเมินชิ ้นงานและสะท้อนกลับ

เพื่อให้นักเรียนแก้ ปรับปรุงก่อนขั้น

การประเมินผล 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามที่

ครูจัดเตรียมให้ โดยใช้

การน าตน เอ งในการ

เ รี ย น รู้ เพื่ อ ให้ บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ ฝึ ก

ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  

- ถามค าถามกับครูเมื่อ

มีปัญหาหรือขอ้สงสยั 

- หากท ากิจกรรมไม่แลว้

เส ร็จในชั้น เรียนให้ใช้

การน าตน เอ งในการ

เรียนรูด้ าเนินกิจกรรมจน

เสร็จและแบ่งปันผลงาน 

และผลจากการเรียนรู้

กับ เพื่ อน ร่วมชั้น ผ่าน 

Google Classroom ที่

ครูจดัเตรียมให ้

- น าความรูใ้หม่จากการ

สังเกตไปเชื่อมโยงกับ

ค ว า ม รู้ เ ดิ ม  สู่ ก า ร

ประยุกตใ์ชใ้นประจ าวนั 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 
ขั้นของการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน

กลบัดา้น 

บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

การเรียนรูใ้นชัน้เรียน (Inside Class) 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นที่

ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ เปิด

โอกาสให้นักเรียนไดเ้กิดการแลกเปล่ียน

เรียนรูใ้นชั้นเรียน เปรียบเทียบ ประเมิน 

ปรบัปรุงหรือทบทวนใหม่ 

- สั งเกตนัก เรียน ระหว่ างการท า

กิจกรรมใหน้ ารูไ้ปประยุกตใ์ช ้

- ประ เมินความ รู้และทักษะขอ ง

นกัเรียนผ่านการทดสอบหลงัเรียน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการประเมิน

กระบวนการและองค์ความ รู้ด้วย

ตนเอง วิเคราะห์ส่ิงที่ควรปรับปรุง

แกไ้ข 

- วิเคราะหอ์งคป์ระกอบที่

ส าคัญของความรูโ้ดยน า

สถานการณต่์าง ๆ  

- ประเมินความก้าวหน้า

แ ล ะ อ งค์ ค ว า ม รู้ข อ ง

ตนเอง  

  
จึงสรุปไดว่้า การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ประกอบดว้ยการจดัการเรียนรู ้

2 ส่วน ไดแ้ก่ การเรียนรูน้อกชั้นเรียน และการเรียนรูใ้นชั้นเรียน โดยผูวิ้จัยไดส้ังเคราะห์ขั้นตอน
ส าหรับการวิจัยไว้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเรียนรูน้อกชั้นเรียน ได้แก่ ขั้นการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน และการเรียนรูใ้นชั้นเรียน ประกอบดว้ย ขั้นการอภิปราย ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นขยาย
ความรู้ และขั้นประเมินผล โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา
วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 18 คาบเรียนทัง้นีย้งั
ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน  

2. เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการน าตนเองในการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการน าตนเองในการเรียนรู้ 

นักการศึกษาหลายท่าน (Costa และ Kallick, 2004, p. 6; Knowles, 1975, p. 9; 
ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ, 2552, น. 3-4; เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ , 2550, น. 4-5; 
สุวัฒน ์วัฒนวงศ,์ 2556, น. 5) ไดใ้หค้วามหมายเกี่ยวกับ การน าตนเองในการเรียนรู ้โดยผูวิ้จัย
สามารถสงัเคราะห ์ไดด้งันี ้

การน าตนเองในการเรียนรู้ ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Self-directed หมายถึง 
กระบวนการจัดประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่นักเรียนริเริ่มการเรียนรูด้ว้ยการวินิจฉัยความตอ้งการ
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ของตนเอง ตั้งใจ มุ่งมั่นในการวางแผนการเรียนรู ้วางแผนการแสวงหาวิธีการเรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนวางแผนการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส าคัญด้วยความสนุกสนาน และ
ประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งโดยไดร้บัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้แต่หากตอ้งอาศยั
ความช่วยเหลือจะอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกน้อยที่สุด จนกระทั่งนักเรียนสามารถ
ตรวจสอบ ทบทวนถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความส าเร็จในการเรียนของตนเองได ้โดยการ
น าตนเองในการเรียนรู้จะมี  3 มิติ  ได้แก่  การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการจดัการตนเองเป็นวิธีการที่นกัเรียนท าความชดัเจนกบัผลลพัธ ์ทบทวน
ประสบการณ์ในอดีต และสรา้งตัวชีว้ัดและทางเลือกส าหรบัการส าเร็จในการเรียน การตรวจสอบ
ตนเอง เป็นการด าเนินการในการตรวจสอบตามขีว้ดัว่าการด าเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อ
ช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับแผนที่ตั้งไวแ้ละการเปลี่ยนแปลงตนเอง นั้นเป็นกระบวนการประเมินและ
สรา้งความหมายจากประสบการณแ์ลว้น าไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่ ๆ  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการน าตนเองในการเรียนรู้ของคอสต้า และ กาลิค  
นกัการศึกษา 2 ท่าน คือ คอสตา้ และ กาลิค ไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกับการน าตนเอง

ในการเรียนรูแ้ละสรา้งแนวคิดเกี่ยวกบัการน าตนเองในการเรียนรู ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
คอสต้า และ กาลิค (Costa และ Kallick, 2004, pp. 6-9) ไดเ้ขียนหนังสือเกี่ยวกับ

การน าตนเองในการเรียนรู ้โดยสรุปไดว่้า การน าตนเองในการเรียนรูด้า้นความสามารถในการน า
ตนเองในการเรียนรู ้มีทัง้สิน้ 3 มิติ ไดแ้ก่ การจดัการตนเอง (Self-managing) การตรวจสอบตนเอง 
(Self-monitoring) และการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) โดยมีรายละเอียดแต่ละมิติ ดงันี ้

1. การจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง ระดบัการรบัรูถ้ึงความสามารถ
ในการปฏิบัติของตนเองในการกระตุน้ตนเองใหม้ีการวางแผนการปฏิบัติ พัฒนากลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติ โดยการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองไดเ้มื่อ
ไดร้บัข่าวสารเพิ่มเติม รูจ้ักตัง้ค  าถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ตนเองยงัไม่รู ้สามารถน าประสบการณ์เดิม
มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที่แตกต่างออกไป ประกอบดว้ยความสามารถย่อย ๆ 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1.1 การกระตุน้ตนเอง โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะเป็นผูท้ี่มีความ
รอบคอบ คิดก่อนท า วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม วางเป้าหมายก่อนการลงมือปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ
และเป็นขัน้ตอน โดยพิจารณาเกี่ยวกบัทางเลือก ผลที่คาดว่าจะเกิดโดยพยายามลดขอ้ผิดพลาดให้
ไดม้ากที่สดุ โดยบุคคลเหล่านีจ้ะเป็นผูท้ี่ตอ้งการความชัดเจนโดยการคน้หาขอ้มูล ใชเ้วลาส าหรบั
การเขา้ใจถึงวิธีการโดยที่ไม่ปิดรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น จึงแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นบุคคลที่ตอ้งการ
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ความเขา้ใจถึงแนวทางในการท างานโดยจะไม่ตดัสินคณุค่าของสิ่งใด ๆ ก่อนการท าความเขา้ใจใน
เรื่องนัน้ ๆ  

1.2 การคิดยืดหยุ่น โดยผู้ที่มีการน าตนเองในการเรียนรู้เป็นผู ้ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองไดต้ามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยประสาน
องคค์วามรูแ้ละกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาวิธีการใหม่ ๆ ในสถานการณท์ี่แตกต่างออกไป 

1.3 รูจ้ักตั้งค าถาม โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูเ้ป็นผูท้ี่สามารถเติม
เต็มในส่วนที่ขาดระหว่างสิ่งที่รูแ้ลว้กบัสิ่งที่ยงัไม่รู ้โดยการตัง้ค  าถาม 

1.4 สามารถประยุกตใ์ชค้วามความรูเ้ดิม โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรู้
เป็นผูท้ี่สามารถดึงและน าประสบการณ์เดิมมาเป็นองคค์วามรูห้รือเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อใชส้  าหรบั
การแกไ้ขส่ิงใหม่ ๆ  

1.5 รูจ้กัรวบรวมขอ้มูล โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูเ้ป็นผูท้ี่สามารถ
เปิดรบัขอ้มูลและซึมซบัขอ้มูลต่าง ๆ อย่างว่องไวดว้ยการสงัเกตสภาพแวดลอ้มที่สามารถน าไปสู่
กระบวนการแกไ้ข  

1.6 มีจินตนาการ โดยผู้ที่มีการน าตนเองในการเรียนรู้เป็นผู ้ที่สามารถ
สรา้งสรรคส์ิ่งที่แปลกใหม่จากกฎเกณฑ ์และวิสยัทศันข์องตนเอง มีแรงจูงใจ กลา้เสี่ยงและรูส้ึกทา้
ทายกับขอ้จ ากัดบางอย่าง และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลับให้สามารถ
พฒันาปรบัปรุงตนเองใหพ้ฒันาดียิ่ง ๆ ขึน้ไป  

2. การตรวจสอบตน เอง (Self-monitoring) หมายถึ ง ระดับก ารรับ รู้ถึ ง
ความสามารถในการปฏิบตัิของตนเองในการตระหนกัถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องที่ตนเอง
รูแ้ละตนเองไม่รู ้มีความเพียรไม่ละทิง้งานง่าย ๆ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองให้ชีดเจนและถูกต้อง มีความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน ประกอบด้วย
ความสามารถย่อย ๆ 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

2.1 การตระหนักถึงความคิดของตนเอง โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรู้
จะสามารถรู้ว่าตนเองรู้หรือไม่รู ้เรื่องอะไร โดยมีองค์ประกอบที่ส  าคัญ คือ การวางแผนในการ
ด าเนินการ และสะทอ้นกลบั ประเมินแผนที่วางเอาไว ้และหากการด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จ
หรือไม่เป็นตามที่หวังไว ้ก็มองยอ้นกลบัไปที่จุดเริ่มตน้ในการวางแผนแลว้จึงคิด พัฒนา ปรบัปรุง
แผนการด าเนินการต่อไป 

2.2 การมีความเพียร โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะมีความพยายาม 
ไม่ล้มเลิกในการท างาน และท างานจนเสร็จสิน้ โดยองค์ประกอบที่ส  าคัญ คือ  มีการวิเคราะห์
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ปัญหา พฒันากลยุทธ์ในการจดัการกับปัญหา รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานที่จะน าไปสู่การวางกล
ยุทธ์ หากกลยุทธ์แรกใชไ้ม่ไดห้รือไม่ประสบผลส าเร็จก็จะน าไปสู่กลยุทธใ์นการวางแผนหาวิธีการ 
กลยุทธใ์หม่อ่ืน ๆ ได ้โดยจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ตลอดเวลา  

2.3 การติดตามใหช้ดัเจนและละเอียด โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะ
เป็นคนละเอียด ใชเ้วลาในการตรวจสอบ ทบทวนกฎเกณฑท์ี่ตนเองยึดถือเพื่อยืนยันความส าเร็จ
ของตนเอง  

2.4 เป็นผูฟั้งที่ดี โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะเป็นผูท้ี่ใชเ้วลาในการ
ฟังมาก และเป็นการฟังที่ตัง้ใจ เพื่อเก็บรายละเอียดและท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทท้ัง้ดา้นแนวคิด 
ความรูส้ึกทางวจันภาษาและอวจันภาษาของผูพ้ดู 

3. การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) หมายถึ ง ระดับการรับ รู้ถึ ง
ความสามารถในการปฏิบตัิของตนเองในการปรบัปรุงตนเองใหม้ีการสื่อสารที่ถูกตอ้งและมีน า้หนกั 
การแสดงออกถึงความสนุกสนานในการสรา้งสรรคง์านตนเอง และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรูเ้พื่อ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึน้ตอดเวลลา  ประกอบดว้ยความสามารถย่อย ๆ 3 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ 

3.1 การคิดและสื่อสารอย่างถูกตอ้ง โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะ
เป็นผู้ที่เชื่อมโยงภาษาและความคิดได้เป็นอย่างดี เป็นผู้พูดที่เน้นการอธิบายที่มีน ้าหนักและ
พยานหลกัฐาน โดยที่ไม่กล่าวเกินความจริงหรือลดทอนเนือ้หา ตลอดจนบิดเบือนขอ้มลู 

3.2 เป็นผูก้ระตือรือรน้ โดยผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะเป็นผูท้ี่มีความ
สนุกสนานกับการหาวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองก าลังเผชิญอยู่ โดยสรา้งสรรค์วิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ตนเองและผูอ่ื้นตลอดชีวิต 

3.3 มีการเรียนรูต้ลอดเวลา โดยผู้ที่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะเป็นผู้
กระหายการปรบัปรุงตนเอง โดยการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการน าเอาประสบการณ์
ต่าง ๆ มาช่วยสรา้งบทเรียนทางการเรียนรู ้

จึงสรุปไดว่้า การน าตนเองในการเรียนรูต้ามแนวคิดของคอสตา้ และกาลิค ในดา้น
เนือ้หาเกี่ยวกับความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ การจัดการ
ตนเอง (Self-managing) คือความสามารถในการกระตุ้นตนเอง ผ่านกระบวนการคิดอย่าง มี
จินตนาการที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณท์ีเ่ปลี่ยนไป ผ่านกระบวนการตัง้ค  าถาม การ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อประยุกตค์วามรูใ้หม่และความรูเ้ก่าและรวบรวมขอ้มูลผ่านประจักษ์หลักฐาน 
การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) คือ ความสามารถในการตระหนักรูถ้ึงความคิดตนเอง 
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ความคิดผูอ่ื้น มีความเป็นผูฟั้งที่ดีและเพียรพยายามในการท าสิ่งต่าง ๆ ใหเ้กิดความชัดเจน  และ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) คือ ความสามารถในการสื่อสารผ่านกระบวนการคิด 
ผ่านกระบวนการเรียนรูท้ี่บุคคลสนุกสนานกบัการสรา้งสรรควิ์ธีการ 

2.3 การวัดการน าตนเองในการเรียนรู้ 
นักการศึกษาหลายท่านท าการศึกษาเกี่ยวกับการวัดการน าตนเองในการเรียนรู ้

(Costa และ Kallick, 2004; Guglielmino และ Guglielmino, N.d.; ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ, 2552; 
เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศร์ะยบั, 2550; สวุฒัน ์วฒันวงศ,์ 2556) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การวดัการน าตนเองในการเรียนรูม้ีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาบุคคลใหม้ีการน าตนเองใน
การเรียนรูม้ากขึน้ โดยมีนกัการศึกษาในต่างประเทศไดพ้ยายามพฒันามาตรการวดัการน าตนเอง
ในการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า “แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS))” ของ กลกูลิเอลมิโนในปี ค.ศ.1977 โดยแบ่งลกัษณะของ
ผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูไ้ว ้8 องคป์ระกอบ ตรวจสอบความคิดเห็นก่อนการปรบัปรุงแบบวดั
โดยใชผู้เ้ชี่ยวชาญ 14 คนโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย แลว้สรา้งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 
58 ขอ้ ทดสอบหาคุณภาพของแบบวัดด้วยการวิเคราะหห์าความเชื่อมั่นโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั แต่ก็พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกบัความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและเชิงโครงสรา้ง จึงได้
เกิดการปรบัปรุงข้อความเพื่อใหง้่ายแก่ผู ้ใชแ้บบวัดและท าการตรวจสอบคุณภาพเช่นเดิม และ
เปลี่ยนชื่อแบบวัดเป็น “แบบประเมินผลความฝักใฝ่ในการเรียนรู้ Learning Preference 
Assessment (LPA))” และพบว่าแบบวดัมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น 

ส าหรบัการสรา้งแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรูใ้นประเทศไทย ไดม้ี สวุฒัน ์วฒัน
วงศ ์(2547) และไดป้รบัปรุงการใชอี้กครัง้โดย สุวัฒน ์วัฒนวงศ ์(2556) โดยมีการวิเคราะหร์าย
ดา้นจ านวน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความรกัและตอ้งการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ดา้นความสามารถในการเลือก
ทักษะการเรียนรู ้ด้านการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง ด้านความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูแ้ละมี
ขัน้ตอนเพื่อไปสุ่เป้าหมาย และดา้นการมีวินยั ความคิดริเริ่มและความอดทนในการเรียนรู ้โดยเป็น
แบบวดัมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และหาคณุภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั และผลการทดลองมีการวิเคราะหร์ายดา้นและโดยรวม ซึ่งจะ
จ าแนกตามเพศ อายุ คณะที่ศึกษา สถานที่เรียนและเวลาเรียนนอกหอ้งเรียน โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แต่เนื่องจากแบบวดัดังกล่าวทั้งของกลูกลิเอลมิโนและสุวฒัน ์วัฒนวงศน์ั้นมีเนือ้หา
ของการวดัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเนือ้หาที่เป็นความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรู้
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และกลุ่มเนือ้หาที่เป็นเจตคติที่แสดงออกถงึพฤติกรรมการน าตนเองในการเรียนรู ้พบว่าเป็นแบบวดั
ที่ซ่อนเรน้ ท าใหเ้กิดความล าเอียงในการวิเคราะหใ์นองคป์ระกอบรายดา้น จึงท าให ้เรวดี ทรงเที่ยง 
และ อนุ เจริญวงศร์ะยับ (2550) ไดพ้ัฒนาปรบัปรุงแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรูใ้หม้ีความ
เหมาะสมโดยใช้แนวคิดของ คอสต้า และกาลิค (Costa และ Kallick, 2004) และได้รับการ
ปรบัปรุงอีกครัง้โดย ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ (2552) ซึ่งเป็นแนวคิดการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดยใช้
เนื ้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรู้เพียงเนื ้อหาเดียว โดยแบ่ง
ความสามารถออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ การจัดการตนเอง (Self-managing) การตรวจสอบตนเอง 
(Self-monitoring) และการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying)  โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ จริงที่สดุถึงไม่จริงเลย ตามล าดบั โดยมีหลักการหาคุณภาพของแบบ
วดัการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดยใชค้่าความเชื่อมั่นโดยการใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 

จึงสรุปไดว่้า การวัดการน าตนเองในการเรียนรูม้ีการปรบัปรุงพัฒนาหลายครัง้ โดย
แต่ละครัง้ไดป้รบัปรุงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับรูปแบบงานวิจยัหรือกลุ่มตวัอย่างที่ตอ้งการจะ
วดัการน าตนเองในการเรียนรู ้ส าหรบังานวิจยัในครัง้นีผู้วิ้จัยไดย้ึดถือแบบวดัการน าตนเองในการ
เรียนรูข้องเรวดี ทรงเที่ยง และอนุ เจริญวงศร์ะยบัที่มีแนวคิดจากคอสตา้ และกาลิค ซึ่งเป็นแบบวัด
การน าตนเองในการเรียนรูด้า้นความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดยแบ่งเนือ้หาเป็น 3 
มิติความสามารถ ได้แก่  การจัดการตนเอง (Self-managing) การตรวจสอบตนเอง (Self-
monitoring) และการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) โดยผูวิ้จยัจะใชน้ิยามเชิงปฏิบตัิการใน
แต่ละมิติความสามารถเช่นเดียวกบัในหวัขอ้ที่ 3.2 และสรา้งแบบวดัโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบดว้ย
แบบวดัประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ จริงที่สดุถึงไม่จริงเลย และตรวจสอบหาคณุภาพของเครื่องมือ
จากผูเ้ชี่ยวชาญดว้ยความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และวิเคราะหค์ณุภาพโดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั 

2.4 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในการเรียนรู้ 
การน าตนเองในการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งนกัเรียนจะเป็นผูจ้ดัระบบ

การเรียนของตนเอง ดว้ยการจดัการดา้นเวลาเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย และเพื่อประสิทธิภาพดว้ยการ
เตรียมความพรอ้มใหก้บัตนเองในดา้นต่าง ๆ  และรูจ้กัใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการคน้ควา้ 
(สวุฒัน ์วฒันวงศ,์ 2556, น. 6) โดยมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงลกัษณะและขั้นตอนของการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองในการเรียนรู ้โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

โนลส์ (Knowles, 1975, pp. 14-18) ได้กล่าวว่า องคป์ระกอบที่สามารถจะท าให้
นกัเรียนมีความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรูน้ัน้ มีองคป์ระกอบ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
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1. การวิเคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง 
2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู ้
3. การวางแผนการเรียนรู ้
4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการในการเรียนรู ้
5. การประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม (2552, น. 6-12) ไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกับการน าตนเองในการ
เรียนรูบ้นเครือข่ายที่เป็นการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่สามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยสามารถสรุปไดว่้า การจดัการเรียนรูบ้นเครือข่ายจะมีลกัษณะที่
ตอบสนองการน าตนเองในการเรียนรู ้เนื่องจากเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ นกัเรียน
มีอิสระ สามารถเลือกแวดล้อมเวลา และสามารถเขา้ถึงบทเรียนไดต้ลอดเวลา เป็นการตอบโต ้
(Interaction) ที่สามารถตอบโต้กับนักเรียนได้หลากหลายทาง ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ข้อมูล
ยอ้นกลบั ที่จะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนรูข้องตนเอง เป็นสื่อประสม (Multimedia) 
ที่มีสีสัน มีเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยท าใหเ้กิดความน่าสนใจ ไม่เบื่อหน่าย ตลอดจนสามารถ
เกิดการค้นควา้ด้วยตนเอง (Online Search) โดยการใชเ้ครื่องมือสืบคน้ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความอยากรูอ้ยากเห็นของนักเรียนและเป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (Electronic Publishing) ที่
นกัเรียนและครูสามารถส่งผ่านขอ้มลูส่ือต่าง ๆ ได ้โดยมีขัน้ตอนการเรียนรูด้งันี ้

1. ประเมินความตอ้งการในการเรียนของตนเอง  
2. ก าหนดเป้าหมายการเรียน 
3. ก าหนดขอบเขตเนือ้หาที่ตอ้งการศึกษา โดยการจัดเรียงจุดประสงคท์างการ

ศึกษา เนือ้หาที่ใช ้การจดัล าดบัสื่อ  
4. จัดช่วงเวลาเรียน โดยก าหนดเวลาในการเสนอของครู เวลาในการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องจัดเวลาในการท ากิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. เลือกวิธีการเรียนรู ้โดยการเลือกเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการเรียนการสอน  
6. ควบคมุสภาพแวดลอ้มในการเรียนทัง้ทางกายภาพที่อาจส่งผลต่อดา้นอารมณ์

ของนกัเรียน 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนตรวจสอบตนเอง ไตร่ตรองและคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยการน าทฤษฎีมาใชใ้นการประยุกตใ์ช ้เนน้การฝึกใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสคิดพิจารณา ตดัสินใจ 
โดยครูมีหนา้ที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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8. ครูมั่นใชเ้ทคนิคในการถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ อ านวยความสะดวก ชีแ้นะ ให้
ค  าปรกึษา ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู ้รูจ้กัเวลาในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของนกัเรียน  

9. การประเมินการเรียนรู้ ซึ่งค านึงถึง การก าหนดประเภทการประเมินตาม
ขัน้ตอน การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหผ์ลผลิตจากการ
เรียนรู้ ตรวจสิบควาคงทนในการเรียนรู้และการท าสัญญาการเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ทัง้นีก้ารน าตนเองในการเรียนรูบ้นเครือข่ายมีทัง้ขอ้ดีและขอ้จ ากดับางประการ  ไดแ้ก่ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนได้แม้ไม่ได้เขา้เรียนแต่จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมี
เครื่องมือในการเขา้ถึงสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทัง้ยังเป็นเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครู นักเรียนแต่อาจตรวจสอบได้ยากถึงตัวตนของนักเรียน ทั้งยัง
ส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิตแต่ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะตอ้งความรบัผิดชอบ
ในการไขว่ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ในแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ และรูจ้ักการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะ
ระหว่างครู นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญผ่านห้องสนทนา (Chatroom) หรือบนกระดานเสวนา 
(Webboard) และสามารถให้นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเองให้แก่ผู ้อ่ืนไดเ้พื่อเป็น
ช่องทางส าหรบัการโชวผ์ลงานและน าขอ้ดีของงานคนอ่ืนมาปรบัปรุงและพฒันาใหง้านของตนเอง
ดีขึน้  

อมรรกัษ์ สวนชูผล (2558, น. 213-221) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูและนกัเรียนที่ท า
ใหน้ักเรียนเกิดการน าตนเองในการเรียนรู้โดยสามารถสรุปบทบาทของครู มีหนา้ที่เป็นเพียงผู ้
อ  านวยความสะดวก (facilitator) และกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยมีบทบาท
ส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. วิเคราะหแ์ละก าหนดความตอ้งการของนกัเรียน โดยท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
เพื่อซ่อมเสริมความรูเ้พิ่มเติมใหก้ับนักเรียนในและเสริมสรา้งความตระหนักใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ
การน าตนเองในการเรียนรู ้

2. วางแผนการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้บันทึกแผนการเรียนของตนเอง หรือ
แผนการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองในการเรียนรู ้(Learning Contact) ที่ใหน้ักเรียนระบุการเรียนรู้
ของตนเองตัง้แต่เริ่มตน้จนจบกระบวนการ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการด าเนินการตามกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามแผนที่ไดว้างไว ้ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนตอ้งท าเพื่อสรา้งขอ้ตกลงร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตวัอย่างการดงัตาราง 5  
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ตาราง 5 ตวัอย่างสญัญาการเรียนรู ้(Learning Contact) 
 

จุดมุ่งหมาย เนือ้หาการเรียนรู ้ แหล่งวิทยาการ/

วิธีการ 

หลกัฐาน การประเมินผล 

     

     

ที่มา: อมรรกัษ์ สวนชูผล. (2558). แนวคิดการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองกบัการจดั
การศึกษา. หนา้ 220. 

3. ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมของการเรียนการสอน ครูเป็นเพียงผูอ้  านวย
ความสะดวกใหก้บันกัเรียน ไต่ถาม ใหค้  าปรกึษา โดยไม่มีรูปแบบวิธีที่ตายตวั แต่ตอ้งเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของนักเรียน และใหน้ักเรียนเขียนปัญหาและอุปสรรคลงในแผนการเรียนรูด้ว้ยการน า
ตนเองในการเรียนรู ้ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการแสวงหาความรู ้มีความสขุ เพราะไดเ้รียนรู้
ตามแผนที่วางไว ้เป็นประสบการณต์รงที่ไดฝึ้กการคิด การแสวงหาความรูสู้่การปฏิบตัิจริง 

4. ในการวดัและประเมินผล ครูมีหนา้ที่เป็นผูก้  าหนดเกณฑ ์วิธีการประเมินผลที่
หลากหลายโดยค านึงถึงประสิทธิภาพการเรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน น าประสบการณท์ี่ได้
จากการด าเนินกิจกรรม สรา้งเป็นความคิดรวบยอดใหก้บันกัเรียน 

บทบาทของนกัเรียนในการน าตนเองในการเรียนรู ้มีหวัใจส าคญัคือ ความรบัผิดชอบ
ในกระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน โดยสามารถสรุปบทบาทของนกัเรียนได ้11 ประการ ดงันี ้

1. ส ารวจ วินิจฉัยความตอ้งการในประเด็นการเรียนรูข้องตนเอง 
2. ตัง้ค  าถามตามความสนใจ ที่สามารถน าไปสู่ความตอ้งการการคน้หาค าตอบ 
3. ก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนเอง 
4. ยอมรบัการสะทอ้นกลับเกี่ยวกับขอ้ที่ควรปรบัปรุงจากผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน

การเรียนรูข้องตนเอง 
5. วางแผนการเรียนรูข้องตนเองที่ในสัญญาการเรียนรูท้ี่สามารถท างานร่วมกับ

ผูอ่ื้นได ้
6. เลือกแหล่งทรพัยากรที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของการเรียน 
7. เลือกวิธีการเรียนรูท้ี่เหมาะสมและเป็นความสนใจของตนเอง 
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8. วิเคราะหข์อ้มลู เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
9. ด  าเนินการตามสญัญาการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ และตามขัน้ตอน 
10. ตรวจสอบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายในสญัญาการเรียนรู ้
11. ประเมินการเรียนรูข้องตนเอง 

จึงสรุปไดว่้า การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถส่งเสริมใหน้ักเรียนมี
ความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เนื่องจากเป็นกระบวนที่เป็นระบบเปิดที่สามารถใหน้ักเรียนเขา้ถึงบทเรียนที่มีสีสนั โดยขัน้ตอนใน
การจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน โดยให้นักเรียนก าหนด
เป้าหมายทางการเรียน และครูจัดสรรส่ิงแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการมีปฏิสมัพันธร์ะหว่างครู นักเรียน 
และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เรียน โดยครูมีหน้าที่หลัก ๆ ในการเป็นผู้อ  านวยความสะดวกที่คอย
สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจดัการเรียนรู ้และวางแผนการวดัและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่ง
กระบวนการที่ส  าคญัที่เอือ้ใหเ้กิดการน าตนเองในการเรียนรู ้คือ ครูตอ้งใหน้กัเรียนท าสัญญาการ
เรียนที่เหมือนเป็นขอ้ตกลงการเรียนรูท้ี่สรา้งขึน้ระหว่างครูและนกัเรียน โดยนกัเรียนจะตอ้งปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครดั เพื่อตรวจสอบการเรียนรูข้องตนเอง ในการวิจัย จะใหน้ักเรียนท าสญัญาการ
เรียนโดยนกัเรียนจะตอ้งปฏิบตัิตามสญัญาการเรียนรูอ้ย่างเคร่งครดั โดยผูวิ้จยัไดอ้อกแบบสญัญา
การเรียนรู้เพื่อใช้ส าหรับการวิจัยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  ดังตาราง 6
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ตาราง 6 สญัญาการเรียนที่ใชส้  าหรบัการวิจยั 
 

เนือ้หา จุดมุ่งหมาย
ของการ
เรียนรู ้

การเขา้ชม
วีดิทศัน ์

การเรียนรู้
เพิ่มเตมิ
ก่อนเขา้
ชัน้เรยีน 

หลกัฐาน
การเรียนรู ้

การส่ง
การบา้น 

การ
ประเมินผล 

:สมการเคม ี  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

 

พลงังาน  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

 

อตัราการ
เกิดปฏิกิรยิา
เคม ี

 ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

 

ปัจจยัที่มีผล
ต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิรยิา
เคม ี

 ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

 

ปฏิกิริยารี
ดอกซ ์

 ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

 

สาร
กมัมนัตรงัส ี

 ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

  ก่อนวนั___ 
เวลา____ 

 

 
โดยสัญญาการเรียนรู้ ครูจะเป็นผู้จัดเตรียมรูปแบบของสัญญาการเรียนให้ใน 

Google Docs เพื่อใหน้กัเรียนสะดวกแกก่ารจดบนัทกึ สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เว็บไซต ์
ตลอดจนรูปภาพ วีดิทัศนท์ี่นักเรียนถ่ายท าลงไปได้อย่างง่ายดาย โดยมุ่งหวังใหน้ักเรียนบันทึก
วิธีการเรียนรูโ้ดยใชก้ารน าตนเองในการเรียนรู ้โดยมีองคป์ระกอบของสัญญาการเรียนรูใ้นแต่ละ
รายสาระการเรียนรู ้ดงันี ้

1. เนือ้หา คือ ชื่อสาระการเรียนรูใ้นแต่ละสัปดาห ์โดยครูจะเขียนชื่อสาระการ
เรียนรูไ้วใ้ห ้แลว้เวน้ที่ว่างเอาไวเ้พื่อใหน้กัเรียนเขียนหน่วยการเรียนรูย้่อย ๆ เพิ่มเติม 
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2. จุดมุ่งหมายของการเรียนรู ้คือ เป้าประสงคข์องการเรียนรูใ้นสาระการเรียนรู้
หนึ่ง ๆ ว่านักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรและสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้
อย่างไร 

3. การเขา้ชมวีดิทัศน์ คือ พืน้ที่ที่ให้นักเรียนเขียนสัญญาว่านักเรียนจะเข้าชม 
วีดิทัศนใ์น Google Classroom ที่ครูจัดเตรียมไวใ้หอ้ย่างชา้ที่สุดในวันและเวลาใด โดยสาเหตุที่
ผูวิ้จัยใหน้ักเรียนเขียนเป็นรายสัปดาห ์เพราะ ในระหว่างการท าการทดลอง อาจมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือวันหยุดเพิ่มเติมในรายสัปดาหน์ั้น ๆ จึงเป็นทางหนึ่งที่จะสรา้งความยืดหยุ่นใหแ้ก่
นกัเรียนได ้

4. การเรียนรูเ้พิ่มเติมกอ่นเขา้ชัน้เรียน คือ พืน้ที่ส  าหรบัใหน้กัเรียนเขียนสญัญาว่า
นักเรียนจะศึกษาเนื ้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระการเรียนรูน้ั้น ๆ ในส่วนใดบ้าง และจะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลนั้นอย่างไร โดยการศึกษาเพิ่มเติมมุ่งเน้น แหล่งขอ้มูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีแหล่ง
อา้งอิง อย่างนอ้ย 1 แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม  

5. หลักฐานการเรียนรู ้คือ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
นอกหอ้งเรียน กล่าวคือ เมื่อนกัเรียนท าการศึกษาเรียนรูเ้พิ่มเติมนักเรียนจะตอ้งสรา้งหลกัฐานการ
เรียนรู ้เช่น ภาพถ่ายหรือร่องรอยการจดบนัทึกขอ้มลู เป็นตน้ 

6. การส่งการบา้น คือ พืน้ที่ที่ใหน้กัเรียนเขียนสญัญาว่านกัเรียนจะส่งภาระงานที่
ครูมอบหมายใหน้กัเรียนจดัท าในหอ้งอย่างชา้ที่สดุในวนัและเวลาใด โดยสาเหตทุี่ผูวิ้จยัใหน้กัเรียน
เขียนเป็นรายสัปดาห์ เพราะ ในระหว่างการท าการทดลอง อาจมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
วนัหยุดเพิ่มเติมในรายสปัดาหน์ัน้ ๆ จึงเป็นทางหนึ่งที่จะสรา้งความยืดหยุ่นใหแ้ก่นกัเรียนได้  

7. การประเมินผล คือ พืน้ที่ที่จดัเตรียมไวใ้หน้กัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนประเมินและ
หาสาเหตขุองการเรียนรูข้องตนเองว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ เพราะเหตใุด 

3. เอกสารท่ีเกีย่วกับความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

จากการศึกษาเกี่ยวกบัความหมายของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
พบว่ามีผูใ้หค้  าจ ากดัความไวจ้ านวนมาก ในหลากหลายประเด็น โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  กระบวนการคิด ซึ่งเป็น
กระบวนการทางปัญญาขัน้สงูและที่ซบัซอ้น ที่ใชส้  าหรบัการคิด พิจารณา และไตร่ตรองเกี่ยวกบัสิ่ง
ที่สงสยั สิ่งที่เป็นปัญหา หรือขอ้มูลเพิ่มเติมที่อยากทราบ (พลกฤช ตนัติญานุกูล, 2547, น. 14-16; 
มยุรี หรุ่นข า, 2544, น. 18) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งที่จะคิด จุดมุ่งหมายการคิด และการคิดที่
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ประกอบดว้ยเจตคติ ความฺรูแ้ละทักษะโดยไตร่ตรอง มีเหตุผล โดยเน้นการแสวงหาความรูเ้พื่อ
ตรวจสอบการยอมรบัของหลักฐาน (Ennis, 1985, p. 1; Watson และ Glaser, 2012, pp. 5-7; 
เพ็ญพิสทุธ์ิ เนคมานุรกัษ์, 2537, น. 12-14) โดยใชวิ้ธีการพิสูจนร์่องรอย หรือหลักฐานจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบดา้น ปราศจากอคติผ่านเกณฑท์ี่ประกอบกบัการใชค้วามรู ้
ความคิด ทกัษะต่าง ๆ อย่างมีเหตผุล (ดารารตัน ์มากมีทรพัย,์ 2553, น. 17-19; บรรจง อมรชีวิน, 
2556, น. 2; ส าราญ ดวงตานอ้ย, 2552, น. 91-98; อานุภาพ เอือ้ยฉิมพลี, 2550, น. 11-12) เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจอย่างถูกตอ้งเพื่อใหไ้ดวิ้ธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกบัรูปแบบของปัญหา 
หรือใหไ้ดข้อ้สรุปของสิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มตน้ (ลกัขณา สริวัฒน,์ 2549, น. 89; ศนัสนีย ์ฉัตร
คปุต,์ 2545, น. 31-32)  

3.2 กระบวนการของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
จากการศึกษาในหัวขอ้ ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทฤษฎีที่

เกี่ยวขอ้งกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะเห็นว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเริ่มตน้
จากกระบวนการเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงที่มีความ
สลับซับซ้อนของสมองต่าง ๆ สู่การลงขอ้สรุปของสิ่งที่เผชิญ โดยมีนักการศึกษาหลายท่าน ได้
กล่าวถึงกระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปไดด้งันี ้

เอนนิส  (Ennis, 1985, pp. 44-48) ได้กล่าวถึ ง กระบวนการคิดอย่างมีอย่างมี
วิจารณญาณ เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทางความคิด (Dispotions) และความสามารถ (Ability) โดย
มีรายละเอียดโดยสรุป กล่าวคือ  

1. การจัดการทางความคิด (Dispotion) โดยระบบนีม้ีการมีการจัดการทั่วไปใน
วงกวา้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.1 การใส่ใจที่จะท าใหถู้กตอ้งที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้รวมไปถึง การแสวงหา
สมมติฐานทางเลือก ค าอธิบายต่าง ๆ ขอ้สรุป แผนงาน และเปิดความคิดใหพ้ิจารณามมุมองอ่ืน ๆ 
อย่างจริงจังมากกว่ามุมมองของตนเอง และพยายามที่จะเรียนรูใ้นขอบเขตที่มีขอ้มูลอยู่โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ 

1.2 ตระหนักถึงความเขา้ใจและมุมมองเกี่ยวกับปัจจุบันอย่างซื่อสัตยแ์ละ
ชัดเจน รวมทั้ง การค้นพบและรับฟังมุมมองและเหตุผลของผู้อ่ืน การสร้างความชัดเจนใน
ความหมายเกี่ยวกบัสิ่งที่พดู เขียน เพื่อใหแ้ม่นย าที่สดุเทา่ที่สถานการณน์ัน้ ๆ  ตอ้งการ ก าหนดและ
คงไวซ้ึ่งความมุ่งมั่นในขอ้สรุปหรือขอ้ค าถาม แสวงหาและน าเสนอเหตผุล โดยค านึงถึงสถานการณ์
โดยรวมและตระหนกัในความเชื่อพืน้ฐานของตนเองอย่างไตรตรอง 
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1.3 ใส่ใจผูอ่ื้น โดยขอ้นีเ้ป็นเพียงตวัช่วยไม่ไดเ้ป็นตัวก าหนด โดยหลีกเหลี่ยง
การข่มขู่ หรือท าใหผู้อ่ื้นเกิดความสับนเกี่ยวกบัความคิด โดยค านึงถึงความรูส้ึก ระดับความเขา้ใจ 
และความเป็นอยู่ของผูอ่ื้น 

2. ความสามารถ (Ability)โดยประกอบด้วย 15 ความสามารถ โดยแบ่งเป็น 
ความสามารถที่เป็นพืน้ฐานการอธิบาย (ความสามารถที่ 1-3) ความสามารถที่เป็นพืน้ฐานการ
ตัดสินใจ (ความสามารถที่  4 และ 5 ) ความสามารถในการอนุมาน (ความสามารถที่  6-8) 
ความสามารถในการท าใหช้ัดเจน (ความสามารถที่ 9-10) ความสามารถในการคาดคะเนและการ
รวบรวม (ความสามารถที่  11-12) และความสามารถเสริม (ความสามารถที่  13-15) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 ความสามารถในการเพ่งความสนใจเกี่ยวกบัค าถาม 
2.2 ความสามารถในการวิเคราะหข์อ้คิดเห็น 
2.3 ความสามารถถามและตอบ  
2.4 ความสามารถในการตดัสินความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มลู 
2.5 ความสามารถในการสงัเกตและตดัสินการสงัเกต 
2.6 ความสามารถในการไดข้อ้สรุปและการตดัสินขอ้สรุป 
2.7 ความสามารถในการอนุมานเนือ้หา 
2.8 ความสามารถการตดัสินคณุค่าในการตดัสินใจ 
2.9 ความสามารถในการนิยามความหมายและการตดัสินความหมาย 
2.10 ความสามารถในการกล่าวขอ้ตกลง 
2.11 ความสามารถในการพิจารณา เหตผุลจากสมมติฐาน 
2.12 ความสามารถในการประยุกตค์วามสามารถอ่ืน ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
2.13 ความสามารถในการด าเนินการอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสมกับ

สถานการณ ์
2.14 ความสามารถในการรบัรูถ้ึงความไวของความรูส้ึก ระดับความรูแ้ละ

ความซบัซอ้นของผูอ่ื้น 
2.15 ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์ วาทศิลป์ที่เหมาะสมในการอภิปราย 

การน าเสนอและการตอบโต ้ทัง้ในดา้นการพดูและการเขียน 
เพ็ญพิสุทธ์ิ เนคมานุรกัษ์ (2537, น. 21-33) ได้ท าการสังเคราะห์กระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร ์โดยจะ
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เริ่มตน้จากปัญหา การแสวงหาวิธีการแกปั้ญหา วิเคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ และเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุ ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบักระบวนคิดแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร ์

ที่มา : เพ็ญพิสทุธ์ิ  เนคมานุรกัษ์. (2537). การพฒันารูปแบบพฒันาการคดิอย่างมี
วิจารณญาณส าหรบันกัศึกษาครู. หนา้ 33. 
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ศนัสนีย ์ฉัตรคปุต ์(2545, น. 32-37) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ว่ามีองคป์ระกอบ 3 ส่วนที่ตอ้งท างานร่วมประสานกนั คือ  

1. กระบวนการท างานของการคิด (Mental Operations) โดยมี 2 ส่วนย่อย ๆ คือ
กระบวนการผสมผสานความรู ้(Cognitive Operations) คือการใชท้กัษะพืน้ฐานในการย่อยขอ้มูล
โดยประกอบดว้ย การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การคาดคะเน การพิจารณาจากขอ้เท็จจริง 
การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดของเหตุผล การสรา้งขอ้ถกเถียง การวิเคราะหข์อ้สันนิษฐานและกา ร
วิเคราะห์ระบบ และยุทธวิถีในการสร้างความรู้ประกอบด้วย การตัดสินใจ การตรวจสอบ
สถานการณ์ การทดลอง การแก้ปัญหาและการประดิษฐ์คิดค้น  และกระบวนการจัดการและ
ควบคุมความคิด (Metacognitive Operations) สะท้อนขั้นตอนของการคิด โดยเริ่มจากการ
วางแผน ประเมินความคิด และการควบคุมและติดตามผลเป็นระยะของกระบวนการปรบัเปลี่ยน
ความคิด 

2. การก่อเกิดความคิด (Dispotion) คนที่ใชก้ระบวนการท างานของการคิดที่ดี 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณมักจะประสบความส าเร็จ โดยมียุทธวิธีที่ก่อใหเ้กิดผลดี ไดแ้ก่ เลือก
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ โดยใชห้ลกัฐาน 

3. ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่ได้จากการน าความรูใ้หม่ไปผสมผสานกับ
ความรูเ้ดิม โดยความรูม้ี 3 แบบ คือ ความรูท้ี่ไดจ้ากประสบการณ์ตรง ความรูเ้ฉพาะตัวบุคคล 
ความรูเ้นือ้หาของความคิด 

จึงสรุปได้ว่า กระบวนการของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะมี
ขัน้ตอนการคิดร่วมกบัขั้นตอนการคิดทางวิทยาศาสตร ์แต่จะแตกต่างกนัที่กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจะมุ่งเนน้กระบวนการคิดหาค าตอบของสถานการณ์ ขอ้โตแ้ยง้ที่จ  าเป็นจะตอ้งหา
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานที่น่าเชื่อถืออย่างเพียงพอเพื่อสรา้งขอ้
สมมติฐาน โดยวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชห้ลกัการทางเหตผุลเชงิตรรกศาสตร ์และโดยการประเมินเพื่อ
ลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผลแต่มีความยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงไดต้ามขอ้มูลที่เปลี่ยนแปลงไป 
หรืออาจกล่าวได้ว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีการประเมินผลตลอดเวลา ซึ่ง
แตกต่างกบักระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรท์ี่สามารถมีการทดลองซ า้เพื่อยืนยนัผลการสรุปได ้ 

3.3 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหไ์ดอ้ย่างมีหลกัการ สามารถควบคมุ จดัการและตรวจสอบความคิดของตนเองได ้ทัง้ยงั
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยใชเ้หตุอย่างถูกตอ้งเหมาะสม (ลักขณา สริวัฒน,์ 2549, น. 
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102) เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนไปสู่กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ไดด้งันี ้

ประพันธ์ศิริ สุเสารจั (2556, น. 136) กล่าวว่า ในการฝึกความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียน ครูควรเตรียมสถานการณ์ เพื่อฝึกฝนใหแ้ก่นักเรียน โดยมี
วิธีการที่หลากหลาย ดงันี ้

1. เตรียมขอ้มูลหรือสถานการณ์ใหน้ักเรียนไดส้ังเกต พิจารณาและตัดสินใจว่า 
ขอ้มลูใดถูกตอ้ง น่าเชื่อถือมากกว่ากนั 

2. เตรียมค าถามหรือสถานการณ์ที่มีผูต้ั้งขอ้สังเกตหรือใหค้  าตอบไวแ้ลว้ น ามา
ให้นักเรียนตัดสินใจว่าข้อสังเกตนั้น มีข้อคัดคา้น มีข้อเห็นสนับสนุนหรือไม่มีควาเกี่ยวข้องกับ
ขอ้เท็จจริงเลย 

3. เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุผลกัน แลว้น ามาใหน้ักเรียนสรุป
จากขอ้ความหลกัที่ก าหนด 

4. เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่สัมพันธ์กัน แล้วให้นักเรียนตัดสินใจว่า
ขอ้ความใดจ าเป็นที่สดุ หรือจ าเป็นตอ้งเกิดขึน้ก่อนจึงจะสมเหตสุมผล 

บรรจง อมรชีวิน (2556, น. 21-23) กล่าวว่า เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในระหว่างการเรียนการสอนครูควรค านึงถึงเรื่องส าคญั ต่อไปนี ้

1. ไม่ควรจดัโปรแกรมสอนเป็นพิเศษ การสอนใหค้ิด นักเรียนควรไดเ้รียนรูจ้าก
เนือ้หาของวิชานั้นจริง ๆ โดยจะไม่เห็นผลในระยะเวลาสั้น ๆ เพราะ การสอนจะไดผ้ลหรือไม่นั้น 
ขึน้กบัว่านกัเรียนมีความรูเ้นือ้หาอย่างเพียงพอหรือไม่ก่อนเป็นส าคญั  

2. ควรสอนความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณในเนื ้อหาสาระวิชา  
กล่าวคือ ควรสอดแทรกลงไปในวิชาที่เรียนมากกว่าที่จะน ามาสอนแยกออกต่างหาก เพราะจะช่วย
กระตุน้ในการถามไดเ้ป็นอย่างดี  

3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ไดส้อนไดเ้ฉพาะเด็กที่เก่ง หัว
กา้วหนา้ เพราะตามแนวพทุธิปัญญาเห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู ้คิดไดเ้หมือนกนักบัเด็กคนอ่ืน  

4. นักเรียนที่มีประสบการณ์จะช่วยการคิดได้ กล่าวคือ ให้ประสบการณ์ของ
นกัเรียนเป็นตวัช่วยในกรณีที่นกัเรียนไม่ไดม้ีความรูต้รงเนือ้หาวิชานัน้มากพอ 
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5. กลยุทธ์การสอนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีคือสอนให้
เห็นชัดและปฏิบัติให้เห็นจริง กล่าวคือ เป็นการสอนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นล าดับ
ขัน้ตอน และชีใ้หเ้ห็นถึงการประยุกตเ์ขา้เนือ้หาและปราบการณืนัน้อย่างกลมกลืนสอดรบักัน และ
ในโอกาสข้างหน้าก็ไม่ละเลยที่จะด่านักเรียนได้น ามาประยุกต์กับประเด็นที่ก าลังอภิปรายได้
หรือไม่ และเมื่อถึงระดบัหนึ่ง นกัเรียนจะเรียนรูถ้ึงการประยกุตท์กัษะการคิดต่อเรื่องต่าง ๆ  โดยที่ไม่
จ าเป็นจะตอ้งมีการชีแ้นะจากครู 

ชนาธิป พรกุล (2557, น. 12-17) ไดล้่าวถึงองคป์ระกอบของการสอนกระบวนการคิด 
โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ เนือ้หาส าหรบัคิด กระบวนการสอนคิดและชัน้เรียนที่มี
ความคิด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. เนือ้หาส าหรบัคิด การคิดและการสอนคิด ตอ้งอาศัยเนือ้หามาเป็นเครื่องมือ
การคิด เนื ้อหาจึงมีอิทธิพลต่อประเภทของการคิด และคุณภาพของการคิด โดยลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อหาและการคิดนั้นอาจกล่าวได้ว่า เนื ้อหาเป็นเป้าหมาย ทิศทาง เป็น
เครื่องมือที่ใชใ้นการคิด โดยเปลี่ยนแปลงเนือ้หาใหเ้ป็นสถานที่หรือเวทีแสดงความคิดเห็น เพราะ 
เนือ้หาจะเป็นตวัก าหนดกระบวนการคิด และตวัช่วยในการคิด นักเรียนจะมีความช านาญคิดได้
คล่องแคล่ว เมื่อมีความรูใ้นเนือ้หาที่น ามาใชค้ิดและกระบวนการคิดมีความเหมาะสม โดยการ
เลือกเนื ้อหาและการคิดก็ควรมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ต้องเป็นเนื ้อหาที่มีความหมาย มี
ความคุ้นเคยต่อนักเรียนเพื่อจูงใจให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู ้
นอกจากนีเ้นือ้หาควรเหมาะสมกบัทกัษะการคิดและสอดคลอ้งกับจุดประสงคข์องบทเรียน  

2. กระบวนการสอน มีขัน้ตอนหลกั  6 ขัน้ ไดแ้ก่ 
2.1 แนะน าให้นักเรียนรู้จักทักษะหรือวิธีคิดที่ต้องการสอน โดยครูจัด 1 

บทเรียนเนน้วิธีการของทกัษะการคิดนัน้ 
2.2 ให้นักเรียนฝึกทักษะตามค าแนะน า โดยใช้สถานการณ์เหมือนกับ

บทเรียนในขัน้ตอนที่ 1 และฝึกฝนจนช านาญ 
2.3 ใหผู้เ้รียกฝึกทักษะนัน้ โดยเลือกสถานการณเช่นเดียวกบัขัน้ตอนที่ 2 มา

ฝึกซ า้โดยไม่มีค  าแนะน า โดยนักเรียนจะเรียนรูผ้่านการซึมซับกฎ หลักการต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เป็น
ขัน้ตอนส าคญัที่จะน าไปสู่การคิดแบบอตัโนมตัิ และใชท้กัษะนัน้เหมือนเป็นเจา้ของ 

2.4 เป็นขั้นประยุกตใ์ชท้ักษะการคิดในสถานการณ์ที่ไม่คุน้เคย เพื่อช่วยให้
นกัเรียนเรียนรูวิ้ธีประยุกต ์โดยจดัอีก 1 บทเรียนที่เนน้การประยุกตใ์ช ้
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2.5 ให้นักเรียนฝึกวิธีประยุกตใ์ช้ตามค าแนะน าในสถานการณ์ หรือบริบท
ใหม่ ฝึกซ  า้ ๆ จนนกัเรียนช านาญในการใชบ้ริบทใหม่ 

2.6 ให้บทเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดด้วยตนเอง ครูอาจใช้
วิธีการเดียวกบัขัน้ตอนที่ 3 ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกวิธีการหรือใชวิ้ธีการหลาย อย่างที่
ได้เรียนรู้มาแล้วใช้ในหลายบริบท ขั้นนี ้เป็นการคิดแบบอัตโนมัติที่มีความถูกต้องแม่นย า มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

3. สถานที่เรียนที่มีการคิด กล่าวคือ เป็นสถานที่ที่จัดใหน้ักเรียนท ากิจกรรมที่มี
เป้าหมายฝึกการคิดอย่างต่อเนื่องขณะที่เรียนรูอ้ย่างมีความหมาย สิ่งแวดลอ้มในชั้นเรียนลว้น
ส่งเสริม และเอือ้ต่อการพัฒนาการคิด ชั้นเรียนนีใ้หค้วามส าคัญกับการเปลี่ยนขอ้มูลที่ นักเรียน
ไดร้ับเป็นความรู้และกิจกรรมส าคัญของนักเรียน คือ การคิด โดยมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

3.1 การสรา้งความรูโ้ดยใชก้ารคิดระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง 
3.2 การผูกพนักบัเรื่องที่ศึกษาดว้ยการใชส้ติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ 
3.3 มาตรฐานของการสรา้งความรู ้และการเรียนรูอ้ยู่บนพืน้ฐานของความ

เป็นที่สามารถพิสจูนค์วามถูกตอ้งได ้ 
จึงสรุปไดว่้า แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูควร

เริ่มจากการใหเ้วลาจ านวนมากส าหรบัการแนะน า และชีแ้นะวิธีการคิดในระยะเริ่มตน้ และค่อย ๆ 
ลดเวลาลง เพราะตอ้งเริ่มตน้จากการที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของนกัเรียนจากการตอบ
ค าถามทนัทีเมื่อไดร้บัสิ่งเรา้โดยไม่ผ่านกระบวนการคิด และปริมาณการฟังจ านวนนอ้ย จนเมื่อครู
ออกแบบกิจกรรมทัง้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเดี่ยวที่ใหน้ักเรียนไดใ้ชเ้วลาในการคิดที่เหมาะสม 
ไดเ้กิดกระบวนการถกเถียงระหว่างกลุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อสรุปของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ใหค้ิดอย่างรอบคอบเมื่อไดร้บัสิ่งเรา้ 
และเมื่อมีมวลประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็น าประสบการณ์นั้นมาใช้ส าหรับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อไป 

3.4 ลักษะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้ท่ีมีความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

การคิดอย่างมี วิจารณญาณนับว่าเป็นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ภายในตวัผูท้ี่ไดร้บัการฝึกฝน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนี ้
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูน้ัน้แสดงออกมาภายนอก (พันธ์ ทองชุมนุม. 2547: 
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176) โดยไดม้ีนกัการศึกษาหลายท่านไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกบัลกัษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก
ของผูท้ี่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาจากนักการศึกษา
หลาย ๆ ท่านไว ้ดงันี ้

คูกหแ์ลน (Coughlan, 2007, pp. 7-8) ไดก้ล่าวถึงลักษณะของผูท้ี่มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวอ้ย่างกวา้ง ๆ จ ากดั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มีลักษณะนิสยัเป็นคนช่างสงสัย 
ใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะหเ์พื่อรบัรองความเขา้ใจเกี่ยวกับปัญหา และมองโลกในแง่ดี แต่
ในทางตรงกันข้ามจะเป็นคนที่มองลักษณะต่าง ๆ ในด้านเดียวโดยไม่ลงรายละเอียดปลีกย่อย 
เนื่องจากลม้เหลวในการเชื่อมโยง เพราะไม่รูจ้กัองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัปัญหา 

มุราวสกี (Murawski, 2014, pp. 25-28) ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะที่ส  าคัญของผูท้ี่มี
และไม่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผูวิ้จัยสามารถท าการสังเคราะหแ์ละ
เปรียบเทียบ ไดด้งัตาราง 7  

 
ตาราง 7 ลกัษณะของผูท้ี่มีและไม่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ลกัษณะของผูท้ี่มี 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ลกัษณะของผูท้ี่ไม่มี 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

- รบัทราบขอ้จ ากัดของแต่ละบุคคล 
- มองปัญหาว่าเป็นส่ิงที่ทา้ทาย น่าต่ืนเตน้ 
- มีความเขา้ใจเป็นเป้าหมาย ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
เพื่อการตัดสินใจ 
- สนใจความรูสึ้กของผูอ้ื่น 
- ช่างสงสยั 
- คิดก่อนท า 
- หลีกเล่ียงการใชอ้ารมณ์ 
- ใจกวา้ง 

- ไม่รบัรูถึ้งขอ้จ ากัดส่วนบุคคล 
- ใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาแรกที่คิดขึน้มาได้ 
- ตดัสินใจการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วโดยไม่ 
วิพากษณว์ิจารณ์ 
- คิดว่าความคิดของเขาดีที่สุด 
- ไม่มีประสิทธิภาพในการฟัง 
- ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
- คิดในกรอบ ระเบียบ และแบบแผน 
- หลอกตวัเองบ่อย ๆ  

ที่มา: ชมรุาวสกี. (Murawski). (2014). Critical Thinking In The Classroom…And 
Beyond. หนา้ 25-28. 

เพ็ญพิสุทธ์ิ เนคมานุรกัษ์ (2537, น. 37-44) ไดท้ าตารางการสังเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ลักษณะผูท้ี่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยความสามารถในการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณนั้นเป็นผลที่แสดงออกเนื่องมาจากพฤติกรรมการคิดภายใน ซึ่งผู ้วิจัยได้ท าการ
สงัเคราะหก์ารศึกษาและท าการสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัตาราง 8  

 
ตาราง 8 ลกัษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผูท้ี่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลกัษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก 

1.ดา้นการระบุประเด็นปัญหา ตระหนกัถึงการใหค้วามส าคัญในการก าหนดหรือ
ระบุประเด็นปัญหา หรือความหมายของค าต่าง ๆ 
อย่างชดัเจน 

2.ดา้นการรวบรวมขอ้มลู สงัเกต วินิจฉัย และเลือกขอ้มูลต่าง ๆ ที่สงัเกตได ้
และรายงานอย่างชัดเจน และเป็นปรนยั 

3.ดา้นการพิจารณาความน่าเชื่อถือของขอ้มูล ตระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกับความน่าเชื่อถือ ไม่
คาดเดาค าตอบ สามารถแสดงถึงความลักษณะ
ความลึกและความกวา้ง ขอ้จ ากัดของขอ้มลูได ้ 

4.ดา้นการแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล สามารถจ าแนกและแยกประเภทขอ้มลูแต่ละขอ้มูล
ที่แตกต่างกันได ้

5.ดา้นการตัง้สมมติฐาน ใหค้วามส าคญัการตั้งสมมติฐานโดยมีหลาย ๆ 
ทางเลือกในการแกปั้ญหา 

6.ดา้นการลงขอ้สรุปโดยการใชเ้หตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนยั 

มีความรูท้ี่ทนัสมยั ใจกวา้ง สงัเกต ควบคุม
กระบวนการคิดและตดัสินใจลงขอ้สรุปอย่าง
ถูกตอ้ง สมเหตุสมผลเมื่อมีเหตุผลที่เพียงพอ 

7.ดา้นการประเมินผล มีการพิจารณาขอ้สรุปอยู่เสมอเมื่อมีขอ้มูลและ
หลกัฐานที่เพิ่มเติมมากขึน้ 

ที่มา : เพ็ญพิสทุธ์ิ เนคมานุรกัษ์. (2537). การพฒันารูปแบบพฒันาการคดิอย่างมี
วิจารณญาณส าหรบันกัศึกษาครู. หนา้ 37-44. 

จึงสรุปได้ว่า มีนักการศึกษาได้บ่งบอกลักษณะของผูท้ี่มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไวม้ากมาย แต่พบว่ามีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นผูท้ี่รูต้นเอง ตื่นตัว  ทันสมัย 
มองโลกในแง่ดี เป็นผูมุ้่งเนน้การตัง้ค  าถามกบัปัญหาหรือสถานการณท์ี่พบเจอแลว้ใชก้ระบวนการ
ในการสืบค้น ใฝ่รู้ ตั้งสมมติฐานได้อย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
น่าเชื่อถือทั้งในระดับที่ลึกและกว้าง และใช้กระบวนการทางความคิดต่าง ๆ ในการแยกแยะ 
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ถกเถียงอย่างเปิดใจรบัฟัง เป็นผูฟั้งที่ดี ใจกวา้ง ใส่ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น สรา้งขอ้สรุปอย่างอย่าง
สมเหตสุมผล ถูกตอ้งจากหลกัฐานทีเ่ป็นประจกัษ์และเชื่อถือได ้และเมื่อมีขอ้มลู หลกัฐานใหม่ ๆ ก็
มีวงจรการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหม่ ๆ อีกเพื่อรวบรวมข้อมูลเก่าและสรา้งเป็นข้อสรุปใหม่ 
จนกว่าจะไดข้อ้มลูที่ถูกตอ้งและสมบูรณ ์

3.5 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดม้ีการคิดและ

พัฒนาปรบัปรุงมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีนักการศึกษาไดก้ล่าวถูกการวัดและประเมินการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไวด้งันี ้ 

วัตสันและเกลเซอร  ์(Watson และ Glaser, 2012, pp. 12-15) เป็นศาสตราจารย์
ทางด้านการศึกษา โดยได้ท าการศึกษาโดยใช้เวลายาวนานกว่า 25 ปีและสรา้งแบบวัดและ
ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดส้รา้งและพัฒนาครัง้แรกในปี ค.ศ.1920 
ออกแบบโดยอาศัยหลักการวัดความสามารถของสมองกลุ่มจิตมิติ  (Psychometric) ที่
ความสามารถของมนุษยม์ีลกัษณะ องคป์ระกอบและระดบัที่แตกต่างกนั โดยสามารถท าการวดัได้
โดยวิธีการที่มาตรฐานคิดอย่างพิจารณารอบคอบ ได้รบัการยอมรบัและถูกน าไปใช้ทั้งในการ
ทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน และไดร้บัการแปลดว้ยภาษา
หลากหลายทั่ วโลก โดยใช้หลักการและเหตุผลว่ากระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ
ประกอบด้วย เจตคติ  (attitude) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) โดยแบบทดสอบ
ประกอบดว้ยแบบทดสอบย่อย 5 ดา้น ไดแ้ก่ การอนุมาน การยอมฺรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรฺนัย 
การตีความ และการประเมินขอ้โตแ้ยง้ โดยลกัษณะของแบบทดสอบจะประกอบดว้ย สถานการณ์
และขอ้สรุปเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ และใหผู้ร้บัการวัดและประเมินตอบตัดสินใจความถูกตอ้ง
ของขอ้สรุปนั้น ๆ แลว้หลังจากนั้นก็ได้รบัการปรบัปรุงและพัฒนาเป็นระยะ ๆ โดยผู้วิจัยท าการ
สงัเคราะหเ์พื่อสรุปไดส้รุปไดด้งัตาราง 9  
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ตาราง 9 การปรบัปรุงแบบวดัและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวตัสัน
และเกลเซอร ์
 

ค.ศ. การปรบัปรุงแบบวดัและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ค.ศ.1964 ได้สร้างแบบทดสอบคู่ขนาน จ านวน 100 รายการ เป็นที่รูจ้ักกันในฟอร์ม Ym และ Zm 

ภายใตช้ื่อ Watson-Glaser Critical Appraisal (WGCTA) ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

ค.ศ.1980 แบบวัดไดร้ับการปรับปรุงครัง้แรกเพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งดา้นภาษา เชือ้ชาติ และเพศ

จึงไดม้ีฉบบัปรบัปรุงแบบฟอรม์ A และ B 

ค.ศ.1994 เกิดการปรับปรุงฟอรม์ A เพื่อใช้ส าหรบัการทดสอบและฝึกอบรมเก่ียวกับการจา้งงาน และ

เป็นที่รูจ้กักันในฟอรม์ S 

ค.ศ.2000 เกิดการปรบัปรุงฟอรม์ B ในสหราชอาณาจักร เกิดฉบับปรับปรุงฟอรม์ C เป็นที่รูจ้กักันใน

ชื่อ WGCTAUK 

ค.ศ.2012 เกิดการปรับปรุงฟอรม์ D เป็นที่รูจ้ักในชื่อ W-GCTA Supervised เป็นชุดข้อสอบออนไลน์

ทัง้หมด 40 ขอ้ และเกิดฟอรม์ E ซึ่งเป็นการพฒันาปรบัปรุงอีกครัง้จากฟอรม์ B  

ที่มา : วตัสนัและเกลเซอร.์ (Watson & Glaser). (2012). Watson- Glaser™ Critical 
Thinking Appraisal User-Guide and Technical Manual. หนา้ 12-15. 

เอนนิส (Ennis, 1985, อ้างถึงใน สมนึก ภัททิยธนี, จุฑาทิพย์ ชาติสุวรรณ์ , และ 
วิภาดา ค าดี, 2548, น. 1-15) ได้พัฒนาร่วมกันสร้าง Cornell Critical Thinking Test ร่วมกับ 
Ennis โดยไดเ้ริ่มพัฒนาขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ.1961 และไดร้บัการปรบัปรุงในปี ค.ศ.1985 โดยแต่
ละฉบบัใชส้  าหรบัวดักลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนั ดงันี ้

1. แบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test Level X เหมาะกับนักเรียน
ระดับ 4 ถึงระดับ 12 โดยมุ่งวัดความสามารถจ านวน 4 ดา้น คือ ความสามารถในการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต (Credibility of Source and Observations) 
ความสามารถในการอุปนัย  ( Induction) ความสามารถในการนิ รนัย   (Deduction) และ
ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Assumption Identification)  

2. แบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test Level Z ใช้ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางปัญญา และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยวัด



  70 

ความสามารถ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอุปนัย (Induction) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Credibility 
of Source) การพยากรณ์ และการวางแผนการทดลอง (Predictation and Experimental 
Planing) การอา้งอิงเหตุผลผิดหลักตรรกศาสตร ์(Fallacies) การนิรนัย (Deduction) การให้ค  า
จ ากดัความ (Definition) และการระบุขอ้ตกลงเบือ้ตน้ (Assumption Identification)  

นอกจากนีย้ังมีนักการศึกษาในประเทศไทย ที่ไดศ้ึกษาและท าการวิจัยเกี่ยวกบัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใชห้ลกัการต่าง ๆ โดยผูวิ้จยัไดท้ าการแบ่งนกัการศึกษาที่ไดท้ าการวัด
และประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใชเ้กณฑค์วามแตกต่างขององคป์ระกอบในรายดา้น
ของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวท้ัง้สิน้ 4 กลุ่ม ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย เพ็ญพิสุทธ์ิ เนคมานุรักษ์ (2537) และ มยุรี หรุ่นข า 
(2544) ไดแ้บ่งการวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว ้7 ดา้น ไดแ้ก่ 
การระบุประเด็นปัญหา (Identify Problem, IP) การรวบรวมขอ้มลู (Collecting Information, CI) 
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูล (Credibility of Source of Information, CS) การ
ระบุลกัษณะขอ้มลู (Identify Information, II) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis, Hy) การลงขอ้สรุป 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขอ้ย่อยไดแ้ก่ การใชเ้หตผุลแบบอปุนยั (Induction, In) และการใชเ้หตผุลแบบ
นิรนยั (Deductive, De) และการประเมินผล (Ecaluation, Ev) 

กลุ่มที่ 2 ประกอบดว้ย เฉลิม สมภู่ (2556) และ กิตติพันธ ์วิบุลศิลป์ (2560) ได้
อาศยัหลกัการวดัและประเมินตามแบบวดั Watson-Glaser Critical Appraisal (WGCTA) ไดแ้บ่ง
การวดัและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ การะบุขอ้ตกลง
เบือ้งต้น (Recognition of assumption) การอนุมาน (Inference) การนิรนัย (Deduction) การ
ประเมินขอ้สรุป (Evaluation of argument) และการตีความ (Interpretation) 

กลุ่มที่ 3 ประกอบดว้ย อานุภาพ เอือ้ยฉิมพลี (2550) และ ณัฐวรรณ เวียนทอง 
(2554) ไดอ้าศยัหลกัการวัดและประเมินตามแบบวดั Cornell Critical Thinking Test Level X ได้
แบ่ งการวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณ ญาณไว้ 5 ด้าน  ได้แก่ 
ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต (Credibility of 
Source and Observations) ความสามารถในการอุปนยั (Induction) ความสามารถในการนิรนัย 
(Deduction) และความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Assumption Identification)  

กลุ่มที่ 4 โดย ดารารตัน ์มากมีทรพัย ์(2553) ได้อาศัยหลักการวัดและประเมิน
ตามแบบวัด Cornell Critical Thinking Test Level Z ไดแ้บ่งการวดัและประเมินความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 7 ด้าน ได้แก่ การสรุปแบบนิรนัย (Infer and judge deductive 
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conclusions) การใหค้วามหมาย (Semantics) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มลูและ
การสังเกต (Determine credibility of source and observation) การสรุปแบอุปนัย (Infer and 
judge inductive conclusion) การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย ( Induction 
planning experiments and predict probable consequences) และการนิยามและการระบุข้อ
สนันิษฐาน (Definition and assumption identification)  

จึงสรุปไดว่้า การวดัและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งเนน้
การวัดความสามารถทางสมอง โดยมีความเชื่อที่ว่ามนุษยส์ามารถมีความสามารถในหลาย ๆ 
องคป์ระกอบ และหลาย ๆ ระดบั โดยแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีหลายรูปแบบดงัที่ได้
กล่าวไปแลว้ โดยในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดใ้ชแ้บบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยอาศยัหลกัการวดัและประเมินตามแบบวัด Watson-Glaser Critical Appraisal (WGCTA) ได้
แบ่งการวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การะบุ
ข้อ ต ก ล ง เบื ้ อ งต้ น  (Recognition of assumption)  ก า รอนุ ม าน  ( Inference)  ก า รนิ รนั ย 
(Deduction) การประเมินข้อสรุป (Evaluation of argument) และการตีความ (Interpretation) 
โดยจะใชข้อ้สอบแบบสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ข่าว หรือเหตกุารณท์ี่เป็นปัจจุบัน 
พรอ้มขอ้สรุป และหลังจากนั้นให้นักเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตอบขอ้สรุป 
โดยใชม้ลูหลกัฐานต่าง ๆ ร่วมกบัความรูแ้ละประสบการณเ์ดิม และสรา้งเป็นชุดความรูใ้หม่ที่ผ่าน
กระบวนการคิดของนักเรียนเอง โดยผูวิ้จยัจะท าการวัดพฒันาการดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนและใหน้กัเรียนฝึกผ่านกิจกรรมทา้ยบทเรียนในทุก ๆ แผนการจดัการเรียนรู ้

4. เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

นกัวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน (ทิศนา แขมมณี, 2561, น. 10; พิมพพ์รรณ เทพสุ
เมธานนท ์และ สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, 2553, น. 109; ไพศาล หวังพานิช, 2526, น. 209; ภพ 
เลาหไพบูลย,์ 2542, น. 295) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ในหนังสือ 
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งผูวิ้จัยไดท้ าการศึกษาและสรุป
เกี่ยวกบัความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไดด้งันี ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) เป็นความส าเร็จในการเขา้ถึงองคค์วามรูท้ี่
ไดจ้ากการเรียนรู ้ซึ่งแสดงออกผ่านคุณลกัษณะดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ความสามารถในการน า
มวลประสบการณ์จากการสอน และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงออกในดา้น
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกระท าสิ่งใดจากที่ไม่เคยกระท าได ้หรือกระท าไดเ้พียงเล็กนอ้ย 
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ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความพยายามทั้งด้านร่างกาย สมอง จึงถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะ
บุคคล โดยพิจารณาจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่าง ๆ ไดแ้ก่ คะแนนสอบที่ก าหนดใหห้รือ
คะแนนที่ไดจ้ากงานที่ครูมอบหมายใหอ้ย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่าง 

4.2 ประเภทของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ ใช้วัดความรู้ ทักษะและ

ความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนไดเ้รียนรูม้าแลว้ว่าบรรลผุลส าเร็จตามจุดประสงคท์ี่ก าหนดไว้
เพียงใด (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557, น. 96) โดยแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนกัเรียนว่ามีประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ก่อนการน าไปตัดสินผลการเรียน หรือน าไปสอนซ่อมเสริม (ประกิจ รตันสุวรรณ, 2525, น. 210) 
โดยนักวิชาการและนกัวิจยัหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงประเภทของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในลกัษณะ
ต่าง ๆ (บรรดล สขุปิติ, 2536, น. 7-12; มลัลิกา เภาพิจิตร, 2516, น. 51-139) ไวด้งันี ้

ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นขึน้อยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภท โดยสามารถแบ่งไดห้ลายเกณฑ ์ไดแ้ก่  

1. เกณฑท์ี่ใชล้กัษณะการสรา้ง มี 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1.1 แบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้เอง (Teacher Made Tests) โดยครูสรา้ง

ขึ ้น เพื่ อวัตถุประสงค์ในการวัดการเรียนรู้ (Formative Test) และวัดผลการเรียนการสอน 
(Summative Test) โดยผลที่ ได้มักเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือเกณฑ์ที่ครูก าหนดไม่ได้น าไป
เปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน  

1.2 แบบทดสอบมาตรฐ าน  (Standardize tests) ซึ่ ง จะต้อ งเป็ น
แบบทดสอบที่มีมาตรฐานการสรา้ง มีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ และมีมาตรฐานในการให้
คะแนน โดยมีการเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติ (Norms)  

2. เกณฑท์ี่ใชใ้นการแปลความหมายของคะแนน มี 2 ประเภท ไดแ้ก่  
2.1 แบบทดสอบ อิง เกณ ฑ์  (Criterion Reference Test)  โดย เป็ น

แบบทดสอบที่วัดระดับความรูท้ี่มีแลว้น าไปเทียบกับเกณฑ ์(Absolute Standard) เพื่ออธิบายว่า
นกัเรียนรูเ้รื่องนัน้ ๆ หรือไม่  

2.2 แบ บ ท ดสอบ อิ งก ลุ่ ม  (Norms Reference Tests)  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น
แบบทดสอบที่มุ่งเนน้การเปรียบเทยีบนกัเรียนภายในกลุ่ม ว่านกัเรียนคนนัน้อยู่เก่งหรืออ่อนกว่าคน
อ่ืน ๆ อย่างไร 

3. เกณฑท์ี่ใชล้กัษณะการตรวจใหค้ะแนน มี 2 ประเภท ไดแ้ก่  
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3.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งหมาย
ใหผู้ต้อบเขียนขอ้ค าตอบยาว ๆ แสดงความสามารถ ความรูส้ึก ความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ โดย
เหมาะกบัการวดัความสามารถทางสมองขัน้สงูและบูรณาการได ้ 

3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test)  เป็นแบบทดสอบที่ผู ้เขียน
แบบทดสอบก าหนดประเด็นที่เป็นค าตอบที่ถูกตอ้งมาแลว้ล่วงหนา้ แลว้ใหผู้ต้อบแบบวัดเลือก
ค าตอบตามที่โจทยก์ าหนดมา โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทแบบทดสอบย่อย ๆ ไดแ้ก่  

3.2.1 ข้อสอบแบบถูกผิด  (True-False) เป็นลักษณะข้อสอบที่
ประกอบดว้ยขอ้ความหรือประโยคที่ตอ้งการใหผู้ต้อบตดัสินเพื่อเลือกค าตอบที่เป็นไปไดส้องอย่าง
ว่า ขอ้ความหรือประโยคที่แสดงนั้นถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือเท็จ เป็นขอ้สอบที่มีขอ้เสีย
มากกว่าขอ้ดี แต่ที่นิยมใชก้ันมาก เพราะสามารถถามไดอ้ย่างกวา้งขวางโดยใชเ้วลาสอบไม่มาก 
นักเรียนตอบไดอ้ย่างรวดเร็ว สร้างง่ายแต่ต้องสรา้งให้ชัดเจน โดยขอ้เสียพบว่า ส่วนใหญ่ถาม
ขอ้เท็จจริงคราวละหนึ่งขอ้เท็จจริง เป็นแบบทดสอบที่นกัเรียนคาดเดาค าตอบไดง้่ายเหมือนเหรียญ
สองดา้น และการขอ้ค าถามเป็นการยากที่จะท าใหข้อ้สอบไม่ครุมเครือ  

3.2.2 ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching) เป็นข้อสอบที่ให้ผู ้ตอบจับคู่ที่
สมัพันธก์ันระหว่างค าหรือขอ้ความใน 2 สดมภ ์โดยอาจเป็นแบบจับคู่คละ แบบแยกประเภท ซึ่ง
ควรตระหนักว่าควรใหต้ัวเลือกเป็นประเภทเดียวกัน ควรระบุอย่างชัดเจนว่าจะวดัสิ่งใด เรียงค า
ถามและค าตอบให้เป็นระเบียบ ควรมีค าตอบที่ไม่ถูกจ าคู่กับค าตอบด้วยแต่ไม่มากจนเกินไป 
ขอ้สอบประเภทนีม้ีขอ้ดีที่สามารถบรรจุค  าถามเกี่ยวกับขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัความสัมพันธร์ะหว่าง
ขอ้ความกับนิยามไดม้ากโดยไม่ใชเ้วลาสอบที่เยอะ แต่ขอ้เสียคือ สรา้งขอ้ค าถามไดย้าก บางคราว
เนือ้เรื่องมีไม่เพียงพอที่จะสรา้งขอ้ค าถามแบบจบัคู่ จึงท าใหม้ีตวัเลือกที่ไม่ถูกน ามาจบัคูก่บัค าตอบ
ไดไ้ม่เพียงพอ 

3.3.3 ข้อสอบแบบเติม (Completion) หรือเติมค าตอบสั้น (Short 
Answer) เป็นขอ้สอบที่มีค  าตอบตายตัว ในลักษณะที่ใหผู้ส้อบเติมค า หรือตอบเพียงสั้น ๆ ครูจึง
ควรสรา้งขอ้ค าถามที่ท าใหม้ีต  าตอบที่ถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียวโดยที่ไม่มีขอ้ความเหมือนกับใน
หนังสือ โดยควรเวน้ที่ว่างใหเ้ขียนไวไ้ม่มากเกินไปทา้ยค าถาม โดยขอ้ดีของขอ้สอบประเภทนี ้คือ 
ท าใหน้ักเรียนไดน้อ้ยลง และสรา้งค าถามไดง้่ายแต่ตอ้งระมดัระวงัเรื่องการใชภ้าษา แต่ขอ้เสีย คือ 
มกัมีค  าตอบที่ถูกตอ้งเพียงส่วนหนึ่งและผิดอีกส่วนหนึ่ง จะท าใหค้รูใหค้ะแนนไดย้ากขึน้ 

3.3.4 ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) หรือขอ้สอบแบบ
หลายตวัเลือก โดยขอ้สอบจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตวัค าถาม (Stem) และส่วนที่เป็น
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ค าตอบหรือตัวเลือก (Alternative หรือ Choice หรือ Options)  โดยค าตอบอาจเป็นค าตอบถูก 
เรียกว่า ตัวค าตอบ (Answer หรือ Key) และตัวเลือกที่เหลือจะเป็นตัวเลือกที่ผิดหรือเรียกว่า 
ตวัเลือกลวง (Distraters) จะมีประโยชนม์ีมากกว่าโทษ โดยขอ้ดีคือสามารถใชป้ระโยชนไ์ดห้ลาย
อย่าง วัดได้ว่านักเรียนจดจ าข้อเท็จจริงย่อย ๆ ได้ดี เพียงไร ตลอดจนวัดไดว่้านักเรียนสามารถ
น าเอาหลักเกณฑ์ที่ส  าคัญไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้มากน้อยแค่ไหน โอกาสในการคาด
ค าตอบจะนอ้ยลง และการตรวจจะไม่เป็นปัญหา แต่มีขอ้เสียส าคัญคือ สรา้งไดย้าก กล่าวคือ เป็น
การยากที่จะสรา้งตวัเลือกที่ใกลเ้คียงกบัความถูกตอ้งแต่ผิด และการใชเ้วลาในการทดสอบจะมาก
ขึน้ดว้ย 

ลกัษณะส าคญัของแบบทดสอบปรนยั มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. นกัเรียนตอ้งท าตามที่ครูก าหนดใหเ้กือบทั้งหมด โดยที่นกัเรียนไม่มีโอกาสจัด

รวบรวมหรือตีความหมายค าถามด้วยตนเอง โดยข้อเสียนี ้จึงไม่ช่วยในการวัดทักษะในการจัด
รวบรวมความคิดเห็นของนักเรียน แต่เป็นขอ้ดีคือ นักเรียนจะตอ้งตบค าตอบเหมือนกันทุกคน 
ค าถามไม่กวา้งหรือเขวเช่นเดียวกบัค าถามอตันยัซึ่งจะแตกต่างกนัมากส าหรบันกัเรียนที่เขา้สอบ 

2. นักเรียนเลือกค าตอบที่ก าหนดใหเ้พียงค าตอบเดียวที่เห็นว่าถูกตอ้ง  ค าถาม
แบบปรนัยส่วนมากก าหนดค าตอบใหน้ักเรียนเลือก โดยนักเรียนไม่ตอ้งคิดหาค าตอบเอง แต่พึง
ตอ้งละเวน้ถ้อยค าที่เหมือนกบัในหนังสือ และเวน้จากการใหน้กัเรียนท่องจ าขอ้เท็จจริงเพียงไร ถ้า
ค าถามแบบปรนยัเป็นปัญหาที่นกัเรียนตอ้งจดจ าและน าเอาขอ้เท็จจริงหรือกฎเกณฑม์าใชใ้หเ้ป็น
ประโยชนด์ว้ยค าถามแบบนีก้็มีคณุค่าเท่ากบัค าถามแบบอตันยัเหมือนกนั 

3. ค าถามมีมากข้อ เนื่องจากค าถามแต่ละข้อสั้น จึงถามได้มาก และถามได้
กว้างขวาง ท าให้ค  าถามที่เลือกมาถามนั้นเป็นตัวแทนของค าถามทั้งหมดได้ดี คะแนนที่ได้จึง
แม่นย า 

4. ค าถามมีเฉลยท าไวแ้น่นอนตายตัว เฉลยค าตอบนีท้  าไวค้รัง้เดียว โดยผุส้รา้ง
ค าถามเมื่อเขียนค าถามขึน้ เมื่อเป็นดังนีก้ารตรวจใหค้ะแนนจึงเป็นงานธุรการประจ าที่อาจท าโดย
ผูท้ี่ไม่มีความรูเ้รื่องการทดสอบเลย หรืออาจใชเ้ครื่องกลไฟฟ้าตรวจแทนก็ได ้การตรวจใชเ้วลานอ้ย 
แต่การสรา้งค าถามกินเวลานาน การเขียนค าถามเช่นนีจ้ึงตอ้งอาศยัความช านาญทางภาษามาก 

จึงสรุปไดว่้า ประเภทของการแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีกี่ประเภทขึน้อยู่กับ
ว่าผูเ้ขียนแบบวดัจะใชห้ลกัเกณฑใ์ด ๆ  ในการพิจารณา โดยมีเกณฑห์ลกั ๆ  ดว้ยกนัทัง้สิน้ 3 เกณฑ ์
ไดแ้ก่ เกณฑล์ักษณะในการสรา้ง เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน และเกณฑล์กัษณะการ
ตรวจใหค้ะแนน ซึ่งในแต่ละเกณฑก์็จะสามารถแบ่งย่อยออกเป็นประเภทย่อย ๆ ไดอี้ก โดยพบว่ามี
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ลกัษณะในการสรา้งแบบวัด ขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป ผูวิ้จยัเลือกใชแ้บบทดสอบปรนัย 
ชนิดแบบเลือกตอบ จ านวน 30 ขอ้ เนื่องจากเป็นแบบวดัที่สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนไดค้ราวละหลายขอ้เท็จจริง นกัเรียนมีการคาดเดาค าตอบไดน้อ้ย แต่การใหค้ะแนนในการ
ตดัสินผลท าไดอ้ย่างชดัเจน  

4.3 ล าดับข้ันการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

หลงัการไดร้บัการเรียนรู ้โดยในการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นพทุธิพิสยั โดยน าล าดบัขัน้ของกระบวนทางปัญญาของบลมู (Bloom’s Taxonomy) ซึ่งจะมีค า
ที่บ่งบอกพฤติกรรมระดบัต่าง ๆ เพื่อจดัประเภทของค าถามว่าครูก าลงัวัดกระบวนการทางปัญญา
ที่อยู่ในระดบัพืน้ฐานหรือระดับสงู โดยบลูมและคณะไดแ้บ่งจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัญญาหรือทักษะดา้นนการคิดหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นอารมณ์
หรือจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะทางกายหรือทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) และในดา้นพุทธิพิสัยไดม้ีการปรบัปรุงโดย Anderson และ Krathwohl โดย Benjamin 
S. Bloom และคณะได้ท าการศึกษาและสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ชื่ อว่า Bloom’s Revised 
Taxonomy (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 113-117; ชวลิต ชูก าแพง, 2550, น. 89-93) โดยใน
การวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยมุ่งหวังที่จะวัดเพียงด้านพุทธิสัย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับขั้นการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันี ้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดการประเมินผลตามหลักการของ 
Bloom’s Taxonomy ไดจ้ัดการเรียนรูท้างปัญญาไว ้6 ระดับ เรียงจากระดับพืน้ฐานถึงระดับสูง 
ไดแ้ก่ ความรู-้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้(ทักษะการคิดระดบัพืน้ฐาน) การวิเคราะห ์การ
สงัเคราะห ์และการประเมินค่า (ทกัษะการคิดระดบัสงู) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ความสามารถทางสมอง ในการรักษา 
คงไวใ้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่บุคคลไดร้บัรูไ้วใ้นสมองไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย า โดยจ าแนกเป็น 3 ขอ้ คือ 
1.ความรู้ในเรื่องเฉพาะ (knowledge of specifics) ความรู้ในการด าเนินการ (knowledge of 
ways and means of dealing with specifics) และความรูร้วบยอดในเนื ้อเรื่อง (knowledge of 
the universal and abstractions in a field)  

2. ความเข้าใจ  (Comprehension) หมายถึ ง ความสามารถในการจับ
ใจความส าคัญของเรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ออกมาเป็นถ้อยค าภาษาของตนเอง
โดยที่ความหมายยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง โดยพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีค วามเข้าใจมี 3 
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ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแปลความ (translatin) คือ.การตีความ (interpretation) และการขยายความ 
(extrapolation)  

3. การน าไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการน าหลกัการวิชาไปใช้
ในการแกไ้ขสถานการณแ์บบใหม่ ซึ่งอาจใกลเ้คียงหรือคลา้ยกบัสถานการณท์ี่เคยพบเห็นมาก่อน 

4. การวิเคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ส่ิง
ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ไดว่้าเรื่องราวนั้น ๆ มีองคป์ระกอบ ความส าคัญ หลกัการและเหตุผล
อย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความส าคัญ (analysis of elements) 
วิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์  (analysis of relationship) และวิ เค ราะห์หลักการ (analysis of 
organizational principles)  

5. การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อย
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกันเพื่อเป็นสิ่งใหม่ อีกรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสรา้งที่แตกต่างไปจากเดิม โดยแบ่งเป็น 
3 ลักษณ ะ ได้แก่  การสัง เคราะห์ข้อความ  (production of unique communication) การ
สังเค ราะห์แผนงาน  (production of plan or proposed set of operation) การสั งเค ราะห์
ความสมัพนัธ ์(derivation of a set of abstract relations)  

6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสิน
หรือลงขอ้สรุปเกี่ยวกับคณุค่าของเนือ้หาและวิธีการต่าง ๆ โดยอาศัยเกณฑแ์ละมาตรฐานที่วางไว ้
โดยมี  2 ลักษณะ ได้แก่  ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน (Judgment in terms of internal 
evidence) ประเมินโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก (Judgment in terms of external criteria) 

โดยการปรบัเปลี่ยนเกิดจาก Bloom’s Taxonomy มีขอ้จ ากัดบางประการ ไดแ้ก่ 
มาตรฐานที่เขม้งวดของพฤติกรรมแต่ละขั้น การใหค้  าจ ากดัความในพฤติกรรมแต่ละขัน้ ท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจว่าไม่สามารถทับซอ้นและเหลื่อมล า้กนัได ้บางพฤติกรรมในขัน้การประเมินต ่ามีความ
ซับซ้อนกว่าขั้นสูง จึงไม่เกิดการสะท้อน จึงท าให้ David Krathwohl และคณะได้ปรบัปรุงโดย
เปลี่ยนชื่อของกระบวนการทางปัญญาทั้ง 6 ขัน้ เปลี่ยนจากค านามเป็นค ากริยา ท าใหส้ะทอ้นถึง
การคิดและกระบวนการทางปัญญาในลักษณะของการกระท าโดยมีการปรบัปรุงค าอธิบายและ
นิยามในบางล าดบัขั้นดว้ย ในขัน้ของความรู ้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “การจ า (Remembering)” ซึ่งเป็น
ผลผลิตของการคิดไม่ใช่รูปแบบของการคิด และในขั้นความเขา้ใจและการสงัเคราะหไ์ดถู้กน าไป
รวมไวใ้น “ขัน้เขา้ใจ (Understanding)” และ “คิดสรา้สรรค ์(Creating) ตามล าดบั เพื่อใหส้ะทอ้น
ธรรมชาติของการคิดที่นิยามไวใ้นแต่ละล าดบั โดยสามารถสรุป โดยไดม้ีนักการศึกษาเสนอตาราง
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เปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใชค้  าศพัทไ์วเ้ป็น  Bloom’s Revised Taxonomy ดงัตาราง 
10 

 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาระหว่างค าศพัทเ์ดิมและค าศพัทใ์หม่ 
 

ค าศพัทเ์ดิม ค าศพัทใ์หม่ 

1.ความรู ้(knowledge) 
2.ความเขา้ใจ (comprehension) 
3.การน าไปใช ้(application) 
4.การวิเคราะห ์(analysis) 
5.การสงัเคราะห ์(synthesis) 
6.การประเมินค่า (evaluation) 

1.จ า (remembering) 
2.เขา้ใจ (understanding) 
3.ประยุกตใ์ช ้(applying) 
4.วิเคราะห ์(analyzing) 
5.ประเมินค่า (evaluating) 
6.คิดสรา้งสรรค ์ (creating) 

ที่มา: ชวลิต ชูก าแพง. (2550). ประเมินการเรียนรู.้ หนา้ 91. 

จะเห็นไดว่้า จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมที่ปรบัปรุงใหม่ 
(Bloom’s Revised Taxonomy) ยงัคงมี 6 ขัน้เช่นเดิม ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งันี ้

1. จ า (remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการ
ได ้บอกได ้ระบุ บอกชื่อได ้

2. เขา้ใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตวัอย่างสรุป อา้งอิง 

3. ประยุกต์ใช ้(applying) หมายถึง ความสามารถของการน าความรูไ้ปใช ้
ประยุกตใ์ช ้แกไ้ขปัญหา 

4. วิเคราะห์ (analyzing) หมายถึง ความสามารถของการเปรียบเทียบ 
อธิบายลกัษณะการจดัการ 

5. ประเมินค่า (evaluating) หมายถึง ความสามารถของการตรวจสอบ 
วิจารณ ์ตดัสิน 

6. คิดสรา้งสรรค ์(creating) หมายถึง ความสามารถชการออกแบบ วางแผน
ผลิต 

จึงสรุปไดว่้า ล าดับขัน้ของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการประเมินผล
ดา้นพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) โดยปัจจุบันมีการใชก้ารประเมินที่อาศัย จุดมุ่งหมายงบลมูที่
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ปรับปรุงใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) ซึ่งปรับปรุงจากกระบวนทางปัญญาของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) โดยการจัดเรียงล าดับกระบวนการทางปัญญา โดยเปลี่ยนจากการใช้
ค  านามเป็นค ากริยา 6 ขั้นตอน  คื อ 1.จ า (Remembering) 2.เข้าใจ  (Understanding) 3.
ประยุกต์ใช้ (Applying) 4.วิเคราะห์ (Analyzing) 5.ประเมินค่า (Evaluating) 6.คิดสร้างสรรค ์
(Creating) โดยในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 5 ขัน้ ไดแ้ก่ จ า เขา้ใจ 
ประยุกตใ์ช ้วิเคราะหแ์ละประเมินค่า โดยไม่ไดมุ้่งเนน้ขัน้คิดสรา้งสรรค์ ซึ่งเป็นขอ้สอบปรนัยแบบ
เลือกตอบจ านวน 4 ตวัเลือกจ านวน 30 ขอ้  

4.4 ข้ันตอนการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องมีการวาง

แผนการสรา้งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน เพ่ือใหค้รูไดต้ระหนกัว่าครูก าลังจะวดัประเมิน
ในหวัขอ้ไหน และมีแนวทางในการด าเนินการสรา้งเป็นล าดบัขั้นตอนอย่างไร โดยมีนักการศึกษา
หลายท่าน ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้อสอบแบบปรนัย 
(เตือนใจ เกตุษา, 2549, น. 21-26; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526, น. 179-195; ลว้น สายยศ 
และ องัคณา สายยศ, 2539, น. 249) โดยผูวิ้จยัสามารถสงัเคราะหข์อ้มลูได ้ดงันี ้

หลักทั่วไปในการสรา้งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะมีขั้นตอนส าคัญอยู่ 4 
ขัน้ที่ต่อเนื่อง โดยในบางขัน้ตอนจะมีขัน้ตอนย่อย ๆ โดยจ าแนกไดด้งันี ้

1. การวางแผนสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกขัน้ตอนไดด้งันี ้
1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าง ในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ส่ิงที่ส  าคญัประการแรก คือ ครูที่เป็นผูส้รา้งขอ้สอบตอ้งทราบว่า จุดมุ่งหมายของการ
ทดสอบคืออะไร ท าไมจึงต้องมีการทดสอบ และจะน าผลไปใช้อย่างไร ทั้งนี ้เพื่อให้แบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้มากที่สุด จึงต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายใหล้ะเอียด และชดัเจน โดยจุดมุ่งหมายจะตอ้งระบุส่ิงทีจ่ะทดสอบใหช้ดัเจนว่าตอ้งการ
ทดสอบสมรรถภาพหรือความสามารถใด ทัง้นีต้อ้งระบุบุคคลที่จะท าการวดัและสามารถระบุผล
การน าไปใชไ้ดอ้ย่างชดัเจนว่าตอ้งการน าไปใชใ้นดา้นใด  

1.2 วิเคราะหห์ลกัสูตร หมายถึง กระบวนการที่จ าแนกแยกแยะใหท้ราบ
ว่าในวิชานัน้ ๆ มีจุดประสงคท์ี่จะใหเ้กิดพฤติกรรมอะไร โดยอาศยัเนือ้หาสาระอะไร โดยควรเริ่มท า
ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมวิธีการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ และช่วยใหค้รูบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้ดงันัน้การวิเคราะหห์ลกัสตูรจึงประกอบดว้ยการวิเคราะห ์2 อย่าง คือ 
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1.2.1 วิเคราะหจ์ุดประสงค ์จะเป็นวิเคราะห์ และใหค้  าจ ากัดความ 
เฉพาะพฤติกรรมแทจ้ริงที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียนไวล้่วงหนา้โดยใชค้  าที่ชดัเจน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอน และสรา้งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจุดประสงค ์การสอน 
และการประเมินผลจะตอ้งมีความสมัพนัธแ์ละเกี่ยวขอ้งกนัอย่างต่อเนื่อง  

1.2.2 วิเคราะห์เนื ้อหาวิชา เป็นการจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่เนื ้อหา
ออกเป็นส่วน ๆ รายหวัขอ้ ทัง้นีก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาวิชาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งท าไปพรอ้ม ๆ กับ
การวิเคราะหจ์ุดประสงค ์

1.3 สรา้งตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือตารางขอ้สอบ (Test blue print) 
เป็นตารางสองมิติ โดยมิติแรกเป็นภาคจุดประสงคท์ี่ประกอบดว้ยพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ เขียนไว้
ดา้นบนตาราง และมิติสองเป็นเนือ้หาที่ประกอบดว้ย หัวขอ้เนือ้หาวิชาที่จดัเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ 
เพื่อใชส้  าหรบัก าหนดน า้หนักคะแนน ความส าคญัว่าในแต่ละหัวขอ้เนือ้หาวิชาจะมีพฤติกรรมใด 
ส าคญัมากหรือนอ้ยเพียงใด  

2. การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจะต้องสรา้งให้มีความ
สอดคลอ้งกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยขอ้สอบที่สรา้งขึน้จะต้องวัดครอบคลุมเนื ้อหาและ
พฤติกรรมที่ก าหนดไว ้ทัง้นีค้วรค านึงว่าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งไม่ใช่ค  าที่คลมุเครือ 
ใชค้  าไดถู้กตอ้งตามหลักภาษา ไม่จัดใหม้ีขอ้ถูกเรียงกันอย่างเป็นระบบหรือเป็นไปอย่างสุ่ม โดย
การสรา้งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระยะเร่ิมตน้ (ฉบับยกร่าง) ควรสรา้งจ านวนขอ้ของ
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมี้จ านวนขอ้ที่มากกว่าที่ตอ้งการไว ้เพราะหลังจากการทดลอง
สอบจะตอ้งตัดขอ้ที่มีระดับคุณภาพต ่าออก เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการเขียนเพิ่มในภายหลัง โดย
ก่อนการน าไปทดลองสอบ ครูควรมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนที่จ าไปใชโ้ดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพิจารณาว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามจุดประสงคท์ี่ตอ้งการจะวดัหรือไม่ วิธี
นี ้เป็นการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index: IOC) โดยให้ผู ้เชี่ยวชาญให้คะแนนเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามควร
พิจารณาไวใ้ชไ้ดใ้นขอ้ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับจุดประสงคต์ั้งแต่ 
0.5-1.00 แต่ละขอ้ดงันี ้

-1 เมื่อไม่แน่ใจว่า ขอ้ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
+1 เมื่อแน่ใจว่า ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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3. การทดลองสอบ (Trying out the test) เพื่อน าข้อมูลที่ ได้ไปประเมิน
คณุภาพของผลแบบทดสอบจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยตอ้งค านึงถึงการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชว่้าควรเป็นตวัแทนจากกลุ่มประชากรที่ดี ควรใหเ้วลาจ านวนมากกว่าการทดสอบจริง
เนื่องจากมีจ านวนขอ้ของขอ้สอบจ านวนมาก และจูงใจใหน้กัเรียนตัง้ใจในการท าการทดลองสอบ 

4. การประเมินหาค่าคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
จดัพิมพ ์ขัน้ตอนนีม้ีเพื่อการหาขอ้ค าถามที่มีคณุภาพโดยพิจารณาเป็นรายขอ้ และทั้งฉบบั เพื่อจะ
ใหไ้ดแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิที่มีคุณภาพ เพื่อจะช่วยใหก้ารวดัมีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้โดยขอ้สอบขอ้
ใดที่มีคุณภาพก็จะน าขอ้สอบขอ้นั้นไปใช้เป็นข้อสอบที่จัดพิมพ์เพื่อใช้จริง และข้อสอบที่ไม่มี
คณุภาพก็พิจารณาเพื่อตดัออก โดยพิจารณาจาก ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก อ านาจ
จ าแนก และความเป็นปรนยั โดยมีรายละเอียดกล่าวโดยสรุป ดงันี ้

4.1 ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัด
ไดต้ามวตัถุประสงคห์รือตามตามสิ่งที่ตอ้งการที่จะวดั 

4.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่แสดงให้
ทราบว่าเครื่องมือนั้น ๆ ใหผ้ลการวัดที่คงที่ไม่ว่าจะใชว้ัดกี่ครัง้ก็ตามกับกลุ่มเดิม จึงเป็นเรื่องของ
การคงเสน้คงวาของคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบแบบทดสอบฉบบันั้นหลาย ๆ ครัง้ โดยค่าความ
เชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง .00 ถึง 1.00 โดยทั่วไปแลว้แบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้ควรมีค่าความเชื่อมั่น
ตัง้แต่ .06 ขึน้ไป  

4.3 ความยากง่าย (Difficulty) เป็นคณุสมบตัิของขอ้สอบที่บอกใหท้ราบ
ว่าขอ้สอบขอ้นัน้มีคนตอบถูกมากหรือนอ้ย ซึ่งเป็นการเอาจ านวนคนทัง้หมดที่ตอบถูกในขอ้นัน้หาร
ดว้ยจ านวนผูส้อบทั้งหมด  โดยถ้ามีคนตอบถูกมากขอ้สอบนั้นจะถือว่าเป็นขอ้สอบที่ง่าย ในทาง
กลบักนัหากมีคนตอบถูกนอ้ยจะถือว่าเป็นขอ้สอบที่ยาก และถา้มีคนขอ้สอบถูกในระดบัปานกลาง
จะถือว่าขอ้สอบมีความยากปานกลาง ค่าความยากง่ายมีค่าตัง้แต่ช่วง .00 - 1.00 โดยขอ้สอบควร
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 

4.4 อ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นคุณสมบัติของข้อสอบที่
สามารถจ าแนกนกัเรียนไดต้ามความแตกต่างว่าใครเป็นคนเก่ง ปานกลาง อ่อน หรือใครรูห้รือไม่รู ้
โดยยึดหลักว่าคนเก่งจะตอ้งตอบขอ้สอบขอ้นั้นถูก คนไม่เก่งจะตอบขอ้สอบขอ้นั้นผิด ขอ้สอบที่ดี
จะตอ้งแยกคนเก่งกบัคนไม่เก่งออกจากกนัได ้โดยค่าอ านาจจ าแจกมีค่าอยู่ในช่วงตัง้แต่ -1.00 ถึง 
1.00 โดยขอ้สบที่มีคณุภาพจะมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง .20 ถึง 1.00 ขึน้ไปจึงจะเป็นขอ้สอบที่
ใชไ้ด ้
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4.5 ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความชัดเจน ความถูกตอ้ง
ตามหลักวิชา และความเขา้ใจที่ตรงกัน โดยลักษณะของขอ้สอบที่เป็นปรนัย ควรชัดเจนในการ
แปลความหมายของขอ้ค าถาม กล่าวคือ ควรเป็นขอ้ค าถามที่ชดัเจน รดักุม ทุกคนอ่านค าถามแลว้
เข้าใจตรงกันว่าค าถามนั้น ถามถึงอะไร นอกจากนี้ควรเป็นข้อสอบที่เป็นปรนัยในด้านการให้
คะแนนและการแปลความหมายของการใหค้ะแนน  กล่าวคือ ไม่ว่าจะใหใ้ครเป็นผูต้รวจหรือการ
แปลความหมายของคะแนนก็จะได้ผลจากการตรวจและการแปลความหมายของคะแนน
เช่นเดียวกนัจากเกณฑก์ารตรวจที่ใหค้ะแนนที่ชดัเจน 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจนทราบว่าขอ้สอบมีระดบัความยาก และมีค่าอ านาจจ าแนก
เท่าใด ขอ้สอบขอ้ใด มีความยากง่ายและอ านาจจ าแนกไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ จ าเป็นตอ้ง
ตัดทิง้ไป โดยขอ้สอบที่มีคุณภาพจึงควรเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอ านาจ
จ าแนกสูง จากนั้นจึงเลือกขอ้สอบใหค้รบตามจ านวนที่สอดคลอ้งกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
แกไ้ขปรบัปรุงส านวนของขอ้สอบแต่ละขอ้ใหเ้หมาะสม หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการพิมพแ์บบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และน าไปทดสอบจริง 

ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนใหญ่ ๆ ที่ส  าคัญ 4 
ขัน้ตอน โดยเริ่มตน้จาก 1.การวางแผนการสรา้งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิเคราะห์หลักสูตร และสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 2.สร้างแบบวัด
ผลสมัฤทธ์ิ แลว้น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญท าการวิเคราะหด์ัชนีความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หา 3.การทดลอง
สอบ โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกลเ้คียงกันเพื่อน าผลจากการทดสอบไปวิเคราะหใ์น
ขั้นตอนที่ 4.การประเมินหาค่าคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจัดพิมพ์ โดย
พิจารณาเลือกจากข้อทดสอบที่มีความยากง่ายที่พอเหมาะ มีค่าอ านาจจ าแนกสูง มีความเป็น
ปรนัย มีความเที่ยงตรงและมีค่าอ านาจความเชื่อมั่น โดยสามารถสรุปขั้นตอนการสรา้งแบบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงัภาพประกอบ 5  
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ที่มา: บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. (2521). การวดัและประเมินผล. หนา้ 181. 
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จึงสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรเร่ิมต้นจาก
การศึกษาหลกัสตูรร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินการ จากนัน้จึงเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
วัดและประเมินผลตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งภาคจุดประสงค์ที่สร้างให้เกิดเนื ้อหาวิชาตาม
หลักสูตร แล้วจึงร่างตารางข้อสอบ (Blueprint) ตาม Bloom’s Revised Taxonomy เพื่ อให้
คณะกรรมการทราบว่า จะสรา้งข้อสอบในแต่ละรายจุดประสงค์ในขั้นใด จ านวนเท่าใด โดยมี
หลักการสรา้งข้อสอบในครั้งแรกให้เกินกว่าจ านวนข้อสอบจริงที่ต้องการ โดยในการวิจัยครัง้นี ้
ผูวิ้จัยจะวิเคราะหห์าคุณภาพของแบบวัด โดยเริ่มต้นจากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑก์ารผ่าน
เกิน 0.50 ขึน้ไปแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการทดลองสอบ (Trying Out) เพื่อน าแบบวัดดังกล่าวมา
วิเคราะห์ทั้งรายข้อและรายฉบับ ไดแ้ก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก โดยเลือกข้อที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.20 จากนั้นการวิเคราะหร์าย
ฉบบัโดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) หลงัจากนั้น
จึงน าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิที่ไดค้ณุภาพตามที่ตอ้งการ น าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยในการวิจยัครัง้นี ้
ผูวิ้จยั จะสรา้งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิในครัง้แรกจ านวน 60 ขอ้และหาคุณภาพของเครื่องมือจนเหลือ 
30 ขอ้เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

5. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 

รฐัพล ประดบัเวทย ์(2559, น. 49-52) ไดท้ าการวิจยัเกี่ยวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น จ านวน 53 คน ผลการวิจยัเมื่อทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบว่า นิสิตวิชาชีพครูที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถเลือกใชเ้วลาในการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม เรียนซ า้ได ้ และนิสิตวิชาชีพครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อยู่ในภาพรวมระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรูส้่งเสริมให้มีบรรยากาศในการเปิดโอกาสในการท ากิจกรรม และไม่
เคร่งเครียดในการเรียน ผ่อนคลาย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกนัได ้เนื่องจากมีเวลาที่มากพอที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
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อาลาวีย๊ะ สะอะ (2559, น. 61-73) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห ์
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจ านวน 27 คน 
ผลการวิจยัเมื่อทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบว่า เมื่อนกัเรียนไดช้มวีดิทศัน ์ครูจะใหน้กัเรียนไดท้ าการ
จดบนัทึกแบบคอรเ์นลและแผนที่ความคิดโดยนกัเรียนในเชิงสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นการฝึกใหน้กัเรียนมี
ทกัษะการฟังและการอ่านในการท าความเขา้ใจกับเนือ้หา รูจ้ักการวิเคราะหใ์นสิ่งที่ฟังจากวีดิทศัน ์
และตั้งค าถามมสิ่งที่ตนเองไม่เขา้ใจเพื่อหาค าตอบและสรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง นอกจากนี้
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูใ้นระดับมาก เพราะ เป็นการจัดการการเรียนรู้ที่
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ใหค้วามส าคญักับนกัเรียนทุกกลุ่มคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท าใหน้ักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนจนท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

อิสรา โต๊ะยีโกบ (2560, น. 61-64) ไดท้ าการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลับฺดา้น โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจัดการเรียนรูม้ีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากับ 0.65 และผลการจัดการเรียนรูม้ี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/85.1 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไวค้ือ 80/80 นอกจากนีผ้ลจากการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นยงัช่วยใหค้ะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงัคมศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยสูงขึน้รอ้ยละ 16.96 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะเป็นการ
จัดการเรียนรูท้ี่ช่วยให้นักเรียนไดม้ีเวลาลงภาคสนาม มีขั้นตอนชัดเจน นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบตัิและน าเสนอขอ้มลูและเกิดการสะทอ้นกลบัระหว่างครูและนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสงูเนิน (2560, น. 1-12) ไดท้ าการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลกัสตูรทอ้งถิ่นส าหรบันักศึกษาครู เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรูด้า้นความสามารถใน
การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิ่นและความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู ้โดยมีเครื่องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อพฒันาการจดัการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ พบว่า ขั้นตอนการจดัการเรียนรูม้ีทั้งหมด 
7 ขัน้ตอน เรียกว่า “A-TCIAPE” ส่งผลท าใหน้กัศึกษามีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดบัดี และความคิดเห็นของนักเรียนพบว่าการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นร่วมกับการ
จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
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รชันู พิมพิทักษ์ (2560, น. 49-52) ไดท้ าการวิจยัเกี่ยวกับทกัษะการปฏิบัติงานศิลปะ 
และความใฝ่ รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร ผ่านการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นเป็นกลุ่มทดลองเปรียบเทียบกับ
การจดัการเรียนรูแ้บบสาธิตเป็นกลุ่มควบคมุ จ านวน 72 คน ผลการวิจยัผ่านการทดสอบดว้ยสถิติ 
t-test พบว่า พบว่านกัเรียนทัง้สองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบตัิงานศิลปะและความใฝ่รูใ้ฝ่
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรียนกลับดา้นมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติงานศิลปะและความใฝ่รูใ้ฝ่เรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสาธิต เนื่องจากการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น
สามารถช่วยใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถปฏิบตัิกิจกรรมในหอ้งเรียนโดยมีครูคอยให้
ค าแนะน าไดต้ลอดเวลา จึงช่วยใหน้กัเรียนมีความสนใจ และมีความกระตือรือรน้ที่จะเรียนรูเ้นือ้หา
มาก่อนการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะในหอ้งเรียน 

พรรณี คงเงิน (2560, น. 42-54) ไดท้ าการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรแ์ละศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูผ้่านการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จงัหวดันครสวรรค ์ผ่านการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน โดยมีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1 ห้องเรียน 38 คน  พบว่าแผนการจัดการเรียนรูม้ีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 และ
ผลการวิจัยเมื่อทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรส์งูขึน้ และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นและเทคนิคการประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียน เพราะนกัเรียนไดฝึ้ก
ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร ์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนาน ท าใหเ้กิดความใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน และนักเรียนสามารถรูค้วามกา้วหนา้ ขอ้ดีและขอ้เสียที่นักเรียนควรพัฒนาให้
ตวัเองดีขึน้จากการสะทอ้นกลบัของชิน้งานนกัเรียนโดยครู 

ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 113-120) ไดท้ าการวิจัยโดยใชก้ารจัดการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลับดา้นเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนส่ือสารและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เทียบกบันกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
โดยผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีพฒันาการในการ
เขียนสื่อสารวิทยาศาสตรร์ะหว่างเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีความสามารถในการเขียนสื่อสารทางวิทยาศาสตรแ์ละ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการเขียนสื่อสารทางวิทยาศาสตรห์ลังเรียนไม่สูงกว่า
เกณฑท์ี่ก าหนด แต่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะ การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นจะส่งเสริมใหน้ักเรียนไดร้บั
องค์ความรูม้าจากนอกห้องเรียนผ่านการดูวีดิทัศน ์การบันทึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้อก
หอ้งเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มใหน้ักเรียนไดฝึ้กคิด ฝึกลงมือปฏิบัติในชั้นเรียน ที่ท าให้
เกิดการร่วมมือกันท างาน มีปฏิสมัพนัธท์ี่ดี ซึ่งมีเวลาที่มากพอสมควรเนื่องจากหอ้งเรียนกลบัดา้น
ช่วยลดเวลาการบรรยายในห้องเรียน ท าให้ครูมีเวลาที่มากเพียงพอส าหรบัการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แต่ทั้งนี ้ทักษะการเขียนอาจจะต้องใช้เวลาและความสม ่าเสมอในการฝึกฝน และควร
ศึกษาวิธีการพัฒนาความคิดขั้นสูงเพ่ิมเติมส าหรบัการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เนื่องจากมีบางรายดา้นของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ไม่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด  

กิตติพนัธ ์วิบุลศิลป์ (2560, น. 100-115) ไดท้ าการวิจยัโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสงนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาคณิตศาสตรม์ีค่าความยากง่ายทั้ง 2 ฉบับอยู่ระหว่างช่วง 0.21-0.46 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่างช่วง 0.24-0.62 และใชแ้บบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่า
ความยากง่ายทั้ง 2 ฉบับอยู่ระหว่างช่วง 0.21-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่างช่วง 0.24-
0.64 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ละมีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางฺสถิติที่ระดับ .05 แต่มี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัเรียนไมส่งูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ทัง้นีเ้นื่องจาก นกัเรียนไม่สามารถน าความรูจ้าก
การดวีูดิทศันม์าประยุกตใ์ชใ้นชัน้เรียน อาจเป็นเพราะมีพืน้ฐานความรูท้างคณิตศาสตรไ์ม่เพียงพอ 
หรือบางเรื่องก็ยงัเป็นเรื่องใหม่ ส่งผลใหก้ารร่วมฝึกคิดเพื่ออภิปรายกลุ่มย่อย หรือเมื่อท างานกลุ่ม
ย่อยเป็นเพียงผูร้บัฟังความคิดเห็น และนักเรียนไม่เคยชินกับการเลือกตอบข้อสอบที่มีค  าตอบ
ถูกตอ้งเกินกว่า 1 ขอ้ 

วรัทยา มณีรัตน์ (2560, น. 64-73) ได้ท าการวิจัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง กรด -เบส และทักษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาเคมีกบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิง
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หเสนี) จ านวน 24 คน โดยใชเ้ครื่องมือเป็นแผนการจดัการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
84.53/79.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วง 0.23-0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23-0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.27 และมีค่าความเชื่อมั่นโดยใชสู้ตร KR-20 เป็น 0.82 และแบบวดัทักษะกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาตามเกณฑ์ของ Polya ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.48-0.73 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่ 0.31 และมีค่าความเชื่อมั่นโดยสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัคเป็น 0.75 โดยผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมีและคะแนนกระบวนการคิดแกปั้ญหาเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีการด าเนินการอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กที่ ทุกเวลา ที่กระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง มีเวลาในการลงมือปฏิบตัิท าการทดลองหรือท าโจทยปั์ญหา ท าการทดลองหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชัน้เรียนตามที่ไดร้บัมอบหมายโดยมีครูเป็นผูด้แูลอย่างใกลช้ิด  

ชยัยุทธ ธรรมประชา และ ศกัดิ์ดา นอ้ยนาง (2561, น. 400-412) ไดท้ าการวิจยัโดย
ใชเ้ทคนิค KWDL ในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นเพื่อศึกษาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สถิติและการวิเคราะหข์อ้มลู ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
นาแกสามคัคีวิทยา จงัหวดันครพนม จ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวน 40 คน ใชแ้บบวัดคฺวามสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวตัสนัและเกลเซอร ์จ านวน 50 ขอ้ ที่มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 
0.30-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.30-0.90 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 โดย
วดั 5 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการอา้งอิงหรือสรุปความ การตระหนักใน
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนยั การตีความ และการประเมินขอ้อา้งหรือขอ้โตแ้ยง้ โดยผลการวิจยัเมื่อ
ทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

พีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย ์(2561, น. 134-142) ไดท้ าการวิจัยโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการศึกษาบันเทิงเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย
และความสขุในการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นร่วมกับการศึกษาบันเทิง มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมและสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 เนื่องจาก การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน
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ไดล้งมือปฏิบตัิ สรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้ความสามารถและสติปัญญาแต่ละคน โดยน าเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเปลี่ยนบรรยากาศการบรรยายเนื ้อหาใน
หอ้งเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกการแก้ปัญหาและสรา้งปฏิสัมพันธร์ะหว่างครูและเพ 
อนร่วมชัน้ในหอ้งเรียนผ่านกระบวนการกลุ่มรวมถึงการน าความรูไ้ปใช ้โดยครูเป็นเพียงโคช้ ผูจุ้ด
ประกายการเรียนรู ้ทัง้นีย้งัช่วยพัฒนาระบบการคิด ทกัษะการสื่อสาร ความรบัผิดชอบและนิสยัใฝ่
รู ้

ทรอกเด็น (Trogden, 2015, pp. 1-19) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นส าหรบัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง เคมี
อินทรีย์ในหอ้งเรียนขนาดใหญ่โดยมุ่งพัฒนาเพื่อใหน้ักเรียนมีเวลาส าหรบัการโจทยปั์ญหา การ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติต่อการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุ่มควบคมุ
ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ โดยผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีคะแนน z มากกว่าและแตกต่างกนัจากนักเรียนกลุ่มควบคมุอย่าง
เห็นไดช้ดัโดยพบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นสามารถเพ่ิมคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนใหส้งูขึน้ไดจ้ากที่ควรจะเป็น 1 ผลการเรียนและเจต
คติต่อการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้าน พบว่านักเรียนชื่นชอบในการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น นกัเรียนชื่นชอบวีดิทศันท์ี่ครูจัดเตรียมใหก้่อนการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน อีก
ทัง้นักเรียนชอบกระบวนการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนที่สามารถใหน้ักเรียนสามารถร่วม
ปฏิบตัิงานร่วมกนัมากขึน้ท าใหน้กัเรียนสามารถท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งในระดบัสองมิติ 
และสามมิติของสารประกอบอินทรียไ์ดด้ียิ่งขึน้ 

เรด (Reid, 2016, pp. 914-922) ได้ท าการวิจัยเพื่อปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนในการ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยผ่านรายวิชาเคมีพืน้ฐาน โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนที่
มีวิชาเอกเคมีและไม่ใช่เอกเคมี จ านวน 69 คน โดยนักเรียนจะไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม
ในภาคเรียนที่ 1 และจะไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นในภาคเรียนที่ 2 ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัที่
ระดบั .005 และผลการทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไมแ่ตกต่างกนั และการจัด
การศึกษาท าใหผ้ลการทดสอบ DFW (D, F, withdrawal) สงูกว่างานวิจยัที่เคยท าคลา้ย ๆ กนัและ
เมื่อท าการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนพบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการจดัการเรียนการ
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
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เลนค์ซีวสกี  (Lenczewski, 2016 , pp. 1999-2003) ได้ท าการวิจัยเพื่ อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านฉบับเต็ม (Full Flipped Classroom) สู่การ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นแบบครึ่ง (Semi-Flipped Classroom) โดยมีขัน้ตอนการสอน 
3 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 คือ ขัน้ตอน LearnSmart เป็นขัน้ตอนการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน
ที่ครูน าสื่ อวีดิทัศน์ (Screencasts) ที่ เกี่ยวกับเนื ้อหาในคาบเรียน พร้อมทั้งตอบค าถาม 
(Flashcards) โดยผูวิ้จัยออกแบบใหน้ักเรียนใช้เวลาในขั้นตอนนีน้อ้ยกว่า 30 นาที และขั้นตอน
ต่อไปจะเป็นการเรียนรูภ้ายในหอ้งเรียน ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนย่อย ๆ ไดแ้ก่ ขัน้ตอน Look Back 
เป็นขัน้ตอนที่ครูใหน้กัศึกษารวบรวมค าถาม 3-4 ค าถามที่ครอบคลมุและประยุกตก์บัเนือ้หาที่เรยีน
มาแลว้ก่อนหนา้นี ้โดยใหน้กัศึกษาจบัคู่เพื่อคน้หาค าตอบเกี่ยวกบัประเด็นค าถาม โดยครูท าหนา้ที่
เพียงโคช้ คอยใหค้  าแนะน าในประเด็นที่นกัเรียนสงสยั และหากมีนกัเรียนไม่ประสบความส าเร็จใน
การหาค าตอบจะเรียกมาซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ขั้นตอนต่อไปได้แก่ขั้นตอน Step Forward 
ประกอบดว้ยขั้นตอนย่อย ๆ อีกสองขั้นตอนไดแ้ก่ Lecture Segments ที่ครูและนักศึกษาร่วมกัน
ท างานเพื่อพัฒนาใหน้ักศึกษาโดยใชก้ระบวนการตั้งค าถามไม่ใช่การบรรยายเช่นเดียวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนเพื่อฝึกให้มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ความรูเ้ก่า
ประยุกตก์ับความรูใ้หม่ ๆ และ Active Learning Segments เป็นขั้นตอนสดุทา้ยที่ครูจะใหโ้จทย์
ปัญหาไปหนึ่งปัญหาที่มีหลาย ๆ ขอ้ปัญญาย่อย ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกนั และผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นแบบครึ่งมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70  

โบโกซมาที่  และคนอ่ืนๆ (Bokosmaty, Bridgeman, และ Muir, 2019, pp. 629-
639) ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบางส่วน 
(Partially Flipped Classroom) โดยแบ่งการจัดการเรียนรู้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเรียนรูน้อกชั้น
เรียนที่เป็นการเรียนรูอ้อนไลนผ์่าน Screencast, Tutorial, Online Quizzes และการเรียนรูใ้นชั้น
เรียนที่เป็นกระบวนการที่เนน้การสืบเสาะหาความรูโ้ดยการน าเสนอเนือ้หาและผลงานต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการแบบกลุ่มที่เน้นกิจกรรมที่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีการสรุปเนื ้อหาร่วมกัน
ระหว่างครูและนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรียนกลับด้านบางส่วนและสื่อการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 และพบว่านกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรูเ้มื่อเวลาผ่านไปแลว้ 2 สปัดาห ์
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จากการศึกษางานวิจัยขา้งตน้ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ถูกน าไปใชใ้นวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์สงัคมศึกษา ศิลปะและวิชาเฉพาะ
ทางอาชีพ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมี 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการเรียนรูน้อก
ชัน้เรียนและส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียน โดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรูใ้นการสรา้งกระบวนการของ
การจัดการเรียนรู ้โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใชค้่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Item-Objective Congruence Index: IOC)  

2. จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นในภาพรวม 
พบว่า  

2.1 นักเรียนที่ไดร้ับการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 
70 หรือมีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี และมีความคงทนในการเรียนรูห้ลังการจัดการ
เรียนรู ้2 สปัดาห ์ 

2.2 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีความพึงพอใจ
ในการจดัการเรียนรู ้

2.3 นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้านมีทักษะการ
ปฏิบตัิงานศิลปะหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2.4 นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นมีความใฝ่รูใ้ฝ่
เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2.5 นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีความรู ้ความ
เขา้ใจ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรส์งูขึน้ 

3. การศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นกับ
วิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ พบว่า 

3.1 นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

3.2 นักเรียนที่ไดร้ับการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

3.3 นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้านมีทักษะการ
ปฏิบตัิงานศิลปะสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสาธิต 
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3.4 นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีความใฝ่รู ้ใฝ่
เรียนสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสาธิต 

จึงสรุปไดว่้า การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู ้ทักษะการปฏิบัติงานศิลปะ ความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 
ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณใหก้บันกัเรียน  

5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการน าตนเองในการเรียนรู้ 
สุทธินี ทองหล่อ (2552, น. 93-96) ไดท้ าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการเรียนรู้

และปัจจยัที่ส่งผลต่อการก ากบัตนเองในการเรียนรูข้องนสิิตคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ เพื่อหาความสมัพนัธแ์ละค่าน า้หนักความของส าคัญของปัจจยัดา้นการจดัการเรียนรู้
และปัจจัยดา้นนักเรียนและการน าตนเองในการเรียนรู ้โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 8 ดา้น 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร ์จ านวน 385 คนจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยมี
เครื่องมือเป็น แบบสอบถามการน าตนเอในการเรียนรู ้และใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression) ผลการวิจัย 
พบว่า ค่าน า้หนกัความส าคัญของกลุ่มตวัแปรปัจจยัส่งผลต่อการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดยส่งผล
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้  5 กลุ่มตวัแปรปัจจัย ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ สัมพนัธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย ์สมัพนัธภาพระหว่างนิสิต
กบัเพื่อและเจตคติวิชาชีพแพทย ์

พิมพพ์รรณ เทพสเุมธานนท ์และ สวุพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2553, น. 1-8) ไดท้ าการ
วิจยัเกี่ยวกบัการน าตนเองในการเรียนรูข้องนกัศึกษาภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 333 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใชวิ้ธีการจับสลาก โดย
ใชเ้ครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู้จ านวน 11 ดา้น โดยมีมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ มากที่สดุไปยงันอ้ยที่สดุ ผลการวิจยัพบว่า การน าตนเองในการเรียนรู้
ของนกัศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อเปรียบเทียบการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่มีเพศ 
ชัน้ปีที่ศึกษาและภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน พบว่า นกัศึกษาที่มีเพศและภูมิล าเนาที่แตกต่างกนัจะมี
การน าตนเองในการเรียนรูใ้นภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เพศหญิ งมีการน าตนเองในการเรียน รู้สูงก ว่าเพศชาย และนักศึกษาที่ มี ภูมิ ล  าเนาใน
กรุงเทพมหานครสูงกว่านักศึกษาที่มีภูมิล  าเนาในต่างจังหวัด ดังนั้นจึงในการจัดกิจกรรมในการ
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เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการน าตนเองในการเรียนรู้ ต้องค านึงถึงเพศและภูมิล าเนาของนักศึกษาที่
แตกต่างกัน และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกันมีการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สจุินดา ประเสริฐ (2558, น. 89-98) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการน าตนเอง
ในการเรียนรูจ้องนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศึกษาราช
ภฏัจนัทรเกษมจ านวน 912 คน โดยใชก้ารสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบชัน้ภูมิ 2 ขั้นตอน โดยชัน้ภูมิ
แรกเป็นหลักสูตรการศึกษาและชั้นภูมิที่สองเป็นชั้นปี ทั้งนีใ้ช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบวัด
พฤติกรรมการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดยเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับจ านวน 45 ขอ้ผ่าน
ทดสอบดว้ยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนือ้หาและภาษาที่ใชด้ว้ยค่า IOC มีการทดลองใชก้บั
กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง หาค่าอ านาจจ าแนก หาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั และค่า Item-total correlation ผลการวิจยัพบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการน าตนเองในการเรียนรูแ้ตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลุ่มตวัอย่างชัน้ปีและหลกัสตูรที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการน าตนเองในการเรียนรูแ้ตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสรา้งดว้ยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) พบว่าโมเดลพฤติกรรม
การน าตนเองในการเรียนรู ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ จึงสามารถรวมตวักนัเป็นองคป์ระกอบ
เดียว คือ การน าตนเองในการเรียนรู ้

แสงดาว แสนค าราง (2559, น. 73-82) ไดท้ าการวิจยัเพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่อง ดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีการน าตนเองในกา
เรียนรูท้ี่แตกต่างกนั  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิไล ซึ่งไดม้า
จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการจบัสลากหอ้งเรียน โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสูง
และกลุ่มต ่า โดยใชค้ะแนนที (T-Score) โดยมีเคร่ืองมือเป็นโปรแกรมบทเรียน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนศิลปะ รายวิชา ดนตรีไทย แบบวัดความคิดสรา้งสรรค ์แบบวัดความพึงพอใจและ
แบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้จ านวน 40 ขอ้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที่มีการน าตนเองใน
การเรียนรูส้งูจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะและความคิดสรา้งสรรคใ์นดา้น ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดคล่องแคล่วและความคิดริเริ่มมากกว่านักเรียนที่มีการน าตนเองในการเรียนรู้ต  ่าแต่
ความคิดละเอียดลออไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนกัเรียนที่มีการน า
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ตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัทั้ง 2 กลุ่มมีความคงทนในการเรียนรูห้ลงัการเรียนรู ้2 สัปดาหไ์ม่
แตกต่างกนั 

กันตาภา สุทธิอาจ (2561, น. 1-15) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณต์ามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมการน าตนเองในการเรียนรูข้องนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
แผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มี
การวัดก่อนทดลองและหลังการทดลอง (Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest 
Design) โดยกลุ่มทดลองไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณ์ตามสภาพจริง และกลุ่ม
ควบคุมไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกฺติ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะการน าตนเองในการ
เรียนรู ้27 ขอ้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีวินยั ดา้น
ความรบัผิดชอบและดา้นความเชื่อมั่น ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการ
น าตนเองในการเรียนรูภ้าพรวมอยู่ในระดบัมาก และสงูกว่ากลุ่มควบคมุ  

จาลีล และคนอ่ืนๆ (Jaleel และ O.M., 2017, pp. 1849-1852) ไดท้ าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาการน าตนเองในการเรียนรูข้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 150 คนในหลาย ๆ 
โรงเรียนในเมือง Ernakulam ประเทศอินเดีย ประกอบดว้ยนกัเรียนชายจ านวน 77 คนและนกัเรียน
หญิงจ านวน 73 คน โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่มุ่งค้นหาการน าตนเองในการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ขอ้มลูสารสนเทศ ตามเพศที่แตกต่างกนั โดยมีแบบวดัการน าตนเอง
ในการเรียนรูโ้ดยใชม้าตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 30 ขอ้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
ขอ้มูลสารสนเทศ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ข้อมูลสารสนเทศ แบบปรนัย 4 
ตวัเลือกจ านวน 30 ขอ้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยการน าตนเองในการเรียนรู้
และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับขอ้มูลสารสนเทศสูงกว่านักเรียนชาย และเม่ือ
ทดสอบค่าสหสัมพันธข์องเพียรส์ันเพื่อจ าแนกหาความสมัพันธ์ระหว่างเพศกับคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับขอ้มลูสารสนเทศพบว่า เพศชายมีค่าสหสัมพนัธใ์นระดบัต ่าอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.355) ในขณะที่เพศหญิงมีค่าสหสัมพันธ์ของเพียรส์ันใน
ระดบัต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (r=0.270) นอกจากนีเ้มื่อทดสอบความสมัพนัธเ์พื่อ
หาความแตกต่างระหว่างเพศโดยใชส้ถิติ t-test independent พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีคะแนน
เฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกบัขอ้มลูสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
(p=1.19) และเพศที่แตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยการน าตนเองในการเรียนรูแ้ตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p=1.01) 
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เต็คคอล และคนอ่ืนๆ (Tekkol และ Demirel, 2018, pp. 1-14) ไดท้ าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกบัการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละแนวโนม้การเรียนรูต้ลอดชีวิตของนกัเรียน 2,600 คน 
ใน 2 สถานศึกษารฐับาลและสถานศึกษาเอกชน โดยมีแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรูโ้ดยใช้
มาตรประมาณค่า 21 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การกระตุน้ตนเอง การควบคมุตนเอง การติดตาม
ตนเองและการมั่นใจในตนเอง โดยหาคุณภาพของเครื่องมือได้ค่า RMSEA (The Root Mean 
Square Error of Approximation)  เ ป็ น  0.069 แล ะมี ค่ า  Chi Square เ ป็ น  2424.12 แล ะมี
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัเป็น 0.895 และแบบวดัแนวโนม้การเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยใชม้าตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จ านวน 27  ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเป็น 0.89 ผลการวิจัย 
พบว่าการน าตนเองในการเรียนรูเ้มื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบข้อที่มี
คะแนนเฉล่ียสงูสดุคือ “ฉันเปิดใจที่เรียนรู”้ และขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยที่สดุคือ “ฉันมีระบบในการ
ติดตามกระบวนการเรียนรูเ้ป็นของตนเอง” และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการน าตนเองในการ
เรียนรูเ้มื่อพิจารณาตามมหาวิทยาลัยและเพศที่แตกต่างกัน โดยใช ้t-test independent พบว่า 
นกัเรียนที่มีสถานศึกษาที่แตกต่างกันมีการน าตนเองในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และเมื่อจ าแนก
ตามเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกนัจะมีการน าตนเองในการเรียนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามสาขาวิชาที่เรียน ระดับผลการเรียนเฉลี่ยและ
ประเภทคะแนนสอบเขา้ ดว้ย ANOVA พบว่า นกัเรียนที่มีสาขาวิชาที่เรียน ระดบัผลการเรียนเฉล่ีย
และประเภทคะแนนสอบเขา้ที่แตกต่างกนัจะมีคะแนนเฉล่ียการน าตนเองในการเรียนรูแ้ตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายได้ในแต่ละเดือนพบว่า
นกัเรียนที่มีรายไดใ้นแต่ละเดือนทีแ่ตกตา่งกนัมีคะแนนเฉล่ียการน าตนเองในการเรียนรูแ้ตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาหาความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละแนวโนม้การเรียนรูต้ลอดชีวิตดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียรส์นั พบว่า มีความสมัพนัธใ์นระดับกลาง และมีแนวโนม้ทางบวก (p=0.000, r=0.51) 

จากการศึกษางานวิจัยขา้งต้นทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการน าตนเองในการ
เรียนรู ้โดยมีประเด็นที่สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. เครื่องมือที่ใชว้ัดการน าตนเองในการเรียนรู ้นิยมใช ้แบบวดัการน าตนเองใน
การเรียนรูแ้บบมาตรประมาณค่า โดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือกับกลุ่มที่มีลักษณะคลา้ย
กลุ่มตัวอย่างจริง ไดแ้ก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและภาษาที่ใช้ดว้ยค่า IOC ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item-
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total correlation) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยใชส้มัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) 

2. การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่สนับสนุนใหเ้กิดการน าตนเองในการเรียนรู้
ควรค านึงถึง เพศ วยัและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

3. การใชส้ถิติส  าหรบัการวิเคราะหก์ารน าตนเองในการเรียนรู ้สามารถสรุปได้
ดงันี ้

3.1 หากตอ้งการเปรียบเทียบโดยแบ่งกลุ่มนกัเรียนได ้2 กรณี ดงันี ้ 
3.1.1 ใชค้ะแนนที (T-Score) เพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มสูงและ

กลุ่มต ่า 
3.1.2 ใชรู้ปแบบของการจัดการเรียนรูท้ี่น าการน าตนเองในการเรียนรูไ้ป

เปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรูอ่ื้น ๆ  
3.2 หากไม่ตอ้งการเปรียบเทียบ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553, น. 95-108) ไดท้ าการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนมัธยมบา้นบางกะปิ จ านวน 80 คนจ านวน 2 หอ้งเรียน โดยกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนที่
ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5E และกลุ่มทดลองไดร้ับการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร ์จึงเป็นการวิจยัตามแบบแผน Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design พบว่า คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่เมื่อ
พิจารณาระหว่างกลุ่ม พบว่ามีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในดา้นความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกต 
ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการอุปนัย และความสามารถในการระบุข้อตกลง
เบือ้งตน้พบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยสถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มูลใชส้ถิติ t-test ในรูป Difference Score ในการวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดพ้ัฒนาโดยใช้แบบวัดมาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test, Level X แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 62 ข้อ พบว่ามีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.22-0.76 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากับ 0.20-0.52 และมีค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR-20 เท่ากับ 0.70 นอกจากนี้แบบ
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วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา สงัคมศึกษา มีค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.22-0.78 
และมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.22-0.48 และมีค่าความเชื่อมั่นตามสตูร KR-20 เท่ากบั 0.80 

ณัฐกาญจน ์เตจ๊ะเทพ (2558, น. 83-140) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษามุมมองธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวงั นนทบุรีที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการเรียนรูแ้บบชัดแจง้และการสะท้อนกลับ เป็นการวิจัยแบบ Pretest-Posttest 
Control Group Design โดยใช้สถิติ  t-test พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีมุมมองธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในดา้นความสามารถในการอา้งอิง 
ความสามารถในการยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการ
ตีความ ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้โดยใชแ้บบวดัมาตรฐาน Watson-Glaser Critical 
Appraisal (WGCTA) พบว่ามีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุม และพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดรอ้ยละ 65 โดยแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นขอ้สอบปรนยั 2 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้พบว่ามีความยากง่ายเท่ากบั 0.21-0.80 
ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.23-0.64 และมีความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 เท่ากับ 0.78 และใช้
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท์ี่มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.21-0.80 และมีค่า
อ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.22-0.60 และค่าความเชื่อมั่นโดยใชส้ตูร KR-20 ท่ากบั 0.80  

กนกทิพย ์ยาทองไชย (2559, น. 71-75) ไดท้ าการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการ
พฒันาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ปิโตรเลียมและพลงังานทดแทน เป็นการวิจยัเชิงทดลองหนึ่ง
กลุ่มวดัสองครัง้กบันกัเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดส้รา้งชุดกิจกรรม
สะเต็มศึกษาจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 มี
ประสิทธิภาพเป็น 76.25/74.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 70/70 และวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทางการเรียนวิทยาศาสตรด์ว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์รายวิชา 
เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและพลงังานทดแทน พบว่ามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชส้ถิติ t-test และวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยแบบวัดคฺ วามสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาในดา้นการใชเ้หตผุลอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ 
การคิดตดัสินใจ การแก้ปัญหา พบว่านกัเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
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เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อใชส้ถิติ t-test ซึ่งพบว่าแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหามีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 3 
ระดบั ไดแ้ก่ สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจและไม่สอดคลอ้งจ านวน 15 ขอ้ จ านวน 5 สถานการณ ์พบว่ามีค่า
ความยากง่ายเท่ากบั 0.27-0.64 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.24-0.63 และค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค เท่ากับ 0.84 นอกจากนี้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์รายวิชา เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน พบว่าเป็นแบบข้อสอบปรนัย 
จ านวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.26-0.84 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.24-0.71 และมี
ความเชื่อมั่นโดยค านวณจากสตูร KR-20 เท่ากบั 0.85 

ปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตร (2561, น. 48-58) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการจดัการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ความน่าจะเป็น โดย
มีนักเรียน 2 กลุ่ม จ านวน 80 คน กลุ่มละ 40 คน ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
สืบสวนสอบสวน และกลุ่มควบคุมไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ โดยใชก้ารคดัเลือกแบบโควตา 
(Quota Sampling) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลอง (Static Group 
Comparison Design) ผลการวิจัยโดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 60 อย่างมี
นยัส าคญัและพบว่าสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชส้ถิติทดสอบ 
t-test โดยมีเครื่องมือเป็นแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ านวน 10 ขอ้ เมื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือพบว่า มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก
เท่ากบั 0.21-0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นโดยการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั เท่ากบั 0.79  

ควิทาดามา และคนอ่ืนๆ (Quitadamo และคนอ่ืน ๆ, 2011, pp. 19-25) ได้ท าการ
วิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาวิทยาศาสตรก์ับ
นกัเรียนแผนการเรียนที่ไม่เนน้วิทยาศาสตร ์จ านวน 156 คน การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยที่ผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยวัดระดับของความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยใชแ้บบวัดที่เป็นมาตรฐานของแคลิฟอรเ์นีย โดยน าคะแนนดิบที่ได้ไป
เทียบกับแบบวัดระดับชาติ ทั้งนี ้ผู ้วิจัยยังได้มีแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื ้นฐานเพื่อหา 
Covariate ประกอบดว้ยรายวิชาที่เป็นพืน้ฐานในมัธมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เชือ้ชาติ ภาษาตน้ก าเนิดที่ใช ้ระดับการศึกษาของผูป้กครองและรายได้
ครอบครวั พบว่ารายวิชาที่เป็นพืน้ฐานในมธัยมศึกษาตอนปลายและเชือ้ชาติส่งผลท าใหร้ะดบัการ
รับรู้ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณแตกต่างในกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี ้ผู ้วิจัยยัง
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ท าการศึกษาได้ไม่ครอบคลุมว่า สาเหตุใดที่ท าให้สองตัวแปรดังกล่าวส่งระดับการรับ รู้
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผูวิ้จยัจึงแนะน าใหศ้ึกษาในขัน้สงูต่อไป 

กุปตา และคนอ่ืนๆ (Gupta, Burke, Mehta, และ Greenbowe, 2015, pp. 32-38) 
ไดท้ าการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนสาขาวิชาเคมี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ The Science Heuristic 
(SWH) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นปีที่หนึ่งได้รบัการจัดการ
เรียนรูแ้บบดั้งเดิม กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นปีที่หนึ่งไดร้บัการจัดการเรียนรู้แบบ SWH และกลุ่มที่ 3 
นกัเรียนชัน้ปีสี่ที่เรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบดั้งเดิม ผลการวิจยัโดยใชค้่า Chi-Square พบว่า 
นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เท่ากับ 0.701 (df=1, p=0.402) นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
เท่ากับ  7.430 (df=1, p=0.006) และนัก เรียนกลุ่มที่  2 และกลุ่มที่  3  เท่ากับ  9.450 (df=1 
,p=0.002) และเมื่อทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของ Cramer’s V พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 
เท่ากับ 0.115 (p=0.606) นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 0.816 (p=0.000) และนักเรียน
กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เท่ากับ 0.734 (p=0.001) จึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้
แบบ SWH มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่านักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ เนื่องจากกระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบจะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติที่ไดร้บัการบอกค าตอบ
จากบทปฏิบัติการ ในขณะที่นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ SWH จะไดไ้ดฝึ้กกระบวนการ
ท างานแบบกลุ่ม 3-4 คน เพื่อคน้หาหลักฐานของบทปฏิบตัิการโดยที่ครูเป็นผูแ้นะน าในกิจกรรม
ก่อนการทดลอง (prelaboratory) และหลังการทดลอง (postlaboratory) แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
แบ่งปันระหว่างกลุ่มและสรา้งเป็นขอ้สรุปโดยการเติมเต็มขอ้มลูจนสรา้งเป็นขอ้สรุปทางการเรียนรู้ 

เรยม์อนด ์และคนอ่ืนๆ (Raymond, Profetto-Mcgrath, Myrick, และ Strean, 2018, 
pp.117-122) ไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพฒันามโน
ทศันท์ี่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของอาจารยท์ี่สอนนกัศึกษาพยาบาล
ชัน้ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เมือง Western Canadian โดยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยมีแบบแผน
สามเส้าแบบระยะเดียว (Single-phase triangulation mixed method) โดยได้ข้อมูลจากการ
ทดสอบโดยใช้แบบวัดมาตรฐาน California Critical Thinking Assessment (CCTST และ 
CCTDI) โดยผลการวิจัยของข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า อาจารย์ที่สอนนักศึกษาพยาบาลมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตีเป็นคะแนนได้เป็น 331.92 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 21.03 และมีแนวโนม้ทางบวกที่สามารถสรา้งกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถ
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ฝึกใหน้ักศึกษามีความสามารถในการวิจารณญาณสูงขึน้ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบว่า การคิด
อย่างมีวิจารณญาณส่งผลโดยตรงต่อการรกัษาผูป่้วยของวิชาชีพพยาบาลเนื่องจากเป็นการสื่อสาร
หลายทางเพื่อแก้ปัญหา ไดแ้ก่ การสื่อสารระหว่างพยาบาลกับพยาบาลและผูป่้วยกับพยาบาล 
โดยการสื่อสารนีค้รอบคลมุทางวจันภาษาและอวจันภาษา โดยวิธีการที่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนควรเริ่มตน้ดว้ยค าถามเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้เก็บรวบรวมขอ้มลูและประเมินรายกลุ่ม โดยครู
ท าหน้าที่ เป็นผู ้อ  านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทัง้ทางกายภาพและจิตใจ 

จากการศึกษางานวิจัยขา้งต้นทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการน าตนเองในการ
เรียนรู ้โดยมีประเด็นที่สามารถสรุปได ้

1. เครื่องมือที่ใชว้ดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีหลายรูปแบบ 
ดงันี ้

1.1 ใชแ้นวคิดของแบบบวดัมาตรฐาน Cornell Critical Thinking 
1.2 ใช้แนวคิดของแบบบวัดมาตรฐาน Watson-Glaser Critical Appraisal 

(WGCTA) 
1.3 ใช้แบบ วัดมาต รฐานแคลิ ฟอร์เนี ย  (California Critical Thinking 

Assessment) 
1.4 ใชแ้บบมาตรประมาณค่า 3 ระดบั 

2. การวิเคราะหห์าคุณภาพของเครื่องมือ โดยค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (Item-Analysis) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง-เตห-์ฟาน 
และหาความความเชื่อมั่นของแบบวดั โดยค านวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนั 

3. มีการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณควบคู่กับ
ความสามารถในการสรา้งแบบจ าลอง 

4. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบนิยมใช้สถิติ t-test นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์หา 
Chi-Square และ Cramer’s V และใชเ้กณฑม์าตรฐานของแบบวดัมาตรฐานแคลิฟอรเ์นีย 

5. ผลของการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใชพ้ัฒนาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงันี ้

5.1 นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีทางประวตัิศาสตรม์ีคะแนนของ
ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(5E) 
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5.2 นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับ
การเรียนรู้แบบชัดแจ้งและการสะท้อนกลับมีคะแนนของความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

5.3 นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนมีคะแนนของ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

5.4 นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ The Science Heuristic มีคะแนน
ของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

5.4 นักเรียนที่ไดก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษามีคฺวามสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

6. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไดแ้ก่ การสืบเสาะหาความรู ้(5E) การสืบเสาะหาความรูร้่วมกับการเรียนรูแ้บบชัด
แจ้งและการสะท้อนกลับ การจัดการเรียนรูแ้บบสืบสวน การจัดการเรียนรู้แบบ The Science 
Heuristic การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้าน 



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
2. การก าหนดแบบแผนการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การด าเนินการวิจยั 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู  

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากร 

นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปศาสตร ์จ านวน 4 หอ้งเรียน โดยมี
นกัเรียน 100 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  

กลุม่ตัวอยา่ง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนศิลปศาสตร ์ประกอบด้วยแผนการ

เรียนเนน้ภาษาองักฤษ-จีน ภาษาอังกฤษ-ญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ-ฝรั่งเศสและภาษาองักฤษ-เยอรมัน 
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน โดยมีนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Ramdom Sampling) โดยมีหน่วยการสุ่มแบบหอ้งเรียน 

การก าหนดแบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยแบบการทดลองขั้นตน้ (Pre-Experiment Design) รูปแบบ

การวิจยัแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  ซึ่งมีกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
1 กลุ่ม ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น โดยมีแบบแผนการ
วิจยัดงัตาราง 11 ดงันี ้
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ตาราง 11 แบบแผนการวิจยั One-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน การทดลอง สอบหลงัเรียน 
E T1 X T2 

 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

E แทน กลุ่มตวัอย่าง 
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบวัดความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ืองพลงังงาน 
และทดสอบแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้แบบวดัพืน้ฐานความรูข้องกลุ่มตวัอย่าง 

X แทน การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดว้ยแบบวัดความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ืองพลงัง
งานของกลุ่มตวัอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผูวิ้จยัวางแผนการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยมีเครื่องมือ 7 ชนิด ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 
พลงังาน (ส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน) 

2. สื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียน) 
3. ค  าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรูด้้วยวีดิทัศน์และแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์

(ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียน) 
4. แบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้
5. แบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน  
6. แบบวดัคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
7. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 

พลงังาน 
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1.แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ 
เร่ือง พลังงาน 

ผูวิ้จัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลังงาน ซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรู ้รายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ จ านวน 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยแบ่งการจัดการเรียนรูเ้ป็น 2 ส่วนต่อ 1 แผนการจัดการเรียนรู ้
ไดแ้ก่ ส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียนและส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียน ซึ่งประกอบดว้ย สื่อการเรียนรู ้
วีดิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (เครื่องมือที่ 2) และค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรู้ 
วีดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน์ (เครื่องมือที่ 3) โดยมีขั้นตอนการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ดงันี ้ 

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงต ารา 
วารสารการน าเสนอทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีหอ้งเรียนกลบัดา้น 

1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กลุ่มสาระการ
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่พัฒนาสอดคลอ้งกับหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปศาสตร ์

1.3 ศึกษาหลักการและวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึง
รายละเอียดของเนือ้หาเรื่อง พลงังาน จากหนงัสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ 
เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยแบ่งเนือ้หาให้
เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด  6 แผนการจัดการเรียนรู ้
แผนการจดัการเรียนรูล้ะ 3 คาบ รวมเป็น 18 คาบ โดยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู ้แบ่งการจดัการ
เรียนรูเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียนและส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียน ทัง้นีย้ังไม่รวม
การทดสอบการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละการทดสอบพืน้ฐานความรู ้จ านวน 1 คาบ และการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน อย่างละ 3 คาบ รวมเป็น โดยมีแผนระยะยาว และความสมัพันธ์
ของมาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดั ดงัตาราง 12 และ 13 ดงันี ้
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ตาราง 12 แผนระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  
 

 

คาบท่ี 

 

เน้ือหา 

เวลาท่ีใช้ใน 

ส่วนการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

(รูปแบบกิจกรรม) 

1 -  ทดสอบการน าตนเองในการเรียนรู ้

-  ทดสอบพืน้ฐานความรู ้

50 

2-3 -  ทดสอบคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน 

-  ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

100  

4-6 แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เร่ือง เชือ้เพลิง 1 (สมการเคมี) 150 

(กิจกรรมกลุ่ม) 

7-9 แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 เร่ือง เชือ้เพลิง 2 (พลงังาน) 150 

(กิจกรรมกลุ่ม 

และกิจกรรมระดบัชัน้เรียน) 

10-12 แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 เร่ือง เชือ้เพลิง 3  

(อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี) 

150 

(กิจกรรมกลุ่ม) 

13-15 แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 เร่ือง เชือ้เพลิง 4 

(ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี) 

150 

(กิจกรรมกลุ่ม) 

16-18 แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 เร่ือง แบตเตอร่ี (ปฏิกิริยารีดอกซ)์ 150 

(กิจกรรมกลุ่ม) 

19-21 แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 6 เร่ือง สารกัมมนัตรงัสี (สารกัมมนัตรงัสี) 150 

(กิจกรรมคู่) 

22-23 -  ทดสอบคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียน 

-  ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

100 

 
ทัง้นีส้่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียนเนน้รูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยการดูวีดิทศันท์ี่ครูจดัเตรียมไวใ้ห้
ความยาวไม่เกิน 15 นาทีและตอบสนองการเรียนรู ้(Reflection) ผ่าน Google Forms ในค าถาม
หลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์
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ตาราง 13 ความสมัพนัธข์องมาตรฐานและตวัชีว้ดัรายแผนการจดัการเรียนรู ้
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง สมการเคมี 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/20 ระบุสตูรเคมีของ
สารตัง้ตน้ ผลิตภณัฑแ์ละแปลความหมายของ
สญัลกัษณใ์นสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
- สมการเคมี 
- พลงังานและการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 

1. ระบุสารตัง้ตน้และสารผลิตภณัฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได ้
(K) 
2. ระบุสถานะของสารตัง้ตน้และสารผลิตภณัฑ ์(K) 
3. สามารถอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ได ้(K) 
4. ระบุปฏิกิริยาดูดความรอ้นและคายความรอ้นได ้
(K) 
5. ดุลสมการเคมีจากปฏิกิริยาเคมีที่ก าหนดให ้(K) 
6. ปฏิบติัตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรียนรู ้(P,A) 
7. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกับคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้การ
อา้งอิงและการนิรนยั 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง พลงังาน 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/20 ระบุสตูรเคมีของ
สารตัง้ตน้ ผลิตภณัฑแ์ละแปลความหมายของ
สญัลกัษณใ์นสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
- เชือ้เพลิงดึกด าบรรพ ์
- พลงังานทางเลือก 

1. อธิบายการเกิดเชือ้เพลิงดึกด าบรรพแ์ละพลงังาน
ทางเลือกได ้(K) 
2. อธิบายการใชป้ระโยชนข์องเชือ้เพลิงดึกด าบรรพ์
และพลงังานทางเลือกได ้(K) 
3. ค านวณเลขออกเทนและเลขซีเทนได ้(P) 
4. ปฏิบติัตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรียนรู ้(P,A) 
5. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกับคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้การ
ประเมินขอ้สรุปและการตีความ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง อตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/21 ทดลองและ
อธิบายผลของความเขม้ขน้ พืน้ที่ผิว  อุณหภูมิ และ
ตวัเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และ ตวัชีว้ัด ม.5/22 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัหรือในอุตสาหกรรม 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- ความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

1. อธิบายความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้
(K) 
2. อธิบายผลของปัจจยัของความเขม้ขน้ อุณหภูมิ พืน้ที่
ผิวและตวัเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคม ี(K) 
3. ค านวณอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้(P) 
4. ปฏิบติัตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ใฝ่
เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรียนรู ้(P,A) 

5. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเกี่ยวกับคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้การอา้งอิง 
การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนยั การประเมิน
ขอ้สรุปและการตีความ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/21 ทดลองและ
อธิบายผลของความเขม้ขน้ พืน้ที่ผิว  อุณหภูมิ และ
ตวัเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และ ตัวชีว้ัด ม.5/22 สืบคน้ขอ้มลูและอธิบายปัจจยั
ที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัหรือในอุตสาหกรรม 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- การทดลองเติมสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่ออตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- การทดลองปัจจัยบฺางประการที่มีผลต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

1. อธิบายผลของปัจจยัของความเขม้ขน้ อุณหภูมิ พืน้ที่
ผิวและตวัเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีส าหรบัปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนัได ้(K) 
2. ท าการทดลองการเติมสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อ
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการทดลองปัจจยับาง
ประการที่มีผลต่ออตฺัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้(P) 
3. ใชอุ้ปกรณ์การทดลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั (P) 
4. ปฏิบติัตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ใฝ่
เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรียนรู ้(P,A) 

5. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเกี่ยวกับคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้การอา้งอิง 
การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนยั การประเมิน
ขอ้สรุปและการตีความ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ ์
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/23 อธิบาย
ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ ์
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ ์
- ประโยชนข์องปฏิกิริยารีดอกซ ์

1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซไ์ด ้(K) 
2. ออกแบบ สรา้งชิน้งานเก่ียวกับประโยชนข์องการใช้
ประโยชนข์องปฏิกิริยารีดอกซไ์ด ้(P) 
3. น าเสนอ จดัแสดงผลงานและอธิบายถึงประโยชน์
ของผลงานของตนเองใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(P) 
4. ปฏิบติัตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ใฝ่
เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรียนรู ้(P,A) 
5. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกับคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้การระบุ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนยัและการประเมินขอ้สรุป 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง สารกัมมนัตรงัสี 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/24 อธิบายสมบติั
ของสารกัมมนัตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและ
ปริมาณของสารกัมมนัตรงัสี และ 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/25 สืบคน้ขอ้มูลและ
น าเสนอตวัอย่างของสารกัมมนัตรังสีและการ
ป้องกันอนัตรายที่เกิดจากกัมมนัตภาพรงัสี 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- ความหมายของสารกัมมนัตรงัสี 
- ค่าครึ่งชีวิตของสารกัมมนัตรังสี 
- ประโยชนแ์ละโทษของสารกัมมนัตรังสี 

1. อธิบายความหมายของสารกัมมนัตรังสีได ้(K) 
2. อธิบายการใชป้ระโยชนแ์ละโทษของ
กัมมนัตภาพรงัสีได ้(K) 
3. ดุลสมการนิวเคลียรไ์ด ้(P) 
4. ค านวณค่าครึ่งชีวิตได ้(P) 
5. ปฏิบติัตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ใฝ่
เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรียนรู ้(P,A) 
6. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกับคฺวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้การอา้งอิง
และการนิรนัย 
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1.4 เขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูร้ายคาบ โดยคลอบคลมุเนือ้หา พลงังาน 
จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู ้โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรูป้ระกอบด้วย จุดประสงคก์าร
เรียนรู ้สาระส าคญั สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้การวัดและประเมินผล และ
บนัทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอนการสอน 5 ขัน้ตอน ซึ่งผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาจาก 
ซีรี (Seery, 2013, pp. 533-558) วรทัยา มณีรตัน ์(2560, น. 5-6) กิตติพันธ์ วิบุลศิลป์ (2560, น. 
8-10) ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 6-7) และ นครินทร ์สกุใส (2561, น. 21-22) ดงันี ้  

1.4.1 ขัน้การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน (Out of class) เป็นขั้นตอนที่ครูมีบทบาท
หนา้ที่ในการจดัเตรียมส่ือการเรียนรูโ้ดยมอบหมายใหน้กัเรียนเรียนรูก้่อนเขา้หอ้งเรียนใน Google 
Classroom โดยเป็นสื่อวีดิทัศนผ์่าน YouTube Chanel ที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้พรอ้มกบัสื่อการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวขอ้งและนกัเรียนมีบทบาทหนา้ที่ในการตอบสนองการเรียนรู ้(Reflection) ใน Google 
Forms ที่ครูสรา้งขึน้  โดยฝึกการเขียนสรุปเนื ้อหา ตอบค าถามจากวีดิทัศน์และฝึกตั้งค าถาม 
ขัน้ตอนนีจ้ะมีกระบวนการพัฒนาคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านกระบวนการ
ตอบค าถามและฝึกตั้งค าถาม พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการสรุปเนือ้หาและพัฒนาการ
น าตนเองในการเรียนรูผ้่านความรบัผิดชอบในการดูวีดิทัศนแ์ละการตอบสนองการเรียนรู ้โดยใน
ขัน้ตอนนีห้ากนักเรียนมีขอ้สงสัยนักเรียนสามารถสอบถามผ่านช่องแสดงความคิดเห็นหรือติดต่อ
ส่วนตวัไดก้บัครูผูส้อนตามช่องทางที่นกัเรียนสะดวก  

1.4.2 ขั้นการอภิปราย  (Discussion) เป็นขั้นที่ค รูรวบรวมข้อค าถามที่
นกัเรียนไดฝึ้กตั้งค าถาม ผ่านการตอบสนองการเรียนรูใ้น Google Forms โดยครูมีบทบาทหนา้ที่
เป็นผูต้ั้งเป็นประเด็นค าถามหนา้ชั้นเรียน โดยเป็นขอ้ค าถามที่รวบรวมมาจากการตอบสนองการ
เรียนรูแ้ละนักเรียนมีบทบาทหนา้ที่ในการร่วมกนัอภิปรายเพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบจากประเด็นค าถาม
แล้วร่วมกันสร้างให้เกิดเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านกระบวนการตอบค าถาม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยการสรุปเนื ้อหาที่ก่อให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ได้ดว้ยตนเอง และพัฒนาการน า
ตนเองในการเรียนรูผ้่านการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 

1.4.3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice) เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูท้ี่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการกลุ่ม มีเวลาส าหรับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและนกัเรียน โดยใชเ้นือ้องคค์วามรูจ้ากวีดิทศันใ์นขัน้การเรียนรู้
นอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ โดยครูมีบทบาทหน้าที่ในการสรา้งบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู ้
อ านวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรูสู้งสุด และนักเรียนมีบทบาทหนา้ที่ในการลงมือปฏิบัติตาม
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ภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายผ่านกิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมระดบัหอ้งเรียน ขั้นตอนนี้จะมี
กระบวนการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิจริง 
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูจ้ากเนือ้หาในวีดิทศัน ์และพฒันาการน า
ตนเองในการเรียนรูผ้่านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนและครู 

1.4.4 ขั้น ขย ายค วาม รู้  (Elaboration)  เป็ น ขั้น ที่ ค รูจั ด กิ จ ก รรมห รื อ
สถานการณ์เพิ่มเติม โดยเป็นงานที่เป็นการใชป้ระยุกต์ความรูจ้ากขั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรา้ง
โอกาสให้นักเรียนได้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กว้างขวาง กระจ่าง สมบูรณ์และลึกซึง้
ยิ่งขึน้ และใหน้ักเรียนมาแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างนักเรียนและครูผ่านกิจกรรม โดยครูมีบทบาท
หนา้ที่ในการสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรู ้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรูท้ี่เอือ้ใหใ้ช้
องคค์วามรูจ้ากขัน้ปฏิบตัิกรรมไปต่อยอดองคค์วามรูสู้งสดุ และนักเรียนมีบทบาทหนา้ที่ในการลง
มือปฏิบตัิตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายผ่านกิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมระดับหอ้งเรียน 
ขัน้ตอนนีจ้ะมีกระบวนการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการเรียนรูผ้่าน
การปฏิบัติจริง พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูจ้ากเนือ้หาจากขัน้การ
ปฏิบตัิกรรมมาต่อยอดองคค์วามรูอ้ย่างลึกซึง้ และพฒันาการน าตนเองในการเรียนรูผ้่านการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนและครู 

1.4.5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ที่ครูจดักจิกรรม หรือสถานการณท์ี่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชัน้เรียน เปรียบเทียบ ประเมิน ปรบัปรุงหรือ
ทบทวนใหม่โดยครูมีบทบาทหนา้ที่ในการสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นทุก ๆ 
ประเด็นขององคค์วามรู ้และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหน้กัเรียนสรา้งองคค์วามรูแ้บบองคร์วมได้
ดว้ยตนเอง และนกัเรียนมีบทบาทหนา้ที่ในการร่วมอภิปรายองคค์วามรูต้่าง ๆ ร่วมกับนกัเรียนและ
ครู ขัน้ตอนนีจ้ะมีกระบวนการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการร่วมกัน
อภิปรายองคค์วามรูร้วบยอดในชัน้เรียน พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้
จากเนือ้หาในทุกขัน้ของกิจกรรมใหเ้กิดองคค์วามรูร้วบยอดทั้งหมด และพัฒนาการน าตนเองใน
การเรียนรูผ้่านการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและลงขอ้สรุป 

ทั้งนีข้ั้นการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนเป็นส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียน (Outside 
Class) และขั้นอ่ืน ๆ เป็นส่วนการเรียนรูใ้นชั้นเรียน (Inside Class) โดยในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรูผู้วิ้จยัไดส้อดแทรกการฝึกคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มเติมในแต่ละดา้น
เขา้ไปในการจดัการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบับริบทของกิจกรรมและเนือ้หา ดงัแสดงในตาราง 
14 
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ตาราง 14 การบูรณาการความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแผนการจดัการเรียนรู ้ 
 

คฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แผนการจดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 6 
1. การอา้งอิง √  √ √  √ 

2. การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้   √ √ √  
3. การนิรนัย √  √ √  √ 

4. การประเมินขอ้สรุป  √ √ √ √  
5. การตีความ  √ √ √   

 
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้จ านวน 6 แผนใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษา

ปริญญานิพนธต์รวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตอ้งของกลุ่มสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้
และความสอดคลอ้งระหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย  

1.6 น าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ จ านวน 6 แผนใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้น
การจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตอ้งของ
สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรูแ้ละความสอดคลอ้งระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนการจดัการ
เรียนรู้ โดยการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Item-Objective Congruence Index: IOC) 
โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมินซึ่งมีค่าประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

คะแนน   ระดบัความความคิดเห็นในการประเมิน 
+1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 (ภาคผนวก ค) ซึ่งถือว่าแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูต้ามที่ตอ้งการวดั และมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ความสมบูรณแ์ละเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยผูวิ้จัยด าเนินการแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรูต้ามค าแนะน า
ของผูเ้ชี่ยวชาญ ตามค าแนะน า ดงันี ้ 

(1) ปรบัแกภ้าษาใหม้ีสม ่าเสมอ ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสะกดค า 
(2) ตกแต่งใบงาน และใบกิจกรรมใหม้ีความสวยงาม น่าใชเ้รียน 
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1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน าจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ไปทดลองน าร่องกบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง จ านวน 30 คน เนื่องจากเป็นนกัเรียนที่มี
ความเท่าเทียมกบักลุ่มทดลองจริง (ภาคผนวก ง) พบว่ามีขอ้ควรระมดัระวงั ดงันี ้

(1) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุก ท าให้
นกัเรียนเพลิดเพลินกบัการด าเนินกิจกรรม จึงตอ้งควบคมุเวลาใหก้ระชบั 

(2) นกัเรียนที่ทดลองน าร่องเป็นนกัเรียนแผนศิลปศาสตร ์อาจตอ้งใชเ้วลาใน
การปรับตัวในการสร้างความมั่นใจส าหรับการท าใบงานความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในช่วงแรกอาจท าแบบกลุ่มแลว้จึงค่อยใหท้ าแบบงานเดี่ยว 

(3) สาระการเรียนรูค้่อนขา้งยาก ส าหรบันักเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์
ครูจึงควรเพิ่มช่องทางส าหรบัการติดต่อกบันกัเรียนนอกเหนือจากช่องความคิดเห็นดา้นล่าง ผูวิ้จัย
จึงสรา้งกลุ่ม Open Chat ในแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อไวเ้ป็นช่องทางส าหรบัติดต่อ 

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรบัปรุงแลว้มาทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

2. สื่อการเรียนรู้วีดทัิศนแ์ละแหล่งเรียนเรียนรู้ออนไลน ์(ส่วนการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน) 

สื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์เป็นส่วนประกอบส าคญัในการจดัการ
เรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน เพราะ นักเรียนจะต้องเรียนศึกษาเนื ้อหามาก่อนการเรียนรู้ภายใน
หอ้งเรียน จ านวน 6 ชุด โดยมีขัน้ตอนการสรา้งและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ดงันี ้

2.1 ศึกษารูปแบบและประเภทของวีดิทศันเ์พื่อประกอบการบรรยายเนือ้หาเรื่อง 
พลงังาน จากแหล่งขอ้มลูในแหล่งต่าง ๆ ในอินเทอรเ์น็ตทัง้ในเว็บไซตใ์นประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อก าหนดรูปแบบวีดิทศันท์ี่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 

2.2 ก าหนดเนือ้หาและรูปแบบของวีดิทัศนท์ี่นักเรียนตอ้งดูก่อนเขา้ชั้นเรียนเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมในชัน้เรียนตามแผนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังาน 

2.3 จัดเตรียมวีดิทัศนใ์หน้ักเรียนศึกษานอกหอ้งเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นกัเรียนดวีูดิทศันจ์ากที่บา้นเพื่อเตรียมความรูร้ะดบัพืน้ฐานก่อนการด าเนินกิจกรรมในชัน้เรียนใน
แต่ละคาบ โดยวีดิทศันท์ี่เตรียมใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2.3.1 วีดิทัศน์ที่น ามาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยผู้วิจัย
คดัเลือกจากวีดิทศันท์ี่มีเนือ้หาเหมาะสม แลว้น ามาตดัต่อเพื่อใหม้ีความยาวไม่เกิน 15 นาที  
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2.3.2 วีดิทัศน์ที่ผู ้วิจัยจัดท าขั้นเอง โดยผู้วิจัยจัดเตรียมเนื ้อหาให้มีความ
เหมาะสม โดยมีสไลดก์ารบรรยายการสอนที่ใส่ภาพเคลื่อนไหวโดยใชโ้ปรแกรม PowerPoint และ
ถ่ายวีดิทศัน ์แลว้ตดัต่อเพื่อใหม้ีความยาวไม่เกิน 15 นาที  

2.4 เลือกแหล่งเรียนรูท้ี่สามารถใส่เครื่องมือที่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ได ้โดยผูวิ้จัยเลือกใช ้
Google Classroom ที่สามารถโพสตวี์ดิทศันจ์าก YouTube สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ไดเ้กือบทุก
ประเภท รวมถึงสามารถมอบหมายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถส่งงานผ่านช่องทางออนไลน ์
โดยสามารถบันทึกวันและเวลาในการส่งงานได ้และมีช่องทางส าหรบัสนทนาระหว่างผูวิ้จัยและ
นกัเรียนรวมถึงนกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกนั 

2.5 สรา้งแบบประเมินและเกณฑค์ุณภาพสื่อการเรียนรูด้ว้ยวีดิทัศนแ์ละแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลน ์โดยผูวิ้จยัไดศ้ึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัการแนวคิด และวิธีสรา้งแบบประเมิน
สื่อการเรียนรูอ้อนไลนข์อง ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 179-184) ที่แลว้น ามาปรบัปรุง โดย
แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 ดา้น ดงัตาราง 15  
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ตาราง 15 แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน์โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นเนือ้หา 
 

หวัขอ้การประเมิน รายละเอียดการประเมิน 

1.  การจดัรูปแบบของบทเรียนบน 
Google Classroom, Google 
Forms และ Youtube 

1.1 รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ 
1.2 การจดัล าดบัขัน้ตอนมีความเขา้ใจง่าย 
1.3 เนือ้หาในหนา้จอแต่ละหน้ามีปริมาณที่เหมาะสม 
1.4 การจดัวางเมนูต่าง ๆ มีความชดัเจนเหมาะสม 
1.5 นกัเรียนสามารถควบคุมล าดบัในการศึกษาบทเรียนไดเ้อง 
1.6 นกัเรียนสามารถเขา้ถึงเนือ้หาที่ตอ้งการศึกษาไดอ้ย่างรวดเร็ว 

2. เนือ้หาที่ใชใ้นบทเรียนบน 
Google Classroom, Google 
Forms และ Youtube 

2.1 เนือ้หาสอดคลอ้งกับตวัชีว้ัด 
2.2 ความถูกตอ้งของเนือ้หา 
2.3 ความเหมาะสมในการล าดบัเนือ้หา 
2.4 ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หา 
2.5 ความเหมาะสมกับระดบัของนักเรียน 

3. การใชต้ัวอกัษรและภาษาใน 
วีดิทศัน์ 

3.1 ความเหมาะสมของสีตวัอักษร 
3.2 ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร 
3.3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอักษร 
3.4 ความถูกตอ้งของภาษาที่ใช้ 

4. การใชภ้าพและเสียงประกอบใน
วีดิทศัน์ 

4.1 ความเหมาะสมของภาพในดา้นส่ือความหมาย 
4.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
4.3 ความเหมาะสมของวีดิทศันป์ระกอบเนือ้หา 
4.4 ความเหมาะสมของสีภาพ 
4.5 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 
4.6 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 

5.การมีปฏิสมัพนัธ์ 5.1 การมีปฏิสัมพนัธร์ะหว่างครูกับนักเรียน 
5.2 การมีปฏิสัมพนัธร์ะหว่างนกัเรียนกับนักเรียน 

6. การใชง้าน 6.1 ราคาไม่แพง ตน้ทุนต ่า 
6.2 มีความคงทน สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้ีก 
6.3 สะดวก และง่ายต่อการใชง้านแปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรียน
ปกติ 
6.4 ถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม 
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โดยแบบประเมินดังกล่าวผูวิ้จยัใชล้ักษณะมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ตามแนวคิดของ ศานติพงศ ์เพ็ชรจ ารสั (2560, น. 91-92) โดยการก าหนดความหมายของ
คะแนนตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

5 หมายถึง ดา้นที่ประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ดา้นที่ประเมินอยู่ในระดบัดี 
3 หมายถึง ดา้นที่ประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ดา้นที่ประเมินอยู่ในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ดา้นการประเมินอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 

และการแปลผลคะแนนคณุภาพของเครื่องมือ (รอ้ยละ) ดงันี ้
80 – 100   หมายถึง     คณุภาพสื่ออยู่ในระดบัดีมาก 
70 – 79     หมายถึง      คณุภาพของสื่ออยู่ในระดบัดี 
60 – 69      หมายถึง     คณุภาพของสื่ออยู่ในระดบัปานกลาง 
50 -59      หมายถึง     คณุภาพของสื่ออยู่ในระดบันอ้ย 
ต ่ากว่า 50  หมายถึง     คณุภาพของสื่ออยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 

2.6 น าสื่อการเรียนรู้วีดิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างขึ ้นจ านวน 6 
เครื่องมือพรอ้มทัง้แบบประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรูด้ว้ยวีดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนไ์ป ให้
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตอ้งของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย 

2.7 น าสื่อการเรียนรู้วีดิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างขึ ้นจ านวน 6 
เครื่องมือพรอ้มทั้งแบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูด้ว้ยวีดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน์ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรง จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ความถูกต้องของสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู้และความ
สอดคลอ้งระหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ   

2.8 น าผฺลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะหเ์พื่อหาคณุภาพของเครื่องมือ
โดยผูวิ้จัยจะเลือกใชส้ื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์ี่มีคุณภาพตัง้แต่ระดับพอใช้ 
โดยผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หค้่าคุณภาพสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ 1-6 เท่ากับรอ้ย
ละ 95.83, 95.96, 96.90, 97.26,97.02 และ 97.02 ตามล าดับ (ภาคผนวก ค) ซึ่ งถือว่าเป็น
เครื่องมือที่สรา้งขึน้อยู่ในระดับดีมาก (สูงกว่าระดบัพอใช)้ ถือว่าเหมาะสมในการน าไปใชท้ั้ง 6 สื่อ
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การเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์และน าสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน์
มาปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้ มีค  าแนะน า คือ 
ปรบัแกใ้ห ้Animation ไม่ซอ้นทบักบัสาระส าคญัในวีดิทศัน ์

2.8 น าสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ผ่านตรวจสอบและแกไ้ข
ตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 สื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนไ์ปทดลอง
น าร่องกบันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมัธยมวดันาย
โรง จ านวน 30 คน เนื่องจากเป็นนกัเรียนทีม่ีความเทา่เทียมกบักลุ่มทดลองจริง (ภาคผนวก ง) และ
น ามาปรบัปรุงใหม้ีความเหมาะสม โดยมีขอ้คน้พบและขอ้ควรระมดัระวงั ดงันี ้

(1) ควรหา Platform ที่สามารถตรวจสอบเวลาในที่ใชใ้นการเรียนรูข้องกลุ่ม
ตัวอย่างได้ ซึ่งผู ้วิจัยได้ตัดสินใจใช้ Edpuzzle.com ที่สามารถบันทึกเวลาในการเข้าชมและ
ค านวณออกมาเป็นรอ้ยละ 

(2) เมื่อได้ลองใช ้Edpuzzle.com พบว่า การสรา้งแบบวัดสอดแทรกขณะ
รบัชมวีดิทศัน ์จะท าใหน้กัเรียนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะตอ้งตอบค าถามในหลาย ๆ จุด นกัเรียน
จึงอยากใหม้ีการตอบค าถามแค่เพียงใน Google Forms เพียงอย่างเดียว 

2.9 น าสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ปรบัปรุงแลว้มาทดลองใช้
จริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

3. ค าถามหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้วดีทัิศนแ์ละแหล่งเรียนเรียนรู้
ออนไลน ์(ส่วนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน) 

ผูวิ้จัยไดต้ั้งค าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจและตรวจสอบการเรียนรูม้าก่อนการ
เรียนรูภ้ายในหอ้งเรียนของนกัเรียน โดยใชข้อ้ค าถามที่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาในสื่อการเรียนรู้
วีดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนใ์น Google Classroom โดยสรา้งขอ้ค าถามผ่าน Google Forms 
จ านวน 6 ชุด โดยมีขั้นตอนการสรา้งและหาคุณภาพของค าถามหลังการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรู้
วีดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์ดงันี ้

3.1 ศึกษาลักษณะการตั้งค าถามเพื่อสร้างองค์ความรูใ้นหนังสือเรียนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือเสริมสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกับรายวิชา
วิทยาศาสตรก์ายภาพและรายวิชาเคมี 

3.2 ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาที่น าเสนอในสื่อการเรียนรู้วีดิทัศนแ์ละแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลน ์โดยบันทึกสาระส าคญัตามวตัถุประสงคข์องสื่อการเรียนรู้วีดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรู้
ออนไลน ์
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3.3 ตั้งค าถาม 6 ชุด โดยแต่ชุดประกอบดว้ย ขอ้มลูส่วนตัว ค าถามระหว่างดูวีดิ
ทัศน์ และค าถามหลังดูวีดิทัศน์โดยค าถามระหว่างดูวีดิทัศน์จะเป็นข้อค าถามที่ให้นักเรียนได้
ตีความหมายของเนือ้หาที่อยู่ในวีดิทัศนใ์นแต่ละช่วงและตอบค าถามที่ครูสรา้งขึน้ ขณะที่ค  าถาม
หลงัดวีูดิทศันจ์ะเป็นค าถามที่ใหน้กัเรียนไดป้ระยุกตใ์ชค้วามรูท้ี่ไดจ้ากวีดิทศันเ์พื่อตอบค าถาม  

3.4 ออกแบบเอกสารออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้ามาตอบค าถามโดยผู้วิจัย
เลือกใช ้Google Forms เนื่องจากเป็นโปรแกรมออนไลนส์ าเร็จรูปที่นักเรียนเลือกเว็บไซตเ์ชื่อมต่อ
ผ่าน Google Classroom ได้ โดยแต่จะชุดประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ข้อค าถาม
เกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนตวั ค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาในวีดิทศัน ์ค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาหลังการดูวีดิทศัน ์
สรุปเนือ้หาจากวีดิทศันแ์ละค าถามที่นกัเรียนสงสยั 

3.5 น าค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้
ออนไลน์ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้จ านวน 6 ชุดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ความถูกตอ้งของกลุ่มสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้และความสอดคลอ้งระหว่าง
ขัน้ตอนต่าง ๆ แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย  

3.6 น าค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้
ออนไลนท์ี่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ จ านวน 6 ชุดใหผู้เ้ชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทางการศึกษาจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องของสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรูแ้ละความสอดคลอ้งระหว่างขั้นตอนต่าง โดยการประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมนิ
ซึ่งมีค่าประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

คะแนน   ระดบัความความคิดเห็นในการประเมิน 
+1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

ไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ค) ซึ่งถือว่าค าถามหลังการเรียนรูด้ว้ยสื่อการ
เรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนเรียนรูอ้อนไลนท์ี่สรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ตามที่ตอ้งการวดั และมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้

3.7 น าค าถามหลงัสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนม์าปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้  โดยมีค าแนะน า คือ ใหช้ีแ้จง
เพิ่มเติมอย่างชดัเจนว่าในบางขอ้ที่มีค  าตอบมากกว่า 1 ขอ้ 
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3.8 น าค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้
ออนไลนท์ี่ผ่านตรวจสอบและแกไ้ขตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ค าถามหลงัการเรียนรู้
ดว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนเรียนรูอ้อนไลน์ ไปทดลองน าร่องกับนกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จ านวน 30 คน เนื่องจาก
เป็นนกัเรียนที่มีความเท่าเทียมกบักลุ่มทดลองจริง (ภาคผนวก ง) พบว่า มีขอ้คน้พบที่เป็นประเด็น
น่าสนใจและขอ้ควรระมัดระวงั คือ เนื่องจากช่วงการทดลองใช ้มีนักเรียนบางส่วนที่เขา้ถึงสื่อการ
เรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนเรียนรูอ้อนไลนใ์นเวลาที่ก าหนด แต่ไม่ไดส้่งค าตอบในค าถามหลงัสื่อ
การเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์ในการทดลองจริง ผูวิ้จัยจึงไดน้ าคาบว่างของนักเรียน
เพื่อติดตามการตอบค าถามของนกัเรียนที่ยงัไม่ไดส้่งค าตอบ เพื่อตรวจเช็คความเขา้ใจและอธิบาย
เพิ่มเติมใหก้บันกัเรียน 

3.9 น าค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้
ออนไลน ์ที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 5/6 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

4. แบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู้  
การสรา้งและการหาคุณภาพของแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้ผูวิ้จัยไดม้ีการ

วางแผนเพื่อสรา้งแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู ้จ านวน 3 ดา้น โดยมีล าดบัขัน้ตอนการสรา้ง
และหาคณุภาพของเครื่องมือ ดงันี ้

4.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าตนเองในการเรียนรู้
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้

4.2 ก าหนดจุดประสงคใ์นการสรา้งแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้
4.3 เขียนนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยสรา้งจากการสรุปจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวขอ้ง 
4.4 เขียนแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู้ ตามนิยามเชิงปฏิบัติการและ

จุดประสงคข์องการสรา้งแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้โดยผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและปรบัปรุง
เพื่อสรา้งแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละเกณฑ์การประเมินของ เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ 
เจริญวงศ์ระยับ (2550, น. 4-5) ซึ่งมีแนวคิดมาจาก คอสต้า และ กาลิค (Costa และ Kallick, 
2004) จากนั้นเขียนแบ่งแบบวัดออกเป็น 3 ดา้นได้แก่ การจัดการตนเอง (Self-managing) การ
ตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) และการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) โดยมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ไดแ้ก่ จริงที่สุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง ไม่
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จริงเลย ส าหรบัขอ้ความทางบวกการให้คะแนนค าตอบ คือ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เป็น 6 
คะแนนถึง 1 คะแนนตามล าดับ ส่วนขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนตั้งแต่  1 คะแนนถึง 6 คะแนน
ตามล าดับ ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ปรับภาษาและข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและ
เหมาะสมกบักลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทัง้นีเ้กณฑใ์นการประเมินก าหนดใหผู้ท้ี่ไดค้ะแนนมากกว่า
แสดงว่ามีการน าตนเองในการเรียนรูม้ากกว่า โดยแบบวัดที่สรา้งและปรบัปรุงขึน้มีจ านวน 30 ขอ้ 
แบ่งเป็นทางการจดัการตนเอง  การตรวจสอบตนเองและการเปลี่ยนแปลงตนเองดา้นละ 10 ขอ้  

4.5 น าแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู้ที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้จ านวน 30 ข้อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย 

4.6 น าแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการ
จดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญดา้น
การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมินซึ่งมีค่า
ประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

คะแนน   ระดบัความความคิดเห็นในการประเมิน 
+1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ค) ซึ่งถือว่าแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่
สรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูต้ามที่ตอ้งการวดั และมีความเหมาะสมในการ
น าไปใช ้

4.7 น าแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู้มาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญและน าแบบวัดไปทดลองใชน้ าร่องกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ์จ านวน 138 คน เนื่องจากนกัเรียนกลุ่มดังกล่าวไดผ้่าน
การเรียนเนือ้หาเรื่องพลงังานมาแลว้และยังไม่ไดเ้รียนเนือ้หาใหม่เพิ่มเติม แลว้น ากระดาษค าตอบ
มาตรวจใหค้ะแนน  

4.8 วิเคราะห์แบบวัดการน าตนเองแบบรายขอ้ (Item analysis) โดยหาอ านาจ
จ าแนก (t) ของแบบวดั ที่มีค่า t อยู่ในช่วง 4.147-7.849 (ภาคผนวก ค) จากแบบวดัทัง้หมด 28 ขอ้ 
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คดัเลือกไวจ้ านวน 18 ขอ้ โดยแบ่งเป็นรายดา้น ดา้นละ 6 ขอ้ โดยแบ่งเป็นขอ้ความเชิงบวกและเชิง
ลบอย่างละ 3 ขอ้ 

4.9 ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดการน าตนเองในการ
เรียนรู้ จากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค (Cronbrach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรูท้ัง้ฉบบัเท่ากบั 0.783 (ภาคผนวก ค) 

4.10 น าแบบวัดการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่ปรบัปรุงแลว้มาทดลองใช้จริงกับ
นกัเรียนที่เป็นกลุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

5. แบบวัดพืน้ฐานความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลังงาน  
แบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน ประกอบดว้ย

ขอ้สอบปรนยัจ านวน 20 ขอ้ โดยมขีัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน ดงันี ้

 5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต ารา 
วารสารการน าเสนอทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกบัเทคนิคและวิธีการเขียนขอ้สอบแบบปรนยั  

5.2 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศฺาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนศิลปศาสตรท์ี่พฒันาตามหลักสตูรแกนกฺลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)  

5.3 ศึกษารายละเอียดของเนื ้อหาเรื่อง พลังงาน จากหนังสือเรียนและคู่มือครู
รายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เล่ม 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัท าโดย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) ตามตัวชีว้ดั โดยเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัชีว้ัดเพื่อ
ใชใ้นการสรา้งแบบวัดพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน โดยสามารถ
เชื่อมโยงและหาความสมัพนัธไ์ดด้งัตาราง 16 ดงันี ้
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ตาราง 16 ความสัมพันธ์ตัวชีว้ัดเพื่อใชใ้นการสรา้งแบบวัดพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

ตวัชีว้ดัในแผนการจดัการเรียนรู ้ ตวัชีว้ดัที่เป็นพืน้ฐานความรู ้
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชีว้ัด ม.5/20 ระบุสูตรเคมีของสาร
ตัง้ตน้ ผลิตภัณฑ์และแปลความหมายของสัญลักษณ์
ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/1 ระบุว่าสารเป็นธาตุ
หรือเป็นสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนจากสตูรเคมี 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/2 ระบุหมู่และคาบของ
ธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ กลุ่ม
ธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชนัจาก
ตารางธาตุ 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/10 ระบุสารที่เกิดพนัธะ
ไฮโดรเจนไดจ้ากสตูรโครงสรา้ง 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/11 อธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนตกั์บ
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขัว้หรือการเกิด
พนัธะไฮโดรเจน 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/12 เขียนสตูรเคมีของ
ไอออนและสารประกอบไอออนิก 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/14 ระบุสารประกอบ
อินทรียป์ระเภทไฮโดรคารบ์อนว่าอิ่มตวัหรือไม่อิ่มตัว
จากสูตรโครงสรา้ง 

มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/21 ทดลองและอธิบาย
ผลของความเขม้ขน้ พืน้ที่ผิว  อุณหภูมิ และตวัเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/5 ระบุหมู่และคาบของ
ธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ กลุ่ม
ธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชนั จาก
ตารางธาตุ 

มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชี ้วัด ม.5/22 สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้
ในชีวิตประจ าวนัหรือในอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/23 อธิบายความหมาย
ของปฏิกิริยารีดอกซ ์
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดัในแผนการจดัการเรียนรู ้ ตวัชีว้ดัที่เป็นพืน้ฐานความรู ้
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ดั ม.5/24 อธิบายสมบติัของสาร
กัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมนัตรงัสี 

มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/3 ระบุจ านวนโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่
เกิดจากอะตอมเดียว 
มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/4 เขียนสญัลกัษณ์
นิวเคลียรข์องธาตุและระบุการเกิดไอโซโทป 

มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชี ้วัด ม.5/25 สืบค้นข้อมูลและ
น าเสนอตัวอย่างของสารกัมมันตรังสีและการป้องกัน
อนัตรายที่เกิดจากกัมมนัตภาพรงัสี 

มาตรฐาน ว 2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/7 สืบคน้ขอ้มูลและ
น าเสนอตวัอย่างประโยชนแ์ละอนัตรายที่เกิดจาก
ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชนั 

 
5.4 ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัที่ตอ้งการวดัส าหรบัการสรา้ง

แบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน ดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัส าหรบัการสรา้งแบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา 
วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

 
มาตรฐานและตวัชีว้ดั 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสยั จ านวนขอ้ 
 

รอ้ยละ 
จ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช้ วิเคราะห ์

มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ดั ม.5/1  2   2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ดั ม.5/2 2    2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/3  2   2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/4  2   2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/5 2    2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/7   1 1 2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/10  2   2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/11   2  2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/12   2  2 10.00 
มาตรฐาน ว.2.1 ตวัชีว้ัด ม.5/14  2   2 10.00 

รวม 4 10 5 1 20 100.00 
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5.5 สรา้งแบบวัดพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 40 ขอ้ เพื่อใหค้รอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ดา้นพทุธิพิสยั จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจ า การเขา้ใจ การประยุกตใ์ชแ้ละการวิเคราะห ์

5.6 น าแบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน ให้
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา ภาษาที่ใช ้ความ
เหมาะสมของค าถามและความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูท้ี่ 2.1 วิทยาศาสตรก์ายภาพ แล้ว
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าใหถู้กตอ้งและชดัเจนยิ่งขึน้ 

5.7 น าแบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน ให้
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกตอ้งเหมาะสมของข้อ
ค าถามและตัวเลือก ความครอบคลุมเนื ้อหาภาษาที่ใช้ ตลอดจนพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญจะเป็นครูทีม่ีความเชีย่วชาญและช านาญในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาวิทยาศาสตรห์รือ
รายวิชาเคมีมากกว่า 5 ปี  โดยการประเมินความเที่ ย งตรงเชิ งเนื ้อหา ( Item-Objective 
Congruence Index: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมินทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นรายขอ้ซึ่งมีค่าประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

คะแนน   ระดบัความความคิดเห็นในการประเมิน 
+1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  0.80-1.00 (ภาคผนวก ค) ซึ่งถือว่าแบบวัดพื ้นฐานในการเรียนรู ้
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน ที่สร้างขึน้มีความสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์าร
เรียนรูต้ามที่ตอ้งการวดั และมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้โดยไดค้  าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญให้
ปรบัปรุงเกี่ยวกบัการสะกดค าใหม้ีความสม ่าเสมอและถูกตอ้ง 

5.8 น าแบบทดสอบที่จัดพิมพแ์ลว้ ไปทดลองน าร่องกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนมัธยมวดัสิงห ์จ านวน 138 คน เนื่องจากนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวไดผ้่านการเรียนเนือ้หา
เรื่องพลงังานมาแลว้และยงัไม่ไดเ้รียนเนือ้หาใหม่เพิ่มเติม อีกทัง้ยงัเป็นนกัเรียนกลุ่มศิลปศาสตรท์ี่
มีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง แลว้น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนน โดยมีเกณฑก์ารตรวจ
ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน ส าหรบัขอ้ที่ตอบถูก 
คะแนน 0 คะแนน ส าหรบัขอ้ที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ค  าตอบ 
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5.9 น าแบบวัดพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน มา
วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือด้วยค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อ (Item-Analysis) โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง-เตห์-ฟาน หลังจากนั้น
คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 
ขึน้ไป จาก 40 ขอ้ คดัเลือกไวจ้ านวน 20 ขอ้ ซึ่งไดค้่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.58 และค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.71 (ภาคผนวก ค) 

5.10 ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยค านวณ
จากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนั (Kuder Richardson) ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.710 

5.11 น าแบบวดัพืน้ฐานความรูท้ี่ปรบัปรุงแลว้มาทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนที่เป็น
กลุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

6. แบบวัดความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ในการศึกษาความสามารถในการคิดอฺย่างมีวิจารณญาณ ผูวิ้จยัไดเ้ลือกการใชแ้บบ

การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามมาตรฐาน Watson-Glaser 
Critical Appraisal (WGCTA) เนื่องจากเป็นแบบวัดมาตรฐานที่เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยวดัระดบัความสามารถ 5 ดา้น 
จ านวน 15 ขอ้ โดยมีขัน้ตอนในการสรา้งและการหาคณุภาพของเครื่องมือ ดงันี ้

6.1 ศึกษาเนือ้หาสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์เพื่อสรา้งแบบวดัความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากหนงัสือเรียนและคู่มือครูรายพืน้ฐาน วิทยาศาสตรก์ายภาพ เล่ม 1 
เรื่อง พลงังาน โดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) และหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละวิชาเคมี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

6.2 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก
เอกสาร วารสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบของแบบวัดที่
เหมาะสมในการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดอฺย่างมีวิจารณญาณ 

6.3 ศึกษาและก าหนดกรอบการวัดโดยใช้แนวคิดและแบบวัดมาตรฐานของ 
วัตสันและเกลเซอร ์หรือ Watson-Glaser Critical Appraisal (WGCTA) โดยวัดองค์ประกอบ 5 
ดา้นและรูปแบบของแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละดา้น ดงันี ้

6.3.1 การอ้างอิง (Inference) หมายถึง เป็นการวัดความสามารถในการ
ตัดสินจ าแนกความเป็นไปได้ของข้อสรุป ว่าข้อสรุปใดควรเป็นจริงหรือเป็นเท็จ โดยการระบุ
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รายละเอียดต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยแบบวดัจะมีขอ้ความเป็นสถานการณ์มาให ้
ใหน้กัเรียนเลือกตวัเลือกที่เป็นขอ้มลูหรือรายละเอียดที่เป็นไปไดจ้ากสถานการณท์ี่ก าหนดให ้

6.3.2 การระบุข้อตกลงเบื ้องต้น (Recognition of Assumption) หมายถึง 
การวัดความสามารถในการจ าแนกว่า ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื ้องต้น ข้อความใดไม่เป็น
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้โดยใชเ้หตุผลที่น าไปสู่ขอ้สรุปหรือสมมติฐานที่สรา้งขึน้อย่างสมเหตุสมผล โดย
รูปแบบของแบบวัดในด้านนี้จะมีข้อความที่เป็นข้อสรุปมาให้ ให้นักเรียนเลือกตัวเลือกที่เป็น
สมมติฐานหรือเหตผุลที่จะท าใหส้ามารถสรุปเป็นขอ้ความที่ก าหนดใหไ้ดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

6.3.3 การนิรนัย (Deduction) หมายถึง การวัดความสามารถในการหา
ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร ์โดยรูปแบบของแบบวัดจะมี
ขอ้ความที่เป็นเหตมุาให ้ใหน้กัเรียนเลือกตวัเลือกที่เป็นขอ้สรุปของเหตทุี่ก าหนดให้ 

6.3.4 ก า ร ป ร ะ เมิ น ข้ อ ส รุ ป  (Evaluation of argument)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการตอบค าถามและอ้างเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลโดยแต่ละค าถามจะมี
ค าตอบพรอ้มเหตผุล โดยรูปแบบของแบบวดัจะมีขอ้ความที่เป็นขอ้สรุปและเหตผุลที่ใชใ้นการสรุป
มาให ้ใหน้กัเรียนเลือกว่าขอ้สรุปและเหตผุลที่ใชใ้นการสรุปนัน้ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ พรอ้มทั้ง
ใหเ้หตผุลว่าเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ 

6.3.5 การตีความ (Interpretation) หมายถึง การวัดความสามารถในการลง
ความเห็นและอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุป โดยรูปแบบของแบบวัดจะมีข้อความที่เป็น
สถานการณแ์ละขอ้ความที่ตีความไดจ้ากสถานการณม์าให ้ใหน้กัเรียนเลือกว่ามีขอ้ความที่ตีความ
ไดจ้ากสถานการณน์ัน้ มีความถูกตอ้งภายในขอบเขตและเงื่อนไขของสถานการณห์รือไม่ พรอ้มทั้ง
ใหเ้หตผุลว่าเหตใุดจึงถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง 

6.4 สรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดอฺย่างมีวิจารณญาณ โดยสรา้งแบบวัด 
ดา้นละ 6 ขอ้ รวมทั้งหมด 30 ขอ้ โดยองคป์ระกอบดา้นการอา้งอิง การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้และ
การนิรนัยเป็นขอ้สอบปรนัยแบบถูกผิด และองคป์ระกอบดา้นการประเมินข้อสรุปและด้านการ
ตีความเป็นขอ้สอบปรนยัแบบเติมค าตอบสั้น ๆ การตรวจใหค้ะแนน ถา้ตอบถูกใหค้ะแนนขอ้ละ 1 
คฺะแนน ถา้ตอบผิดให ้0 คฺะแนน  

6.5 น าแบบวัดคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ให้
อาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง และความสอดคลอ้งระหว่างขั้นตอน
ต่าง ๆ แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย  
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6.6 น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ 
จ านวน 30 ขอ้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง และความสอดคลอ้งระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ โดยการประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมนิ
ซึ่งมีค่าประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

คะแนน   ระดบัความความคิดเห็นในการประเมิน 
+1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 (ภาคผนวก ค) ซึ่งถือว่าแบบวัดคฺวามสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่สรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูต้ามที่ตอ้งการวดั และมี
ความเหมาะสมในการน าไปใช ้ 

6.7 น าแบบวัดคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้  ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 113 คน เนื่องจากนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวไดผ้่านการ
เรียนเนือ้หาเรื่องพลงังานมาแลว้และยังไม่ไดเ้รียนเนือ้หาใหม่เพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นนักเรียนกลุ่ม
ศิลปศาสตรท์ี่มีลักษณะคลา้ยกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน ส าหรบัขอ้ที่ตอบถูก 
คะแนน 0 คะแนน ส าหรบัขอ้ที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ  

6.8 น าแบบวัดคฺวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาหาค่าความ
เชื่อมั่นของเกณฑใ์นการตรวจขอ้สอบอัตนัย จากผูต้รวจ 2 คน (Rater Agreement Index, RAI) 
โดยใหคุ้ณครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปีและเขา้ใจ
เกณฑก์ารตรวจและการใหค้ะแนนเป็นอย่างดี ไดค้่าความเชื่อมั่นเป็น 0.96 ซึ่งอยู่ในระดบัสงู (มีค่า
เขา้ใกล ้1) แสดงว่าผูป้ระเมินทัง้ 2 คน ตรวจใหค้ะแนนใกลเ้คยีงกนั กล่าวคือ เกณฑก์ารตรวจใชไ้ด ้

6.9 น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาวิเคราะห์หา
คุณภาพของเครื่องมือดว้ยค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็น
รายขอ้ (Item-Analysis) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง-เตห-์ฟาน หลงัจากนัน้คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่า
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึน้ไป จาก 30 ข้อ 
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คัดเลือกไวจ้ านวน 10 ขอ้ โดยแบ่งเป็นรายดา้น ดา้นละ 2 ขอ้ ซึ่งไดค้่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.59 (ภาคผนวก ค)  

6.10 ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยค านวณ
จากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนั (Kuder Richardson) ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.793 

6.11 น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ปรบัปรุงแลว้มา
ทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียน
มธัยมวดันายโรง 

7. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลังงาน  
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน 

ประกอบดว้ยขอ้สอบปรนัยที่มีตัวเลือกจ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ้ โดยมีขั้นตอนการสรา้ง
และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง 
พลงังาน ดงันี ้

 7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต ารา 
วารสารการน าเสนอทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกบัเทคนิคและวิธีการเขียนขอ้สอบแบบปรนยั  

7.2 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปศาสตร ์

7.3 ศึกษารายละเอียดของเนื ้อหาที่สอดคล้องกับตัวชี ้วัดของเนื ้อหา เรื่อง 
พลังงาน จากหนงัสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เล่ม 1 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ที่จดัท าโดย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) 

7.4 ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัที่ตอ้งการวดัส าหรบัการสรา้ง
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลงังาน ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัส าหรบัการสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

 
เนือ้หา 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสยั  
จ านวนขอ้ 

 

 
รอ้ยละ จ า เขา้ใจ ประยุกต ์

ใช้ 
วิเคราะห ์ ประเมินค่า 

เชือ้เพลิง 
- สมการเคม ี
- พลงังาน 
- อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

2 3 4 4 3 16 53.33 

แบตเตอร่ี 
- ปฏิกิริยารีดอกซ ์

2 2 1 1 1 7 23.33 

สารกัมมนัตรังสี 
- สารกัมมนัตรงัสี 

1 3 2 1  7 23.33 

รวม 5 8 7 6 4 30 100.00 

 
7.5 สรา้งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 

พลังงาน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 60 ขอ้ เพื่อใหค้รอบคลุมเนือ้หา และจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การจ า การเขา้ใจ การประยุกตใ์ช ้การวิเคราะหแ์ละ
การประเมินค่า 

7.6 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 
พลงังาน ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา ภาษา
ที่ใช้ ความเหมาะสมของค าถามและความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่  2.1 วิทยาศาสตร์
กายภาพ แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าใหถู้กตอ้งและชดัเจนยิ่งขึน้ 

7.7 เแบบวัดผฺลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง 
พลงังาน ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกตอ้งเหมาะสม
ของขอ้ค าถามและตัวเลือก ความครอบคลุมเนือ้หาภาษาที่ใช ้ตลอดจนพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
โดยผูเ้ชี่ยวชาญจะเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาวิทยาศาสตร์
หรือรายวิชาเคมีมากกว่า 5 ปี โดยการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ( Item-Objective 
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Congruence Index: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมินทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นรายขอ้ซึ่งมีค่าประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

คะแนน   ระดบัความความคิดเห็นในการประเมิน 
+1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

ไดค้่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ค) ซึ่งถือว่าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงานสรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ตามที่ตอ้งการวดั และมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้โดยพบขอ้ที่ควรปรบัปรุง ดงันี ้

(1) ควรปรบัปรุงศัพท์เทคนิคบางค าใหเ้ขา้ใจง่าย ให้เหมาะสมกับนักเรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร ์

(2) ควรตดัขอ้ที่มีวดัทกัษะคลา้ย ๆ กนัออก  
7.8 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 

พลังงานมาปรบัปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้ ไป
ทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฺโพธิสารพิทยากร จ านวน 119 คน เนื่องจาก
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้ผ่านการเรียนเนื ้อหาเรื่องพลังงานมาแลว้และยังไม่ได้เรียนเนื ้อหาใหม่
เพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นนักเรียนกลุ่มศิลปศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน า
กระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  ้

คะแนน 1 คะแนน ส าหรบัขอ้ที่ตอบถูก 
คะแนน 0 คะแนน ส าหรบัขอ้ที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ  

7.9 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 
พลงังานมาวิเคราะหห์าคณุภาพของเครื่องมือดว้ยค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (Item-Analysis) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง-เตห-์ฟาน หลังจากนั้น
คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 
ขึน้ไป จาก 60 ขอ้ คดัเลือกไวจ้ านวน 30 ขอ้ ซึ่งไดค้่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21-0.68 และค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.57 (ภาคผนวก ค) 

7.10 ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยค านวณ
จากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนั (Kuder Richardson) ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.787 
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7.11 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 
พลังงานที่ปรบัปรุงแลว้มาทดลองใชจ้ริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

การด าเนินการวิจยั 
1. ก่อนการทดลอง 

1.1 ทดสอบวัดพืน้ฐานความรูด้้วยแบบวัดพืน้ฐานความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังานและทดสอบวดัการน าตนเองในการเรียนรูด้ว้ยแบบวดัการน าตนเองในการ
เรยีนรู ้ใชเ้วลา 1 คาบ (50 นาที) 

1.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบวัดคฺวามสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลังงาน 
ใชเ้วลา 2 คาบ (100 นาที) 

1.3 ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้นให้ครอบคลุมรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และแนะน าเกี่ยวกับ
วิธีการใช ้Google Classroom, Google Forms และ Google Apps for Education อ่ืน ๆ รวมถึง
วีดิทศันแ์ละสื่อการเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ 

1.4 ตรวจใหค้ะแนนส าหรบัแบบวัดพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ 
เรื่อง พลงังานและแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรูเ้พื่อจดักลุ่มนกัเรียน 

2. ขณะทดลอง 
2.1 ด าเนินการทดลองตามล าดับของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1-6 ใชเ้วลา 18 คาบ 

คาบละ 50 นาที 
3. หลงัทดลอง 

3.1 เมื่อสิน้สดุการสอน ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบวดัความสามารถใน
การคิดอย่างมวิีจารณญาณและแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบวดัและเกณฑก์ารตรวจ
ฉบบัเดิมกบัการทดสอบก่อนเรียน ใชเ้วลา 2 คาบ (100 นาที) 

3.2 น าคะแนนทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทั้ง 2 ครั้งคือ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

3.3 น าคะแนนทดสอบการน าตนเองในการเรียนรูแ้ละคะแนนทดสอบพืน้ฐานความรู้
ที่ไดม้าวิเคราะห ์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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การวเิคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถิติ ดงันี  ้

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
1.1 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.3 รอ้ยละ (Percentage) 

2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
2.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Item-Objective Congruence Index: IOC)

ส าหรบัการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นราย วิชา 
วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน, สื่อการเรียนรูวี้ดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน,์ ค าถามหลัง
การเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูด้ว้ยวีดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน,์ แบบวัดการน าตนเองในการ
เรียนรู,้ แบบวัดพื ้นฐานความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลังงาน, แบบวัดคฺ วาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังาน 

2.2 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 
(Item-Analysis) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง-เตห-์ฟาน และหาความความเชื่อมั่นของแบบวดั โดย
ค านวณจากสตูร KR-20 ของคูเดอร-์ริชารด์สัน ส าหรบัการหาคุณภาพของแบบวดัพืน้ฐานความรู ้
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง พลังงาน, แบบวัดคฺ วามสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 

2.3 อ านาจจ าแนก (t) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค (Cronbrach) ส าหรับการหา
คณุภาพของแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้

3. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนและ

ก่อนเรียนโดยใช ้t-test for Dependent Samples  
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบัเกณฑร์อ้ย

ละ 60 โดยใช ้t-test for One-Sample 
3.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนและก่อนเรียนโดยใช ้t-test 

for Dependent Samples  
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3.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑร์อ้ยละ 60 โดยใช ้t-test 
for One-Sample 

3.5 เพื่อเปรียบเทียบการน าตนเองในการเรียนรูท้ีแ่ตกต่างกนักบัความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ย One Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) 

3.6 เพื่อเปรียบเทียบการน าตนเองในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดว้ย One Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) 

3.7 เพื่อเปรียบเทียบความรู้พืน้ฐานที่แตกต่างกันกับความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณดว้ย One Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึง
ท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) 

3.8 เพื่อเปรียบเทียบความรู้พืน้ฐานที่แตกต่างกันกับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดว้ย One Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) 



 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
สัญลกัษณท่ี์ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการแปลความหมายของการวิเคราะหผ์ลขอ้มูลตามสมมติฐาน 
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ ์และก าหนดการแปลความหมายในการวิเคราะหข์อ้มลูจากการทดลอง 
ดงันี ้ 

 X̅  แทน คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน การทดสอบสถิติ t-test 
F  แทน การทดสอบสถิติ One Way ANOVA 
**  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance)  
df  แทน ชัน้ของความอิสระ (Degree of Freedom) 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

การน าเสนอผลการวเิคราะห ์ผูวิ้จยัขอน าเสนอขอ้มลูเป็น 6 ส่วน ดงันี ้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นระหว่างหลงัเรียนกับก่อนเรียน 
ดงัตาราง 19 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นกบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
ดงัตาราง 20 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน ดังตาราง  
21 
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4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั ดงัตาราง 22 - 23 

5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั ดงัตาราง 24 -25 

6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั ดงัตาราง 26 - 27 

 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านระหว่างหลัง
เรียนกับก่อนเรียน ดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นระหว่างหลงัเรียนกบัก่อนเรียน  
 

ตวัแปรท่ีศึกษา n df 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t p 
X̅ S.D. X̅ S.D 

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ภาพรวม 
     1.1 การอา้งอิง 
     1.2 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้  
     1.3 การนิรนัย 
     1.4 การประเมินขอ้สรุป 
     1.5 การตีความ 

 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
16.88 
3.87 
4.52 
4.35 
2.97 
1.58 

 
5.26 
1.28 
1.79 
1.38 
2.14 
1.67 

 
27.29 
5.35 
5.61 
6.06 
5.35 
4.74 

 
4.52 
1.58 
1.28 
1.34 
2.21 
1.91 

 
14.37** 
3.97** 
3.00** 
5.97** 
5.77** 
8.51** 

 
.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.00 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาพรวม 
     2.1 จ า 
     2.2 เขา้ใจ 
     2.3 ประยุกตใ์ช ้
     2.4 วิเคราะห์ 
     2.5 ประเมินค่า 

 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
8.90 
1.42 
1.81 
2.84 
1.74 
1.06 

 
3.99 
1.03 
1.40 
1.68 
1.18 
0.96 

 
17.87 
3.68 
3.74 
4.42 
3.81 
2.23 

 
7.01 
1.08 
1.50 
1.98 
1.96 
1.06 

 
8.75** 
8.61** 
8.20** 
4.48** 
6.24** 
4.90** 

 
.00. 
00 
.00 
.00 
.00 
.00 

 
**p<.01 
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จากตาราง  19 นัก เรียนที่ ได้รับการจัดการเรียน รู้แบบห้องเรียนกลับด้านมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การอา้งอิง 
การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนยั การประเมินขอ้สรุปและการตีความ หลงัเรียนสงูกว่าหลงัเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 

นอกจานี้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในภาพรวมและรายดา้น ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ จ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช ้วิเคราะห ์ประเมินค่า 
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 3 
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 60) ดงัตาราง 20 
 
ตาราง 20 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นกบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
 

ตวัแปรที่ศึกษา n df 
เกณฑ์ 

รอ้ยละ 60 
หลงัเรียน 

t p 
X̅ S.D. 

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ภาพรวม 
     1.1 การอา้งอิง 
     1.2 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้  
     1.3 การนิรนยั 
     1.4 การประเมินขอ้สรุป 
     1.5 การตีความ 

 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
24 คะแนน 
4.8 คะแนน 
4.8 คะแนน 
4.8 คะแนน 
4.8 คะแนน 
4.8 คะแนน 

 
27.29 
5.35 
5.61 
6.06 
5.35 
4.74 

 
4.52 
1.58 
1.28 
1.34 
2.21 
1.91 

 
4.05** 
1.95 

3.53** 
5.25** 
1.40 
-.17 

 
.00 
.06 
.00 
.00 
.17 
.87 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาพรวม 
     2.1 จ า 
     2.2 เขา้ใจ 
     2.3 ประยุกตใ์ช้ 
     2.4 วิเคราะห ์
     2.5 ประเมินค่า 

 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
18 คะแนน 
3 คะแนน 

3.6 คะแนน 
4.8 คะแนน 
4.2 คะแนน 
2.4 คะแนน 

 
17.87 
3.68 
3.74 
4.42 
3.81 
2.23 

 
7.01 
1.08 
1.50 
1.98 
1.96 
1.06 

 
-.10 

3.50** 
.53 

-1.07 
-1.12 
-.92 

 
.92 
.00 
.60 
.29 
.27 
.37 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 2  นัก เรียนที่ ได้รับการจัดการเรียน รู้แบบห้องเรียนกลับด้านมี

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น 
พบว่า ดา้นการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้และดา้นการนิรนยั สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ดา้นการอา้งอิง ดา้นการประเมินขอ้สรุปและดา้นการตีความ 
ไม่แตกต่างจากเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
ภาพรวมไม่แตกต่างจากเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60)  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 4 และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่ามีเพียงดา้นการจ าเท่านั้นที่สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
แต่ด้านการเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่า ไม่แตกต่างจากเกณฑ์ที่
ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

 
3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีระดับการน าตนเองในการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กัน ดงัตาราง 21 
 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านจ านวน 3 กลุ่มที่มี
ระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั 
 

ความแปรปรวน df SS MS F 
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
28 
30 

111.49 
500.90 
612.39 

55.74 
17.89 

3.12 

 
จากตาราง 21 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นจ านวน 3 กลุ่มที่มีระดับการน าตนเองใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (สูง ปานกลางและต ่า) พบว่า นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรียนกลับดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัจะมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 5 
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4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั ดงัตาราง 22 

 
ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นจ านวน 3 กลุ่มที่มีระดับการน าตนเองใน
การเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั 
 

ความแปรปรวน df SS MS F 
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
28 
30 

470.26 
1003.23 
1473.48 

235.13 
35.83 

6.56** 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 22 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการ

จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นจ านวน 3 กลุ่มที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่าง
กัน (สูง ปานกลางและต ่า) พบว่า นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นที่มี
ระดับการน าตนเองในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานข้อที่ 6 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) 
ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัตาราง 23 
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ตาราง 23 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
 

ระดบัการน าตนเองในการเรียนรู ้ X̅ 
(30.00) 

สงู 
23.00 

ปานกลาง 
17.50 

ต ่า 
13.55 

สงู 
ปานกลาง 

ต ่า 

23.00 
17.50 
13.55 

- 
- 
- 

5.50* 
- 
- 

9.45** 
3.95 

- 

 
**p<.01, *p<.05 

 
จากตาราง 23 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการ

จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกันเป็นรายคู่ 
พบว่า นักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูสู้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างจาก
นกัเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูป้านกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และ
แตกต่างจากนกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูต้  ่าอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
แต่นกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูป้านกลางมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกต่างจาก
นกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูต้  ่า 
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5. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีระดับพืน้ฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน ดัง
ตาราง 24 
 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านจ านวน 3 กลุ่มที่มี
ระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั 
 

ความแปรปรวน df SS MS F 
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
28 
30 

351.48 
260.91 
612.39 

175.74 
9.32 

18.86** 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านจ านวน 3 กลุ่มที่มี
ระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั (สงู ปานกลางและต ่า) พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลับด้านที่มีระดับพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกันมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานขอ้ที่ 7 
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี  Fisher’s LSD 
(Least Significant Difference) ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัตาราง 25 
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ตาราง 25 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
 

ระดบัพืน้ฐานความรู ้ X̅ 
40.00 

สงู 
30.80 

ปานกลาง 
28.60 

ต ่า 
22.61 

สงู 
ปานกลาง 

ต ่า 

30.80 
28.60 
22.91 

- 
- 
- 

2.20 
- 
- 

7.89** 
5.69** 

- 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 25 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนัเป็น
รายคู่ พบว่า นักเรียนที่มีระดับพืน้ฐานความรูสู้งมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกต่างจากนกัเรียนทีม่ีระดบัพืน้ฐานความรูต้  ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 และนกัเรียน
ที่มีระดับพืน้ฐานความรูป้านกลางมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างจาก
นักเรียนที่มีระดับพื ้นฐานความรู้ต  ่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แต่นักเรียนที่มี
ระดบัพืน้ฐานความรูสู้งมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไมแ่ตกต่างจากนักเรียนที่มี
ระดบัพืน้ฐานความรูป้านกลาง 
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6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีระดับพืน้ฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน ดงัตาราง 26 

 
ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นจ านวน 3 กลุ่มที่มีระดับพืน้ฐานความรูท้ี่
แตกต่างกนั 
 

ความแปรปรวน df SS MS F 
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
28 
30 

793.50 
679.98 
1473.48 

396.75 
24.29 

16.34** 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 26 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการ

จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นจ านวน 3 กลุ่มที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนั (สงู ปาน
กลางและต ่า) พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นที่มีระดับพืน้ฐาน
ความรูท้ี่แตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 8 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบ
รายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัตาราง 27 
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ตาราง 27 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
 

ระดบัพืน้ฐานความรู ้ X̅ 
30.00 

สงู 
23.10 

ปานกลาง 
19.90 

ต ่า 
11.27 

สงู 
ปานกลาง 

ต ่า 

23.10 
19.90 
11.27 

- 
- 
- 

3.20 
- 
- 

11.83** 
8.63** 

- 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 27 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการ

จัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านที่มีระดับพื ้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า 
นกัเรียนที่มีระดบัพืน้ฐานความรูส้งูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งจากนกัเรียนทีมี่ระดบัพืน้ฐาน
ความรูต้  ่าอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนกัเรียนที่มีระดับพืน้ฐานความรูป้านกลางมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างจากนกัเรียนที่มีระดบัพืน้ฐานความรูต้  ่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แต่นักเรียนที่มีระดับพืน้ฐานความรู้สูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างจาก
นกัเรียนที่มีระดบัพืน้ฐานความรูป้านกลาง 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี ้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่ อ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นหลังเรียนเทียบกบัก่อน
เรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดร้บัการ
จัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ดา้นหลังเรียนเทียบกับก่อนเรียน 4) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 5)  
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลับด้านที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน 6) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนทีไ่ดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่
มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน 7) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านที่มีระดับความรู้
พืน้ฐานที่แตกต่างกนัและ 8) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีระดับความรู้พื ้นฐานที่แตกต่างกัน โดยมี
สมมติฐาน ดงันี ้

1) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

3) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

4) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

5) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองใน
การเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนั 
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6) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองใน
การเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั 

7) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่
แตกต่างกนัมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนั 

8) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ี่
แตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  

แบบแผนที่ใชใ้นการวิจัยเป็นการวิจยัการทดลองขั้นตน้ (Pre-Experiment Design) โดย
มีรูปแบบการวิจยัแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยมีประชากรเป็น
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลปะศาสตร ์จ านวน 4 หอ้งเรียน โดยมีนกัเรียน 100 
คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Ramdom Sampling) โดยมีหน่วยการสุ่มแบบหอ้งเรียน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
5/6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จ านวน 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียน 31 คน ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2563 โดย ใช้เวลาทดลอง 18 คาบ (ไม่รวมทดสอบก่อนเรียน 3 คาบและหลังเรียน 2 
คาบ) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ 
เรื่อง พลงังาน (ส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน) จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู ้ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งความถูกตอ้งของเนือ้หา ความสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้ความเหมาะสมของภาษา และขั้นตอนของการเรียนการสอนเท่ากับ 
1.00  

2) สื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียน) 
จ านวน 6 สื่อการเรียนรู้วีดิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หค้่าคณุภาพสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรู้
ออนไลนท์ี่ 1-6 รอ้ยละ 95.83, 95.96, 96.90, 97.26,97.02 และ 97.02 ตามล าดับ (ภาคผนวก ค) 
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สรา้งขึน้อยู่ในระดบัดีมาก (สงูกว่าระดบัพอใชซ้ึ่งเป็นเกณฑท์ี่ก าหนด) 

3) ค าถามหลังการเรียนรู้ดว้ยสื่อการเรียนรูด้้วยวีดิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
(ส่วนการเรียนรูน้อกชั้นเรียน) จ านวน 6 ค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูด้ว้ยวีดิทัศนแ์ละ
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความ
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สอดคลอ้งความถูกตอ้งของเนือ้หา ความสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ความเหมาะสมของ
ภาษา และขัน้ตอนของการเรียนการสอนเท่ากบั 1.00 

4) แบบวัดการน าตนเองในการเรียนรู้ จ านวน 18 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดค้่าดัชนีความสอดคล้องกับข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ความเหมาสะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีอ านาจจ าแนก (t) ระหว่าง 3.955-7.527 และ
มีค่าความเชื่อมั่นรายฉบบัเท่ากบั 0.842 

5) แบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน จ านวน 20 
ขอ้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรูท้ี่ตอ้งการวดัอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนัน้ท าการคดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.58 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.71 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากบั 0.710 

6) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 10 ขอ้ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้งกับขอ้ค าถามกับพฤติกรรม
และระดบัที่ตอ้งการวดั ความเหมาสะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนั้นท าการคัดเลือก
ขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-
0.59 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.793 โดยมีค่า RAI เท่ากบั 0.96 

7) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 
พลังงาน จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดค้่าดัชนีความ
สอดคลอ้งกับขอ้ค าถามกับพฤติกรรมและระดับที่ที่ต้องการวัด ความเหมาสะสมของภาษาอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นท าการคัดเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21-0.68 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21-0.57 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.787 

สถิติพืน้ฐานที่ใช้ ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 3) รอ้ยละ (Percentage) สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 1) t-test for 
Dependent Samples เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียน 2) t-test for One-Sample เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับเกณฑร์อ้ยละ 
60 3) One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบระดับการน าตนเองในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันกับ
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพ่ือ
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เปรียบเทียบระดับพืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกันกับคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 

2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 

3. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 3 

4. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่
แตกต่างจากเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 4 

5. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการ
เรียนรูท้ี่แตกต่างกนัมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ที่ 5 

6. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีระดบัการน าตนเองในการ
เรียนรูท้ี่แตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 6 

7. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นที่มีระดับพืน้ฐานความรู้ที่
แตกต่างกนัมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 7 

8. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นที่มีระดับพืน้ฐานความรู้ที่
แตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ที่ 8 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้
4 ประเด็น ดงันี ้
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1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (ร้อย
ละ 60)  

ทัง้นีอ้าจเป็น เพราะ การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดฝึ้กความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในทุก ๆ ขัน้ตอนของการเรียนรู ้ดงันี ้ 

1. ขั้นการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน เป็นขั้นตอนที่ผูวิ้จัยใหน้ักเรียนเรียนรูส้ื่อการ
เรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนใ์นรูปแบบวีดิทัศนค์วามยาวประมาณ 15-17 นาที ซึ่งการที่
ผูวิ้จยัย่อส่วนสาระการเรียนรูท้ี่ปกติที่ตอ้งสอนประมาณ 100-150 นาทีใหเ้หลือเพียง 1 วีดิทศันน์ั้น 
ตอ้งผ่านกระบวนการคิด รวบยอดเนือ้หา ท าใหน้ักเรียนสามารถมีองคค์วามรูท้ี่มากเพียงพอที่จะ
น าองคค์วามรูม้าฝึกฝนและปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนีใ้นขั้นตอนนีผู้วิ้จยัไดใ้หน้ักเรียน
ตอบค าถามหลังการเรียนรูด้้วยสื่อการเรียนรู้วีดิทัศนแ์ละแหล่งเรียนรู้ออนไลนท์ันทีหลังจากที่
นกัเรียนดวีูดิทศันจ์บ โดยใน 1 ชุดค าถามจะประกอบดว้ย  

- ค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาในวีดิทัศน ์ที่นักเรียนสามารถตอบไดท้ันทีจาก
เนือ้หาในวีดิทศัน ์ 

- มีค าถามที่ เกี่ยวกับเนื ้อหาหลังการดู วีดิทัศน์ที่นักเรียนต้องผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห ์ต่อยอด สืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อตอบค าถาม  

- สรุปเนื ้อหาสาระจากวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 30-50 ค าและตั้ง
ค าถามที่นอกเหนือจากค าถามที่ผูวิ้จยัถาม จะท าใหน้กัเรียนไดส้รุปความคิดรวบยอดจากเนือ้หา
สาระทัง้หมดและฝึกฝนการตัง้ค  าถาม 

- ค าถามที่นักเรียนยังคงสงสัยอยู่ จะเป็นส่วนที่ผูวิ้จัยจะต้องเตรียมหา
ค าตอบ หรืออธิบาย พดูคยุเพิ่มเติมก่อนเริ่มกิจกรรมในขัน้ตอนต่อ ๆ ไปในชัน้เรียน 

2. ขั้นการอภิปราย เป็นขั้นที่ผู ้วิจัยรวบรวมค าถามที่นักเรียนยังสงสัยมาตั้ง
เป็นค าถามก่อนเริ่มตน้กิจกรรมในชัน้เรียน หากค าถามใดใกลเ้คียงกนั ผูวิ้จยัจะรวบยอดตัง้เพียง 1 
ค าถาม แล้วตั้งเป็นประเด็นหน้าชั้นเรียน โดยผู้วิจัยจะเป็นเพียงผู ้เสนอค าถาม และกระตุน้ให้
นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม ถกเถียงในประเด็นนั้น โดยนักเรียนที่ยังมีความรูใ้นประเด็นนั้นไม่
ชดัเจนจะไดม้ีความชดัเจนมากขึน้ ทั้งนีเ้ป็นขัน้ตอนที่ผูวิ้จยัรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนสรุป
มาแต่มีมโนทศันท์ี่คลาดเคลื่อน ก็จะไดร้บัการแกไ้ขในขัน้ตอนนีด้ว้ยก่อนการท าแบบฝึกหดั 

3. ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม เป็นขั้นที่ผูวิ้จยัจดักิจกรรมและสรา้งบรรยากาศทางการ
เรียนรูใ้นกระบวนการกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ที่นกัเรียนค่อนขา้งชื่นชอบ โดยเฉพาะกิจกรรม โตว้าที 
“ถา้ฉันเป็น..” ในแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 ซึ่งในกิจกรรมนีน้กัเรียนจะไดแ้สดงบทบาทสมมติเป็น
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บุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ ว่าหากต้องประสบปัญหามลภาวะในแวดล้อมนั้น ๆ แล้วเป็นผู้มี
อ านาจในการแก้ไข จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร และในระหว่างการอภิปรายนั้นก็ยังการถกเถียง
ระหว่างเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ แลว้ก็จะจบลงดว้ยการที่ทุก ๆ กลุ่มช่วยกันขมวดปมปัญหาที่คลา้ย ๆ กัน
แลว้ นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมการทดลองในแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3,4 และ 6 ที่สามารถท าสิ่งที่
มองไม่เห็นภาพใหเ้ห็นภาพได ้โดยเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 ซึ่งเป็นการอนุมานลกูเต๋า
เป็นสารกมัมนัตรงัสีที่จะมีปริมาณสารลดลงตามค่าครึ่งชีวิตในแต่ละครัง้ 

4. ขั้นขยายความรูแ้ละขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู ้วิจัยจัดกิจกรรมและสรา้ง
บรรยากาศที่ประยุกตค์วามรูจ้ากขั้นปฏิบัติกิจกรรม เพื่อตรวจสอบและประเมินว่าสิ่งที่ไดเ้รียนรู้
จากขั้นปฏิบตัิกิจกรรมนั้นถูกตอ้งหรือไม่ หากไม่ถูกตอ้ง ควรแกไ้ขใหถู้กตอ้งอย่างไร ทั้งนีน้ักเรียน
จะตอ้งไปแกไ้ขขอ้มลูในชิน้งานทัง้หมด ก่อนเผยแพร่ใหก้บัเพื่อนร่วมหอ้งผ่านช่องทางออนไลนท์ี่ครู
จดัเตรียมไวใ้ห ้ 

ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ กิตติพนัธ์ วิบุลศิลป์ (2560, น. 109-
111) ที่พบว่า การดวีูดิทัศนแ์ละการตอบค าถามหลงัการดูวีดิทัศนจ์ะเป็นการการตีความและการ
นิรนัย การร่วมกันอภิปรายก่อนเริ่มชั้นเรียนจะเป็นการฝึกการประเมินข้อสรุป และการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกการอา้งอิงและการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ซึ่งจะช่วยให้
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  

นอกจากนี้การที่นักเรียนได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็น
ระยะเวลา 18 คาบต่อเนื่องกัน โดยรูปแบบของการฝึกสรุปบทเรียนจากวีดิทัศน ์ฝึกตั้งค าถาม ฝึก
ตอบค าถามรวมทั้งอภิปรายในประเด็นของค าถามที่สงสัยต่าง ๆ โดยที่นักเรียนมีค าตอบที่
คาดคะเนเอาไว ้แลว้ก าหนดเป้าหมายของวิธีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพิสจูนส์ิ่งที่คาดคะเนว่าตรง
ตามสมมติฐานหรือไม่ผ่านกระบวนการกลุ่ม ที่ผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกันตรวจสอบขอ้มลูที่มีอยู่ว่าจริง
หรือเท็จอย่างไรผ่านหลกัฐานที่ไดจ้ากการสืบคน้ จนน าไปสู่การประเมินคุณค่าความน่าเชื่อถือกัน
ภายในกลุ่ม และเมื่อถึงขั้นตอนของการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน จะเป็นอีกพืน้ที่ที่นักเรียนภายใน
หอ้งเรียนจะไดม้าถกเถียงและอภิปรายในประเด็นที่เห็นร่วมกันและเห็นต่างอย่างใชเ้หตุผล และ
สนุกสนาน เนื่องจากนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมเอง โดยที่ผูวิ้จยัเป็นเพียงผูค้วบคมุเวลาและช่วย
แนะน าในการหาขอ้สรุป ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553, น. 103-107) ที่
กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นวัฏ
จกัรแบบนีจ้ะช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึน้กว่าการเรียนรูแ้บบ
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ดัง้เดิม โดยในช่วงแรกของการวิจยั ผูวิ้จยัใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนใช้เวลานานในการท าแบบฝึกหัด อาจเป็นเพราะ 
นักเรียนไม่คุ้นชินกับแบบฝึกหัดที่มีค  าตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ ท าให้ในช่วงแรกนักเรียน
ค่อนขา้งย่อท้อกับการท าแบบฝึกหัด แต่เมื่อผู ้วิจัยแก้ไขให้นักเรียนลองท าเป็นรายกลุ่ม พบว่า 
นกัเรียนไดเ้กิดการถกเถยีงภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มที่นั่งเรียนใกล ้ๆ กนั นกัเรียนมีความมั่นใจ
ในการท าแบบฝึกหัดมากขึน้ จนสามารถท าใหค้ะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับตาราง 22 
และตาราง 23 ทัง้ยังสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กนกทิพย ์ยาทองไชย (2559, น. 73-74) และ พร
ทิพย ์ดิษฐปัญญา (2563, น. 101) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้นักเรียนไดเ้กิด
กระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกบัสถานการณท์ี่เป็นในชีวิตประจ าวันจะกระตุน้ใหน้ักเรียนสนใจที่จะ
ศึกษาขอ้มลู เพื่อหาค าตอบที่ถูกตอ้งอย่างมีตรรกะ ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดมุ้่งเนน้สาระส าคัญ 
เรื่อง พลงังาน ที่มีเนือ้หาเกี่ยวกบั 1) สมการเคมีที่มุ่งเนน้เกี่ยวกบัสมการเคมีในชีวิตประจ าวนั เช่น 
ปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล ์ปฏิกิริยาการเผาไหม ้2) พลังงาน ที่มุ่งเนน้เกี่ยวกับ ถ่านหิน หิน
น า้มนั และปิโตรเลียมทัง้แก๊สธรรมชาติและน า้มนัดิบ 3) อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ร่วมกับเนือ้หา
ที่ 4) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความเร็วและชา้ของปฏิกิริยาเคมี 5) ปฏิกิริยารีดอกซ ์ที่มุ่งเนน้เกี่ยวกบัเซลลเ์คมีไฟฟ้า โดยเฉพาะ 
เซลลป์ฐมภูมิ และเซลลป์ฐมภูมิ และ 6) สารกมัมันตรงัสี ที่มุ่งเนน้การค านวณค่าครึ่งชีวิตและการ
ใชป้ระโยชนจ์ากสารกัมมันตรงัสี จะเห็นไดว่้าการเนื ้อหาสาระเป็นเรื่องที่อยู่ใกลต้ัวของนักเรียน 
นกัเรียนสามารถน าเนือ้หาสาระที่ไดเ้รียนรูไ้ปประยุกตก์บัสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจ าวนัได ้และเมื่อ
ไดท้ างานในกระบวนการแบบกลุ่มจะท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรน้ โดยเห็นได้
จากการสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียนจากการสุ่มสมัภาษณข์องนกัเรียนดงันี ้ 

“ตอนที่ดูวีดิททศันแ์รก ผมไม่เขา้ใจเลยว่า ครูใหผ้มดทู าไม แต่พอเขา้หอ้งผม
เขา้ใจแลว้ว่า ผมไดท้ ากิจกรรมเยอะแยะ ผมสนุกมาก”                     (นกัเรียนคนที่ 1) 

“ผมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ์บบนีม้าก ๆ เพราะ เรียนเนือ้หาแค่แป๊บเดียว 
พอเขา้หอ้งก็ไดท้ าทัง้การทดลอง โตว้าทีแลว้ก็ไดท้อยลกูเต๋าดว้ย”                        (นกัเรียนคนที่ 2) 

“เพิ่งเคยเจอแบบฝึกหัดกับข้อสอบที่หนึ่งข้อมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ ไม่
เหมือนวิชาอ่ืน เวลาท าเสร็จหนูจะลุน้มาก ๆ ว่าหนูตอบถูกหรือเปล่า หนูตอ้งรีบมาถามครู” 
                            (นกัเรียนคนที่ 3) 
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อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหสู้งขึน้ไดน้ั้น ตอ้งอาศัยความร่วมมือของนักเรียน
ดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัตาราง 43-45 (ภาคผนวก ง) นัน้จะเห็นไดว่้า นกัเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้
ที่ดูสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน์ และส่งค าตอบค าถามหลังการเรียนรูด้ว้ยสื่อการ
เรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ครบจะมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกว่านกัเรียนที่ดวีูดิทัศนค์รบหรือส่งค าตอบครบอย่างใดอย่างหนึ่งและสงูกว่านกัเรียน
ที่ดวีูดิทศันแ์ละส่งค าตอบไม่ครบทัง้สองอย่าง 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่ไม่แตกต่างจากเกณฑท่ี์ก าหนด (ร้อยละ 60)  

2.1 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

เนื่องจาก การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนเรียนรู้
สาระส าคัญของเนือ้หามาก่อนการเขา้หอ้งเรียนผ่านวีดิทัศน ์และหลังจากดูวีดิทศันเ์สร็จสิน้แลว้ 
นกัเรียนจะตอ้งตอบค าถามเพื่อเป็นการสะทอ้นสิ่งที่ไดเ้รียนรูผ้่านการดูวีดิทศัน ์ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะมี
ส่วนที่ส  าคญั คือ การสรุปเนือ้หาจากวีดิทศันไ์ม่เกิน 30-50 ค า ซึ่งการที่จะสรุปใหไ้ดภ้ายในเงื่อนไข
ที่ก าหนดนั้น นกัเรียนจะตอ้งมีความรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หานั้น เป็นการเพิ่มทกัษะการฟังเพื่อฝึกคิดให้
สามารถเขียนไดอ้ย่างเขา้ใจ ซึ่งมีส่วนที่ช่วยส่งเสริมใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ 
ตวัอย่างของการสรุปในวีดิทศัน ์ดงันี ้ 

“การเปลี่ยนแปลงของสารมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ถ้าเป็น
เคมี จะเกิดสารใหม่ขึน้ ถ้าเป็นกายภาพจะเปลี่ยนสถานะ / ทฤษฏีเกี่ยวกับก.เกิดปฏิกิริยาเคมี คือ 
ทฤษฎีการชน และ ทฤษฎีภาวะแทรนซิชัน / พลังงานมี  2 ขั้นตอน คือ 1.ดูดพลังงาน เพื่อสลาย
พนัธะเก่า และ 2. คายพลงังาน เพื่อสรา้งพนัธะใหม่”                                (นกัเรียนคนที่ 4) 

“เชือ้เพลิงซากดึกด าบรรพ ์หมายถึง เชื ้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงสภาพมาจาก
ซากศพของสิ่งมีชีวิต สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 3 แบบ ได้แก่ ถ่านหิน(มี 5 รุ่น) หินน ้ามัน(มี
สารอินทรียช์ื่อ เคอโรเจน) และ ปิโตเลียม แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกนัออกไปตามปัจจัย
เกี่ยวกบั ซากพืชซากสตัวท์ี่เป็นตน้ก าเนิด,ระยะเวลา และอ่ืนๆ ส่วนพลงังานทางเลือก คือ พลงังาน
ที่สามารถน ามาทดแทนพลงังานเดิมที่ใชเ้ชือ้เพลิงซากดึกด าบรรพ ์โดยไม่มีผลกระทบอ่ืน เช่น แก๊ส
โซฮอล ์ดีโซฮอล ์ไบโอดีเซล ซึ่งจะมีส่วนผสมของเอธานอล”                                 (นกัเรียนคนที่ 5) 

นอกจากนีส้ิ่งที่ส  าคัญที่สดุนั้น คือ การใหน้ักเรียนเขียนขอ้ค าถามที่นักเรียน
ยงัคงสงสยั ซึ่งเป็นส่วนที่ผูวิ้จยัเห็นว่าเป็นพืน้ที่ส  าคญัที่ใหน้ักเรียนไดเ้ขียนสิ่งที่ยงัไม่เขา้ใจ ผู้วิจยัที่
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เป็นครูจะไดเ้ตรียมความพรอ้ม เพื่อหาค าตอบหรือวีดิทศันป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตอบ
ค าถามเมื่อเขา้สู่ชัน้เรียน ตวัอย่างของขอ้สงสยัของนกัเรียน เช่น 

“ในการค านวณนั้นการวัดอัตราของปฏิกิริยาเคมีควรวัดจากสารตั้งตน้หรือ
ผลิตภณัฑ”์               (นกัเรียนคนที่ 6)  

“ถ้าสารเกิดการชนที่มีประสิทธิภาพแลว้กลายไปเป็นผลิตภณัฑ ์จะสามารถ
ผนักลบัสมการไดห้รือไม่? / พลงังานก่อกมัมนัต ์และ สารเชิงซอ้นกมัมนัต ์ต่างกนัอย่างไร?” 

              (นกัเรียนคนที่ 7) 
ส าหรบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ภายในชั้นเรียนนัน้ เริ่มตน้

ดว้ยการอภิปรายขอ้ค าถามที่ผูวิ้จัยรวบรวมมาจากการตอบค าถามหลังการดูวีดิทัศนแ์ละสื่อการ
เรียนรูอ้อนไลน ์โดยผูวิ้จยัจะตัง้เป็นประเด็นค าถาม และใหน้ักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ว่า
ค าตอบที่ถูกตอ้งควรเป็นอย่างไร หรือค าตอบที่เพื่อนร่วมชัน้ตอบนัน้มีประเด็นไหนที่เป็นจริงหรือ
เป็นเท็จ เพราะเหตใุด โดยในขัน้ตอนนีค้รูจะตอ้งกระตุน้ และเรา้ใหน้กัเรียนร่วมกนัพดู ร่วมกนัตอบ
ใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อใหน้ักเรียนไดส้ะทอ้นสิ่งที่รู ้และไม่รูแ้ต่ยังไม่ไดพ้ิมพอ์อกมา ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ อาลาวีย๊ะ สะอะ (2559, น. 64-66) ว่าช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนน า
องคค์วามรูท้ัง้หมดทั้งถูกและผิดมารวมกนัไวใ้นหอ้งเรียน และช่วยกนัเลือกส่วนที่เป็นเท็จออกเพื่อ
เก็บส่วนที่เป็นจริงไวด้้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเกินกว่าที่
ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวงัในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น  

นอกจากนีใ้นขัน้ตอนการอภิปราย การขยายความรูแ้ละการประเมินผล เป็น
ขัน้ตอนที่นักเรียนจะน าองคค์วามรู้ที่ถูกตอ้งไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ โดยบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมคู่ กลุ่มและระดบัชัน้เรียน ขึน้กบัรูปแบบของ
กิจกรรม ทั้งการทดลอง การท าชิน้งาน การโตว้าที ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้การลงมือปฏิบัติ โดย
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อิสรา โต๊ะยีโกบ (2560, น. 61-64) และ พรรณี คงเงิน (2560, น. 42-
54)  ที่กล่าวว่า การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นจะช่วยใหน้กัเรียนไดม้ีเวลาลงภาคสนาม 
มีขัน้ตอนการเรียนการสอนอย่างชดัเจน นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความ
กระตือรือรน้ น าเสนอขอ้มูล และสะทอ้นกลับในสิ่งที่ไดเ้รียนรูร้ะหว่างครูกับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าใหน้ักเรียนรูข้อ้ดีและส่วนที่ควรปรบัปรุง เป็นผลใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
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2.2 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่แตกต่างจากเกณฑท์ี่ก าหนด 

เนื่องจาก ขั้นการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนโดยใหน้ักเรียนดูวีดิทัศนก์่อนเขา้เรียน
ในชัน้เรียนนัน้ ผูวิ้จยัไดเ้รียบเรียงเนือ้หาใหส้ัน้ กระชบั ภายในเวลาที่จ ากดัเพียง 15-16 นาที จึงท า
ให้ผู ้วิจัยน าเสนอเนื ้อหาความรู้ได้เพียงสาระส าคัญเท่านั้น ส่งผลให้นักเรียนจดจ าเนื ้อหาได้
มากกว่าการเขา้ใจ และเมื่อพิจารณาจากเนือ้หาการเรียนรูใ้นบางหัวขอ้ที่ใชใ้นการวิจยัพบว่า เป็น
หวัขอ้ใหม่ที่นกัเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน ไดแ้ก่ ปฏิกิริยารีดอกซ ์ซึ่งเป็นเนือ้หาที่ค่อนขา้งยาก อาจ
ท าใหน้กัเรียนยงัไม่เขา้ใจเนือ้หาเท่าที่ควร นกัเรียนจึงไม่สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้วิเคราะห์
และประเมินคุณค่าส าหรบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันไดม้ากนัก ซึ่งสอดคล้องกับตาราง 20 
พบ ว่า ในการวิจัย ค รั้งนี ้นั ก เ รียน มีผลสัม ฤท ธ์ิท างก ารเรียน ในทุ ก ระดับ ขั้น ก ารวัด 
ของบลมูหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน แต่เมื่อเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) พบว่า มีเพียงขั้น
จ าเท่านั้นที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก ในการทดลองผู้วิจัยได้บูรณาการ
แบบฝึกหัดของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่อิงสาระเนือ้หาที่ใชใ้นการทดลอง
โดยไม่มีแบบฝึกหัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาจท าใหเ้ป็นขอ้บกพร่องของการวิจัยในครัง้นี ้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั วิจารณ ์พานิช (2556, น. 45) ที่กล่าวว่า องคป์ระกอบที่ส  าคญัของการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านมีส่วนที่ส  าคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างวิธีสอบหลายวิธีเพื่อพิสูจน์ว่า
นกัเรียนบรรลผุลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละบทเรียน  

3. นักเรียนท่ีได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีระดับ 
การน าตนเองในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกัน แต่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน  

3.1 นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้านที่มีระดับการน า
ตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนั  

เนื่องจาก การทดลอง ผูวิ้จัยใชวิ้ธีการจดักลุ่มโดยคละระดบัการน าตนเองใน
การเรียนรู ้โดยใน 1 กลุ่มจะมีหลายระดับพืน้ฐานความรูแ้ละจะเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ 
กิจกรรม โดยจากการสมัภาษณแ์ละถามความคิดเห็นของครูผูส้อนวิทยาศาสตร ์พบว่าการจดักลุ่ม
แบบนี ้จะท าใหน้กัเรียนทีม่ีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั จะช่วยเหลือ ชีแ้นะเพื่อน
ภายในกลุ่ม โดยนักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูสู้งจะเป็นผูช้ี ้น าให้แก่นักเรียนที่มี
ระดับการน าตนเองในการเรียนรูต้  ่า ทัง้นีก้ารจัดกลุ่มแบบดังกล่าว จะท าใหน้ักเรียนทุกคนมีความ
ตื่นตวัตลอดเวลา เพราะเป็นการท างานกลุ่มที่สมาชิกไม่ซ  า้กนัเลย การจดัการเรียนดว้ยวิธีนีจ้ะช่วย
ใหน้ักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั ช่วยเหลือกนัตลอดเวลา จึงส่งผลให้
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นกัเรียนทุกคนไดม้ีโอกาสในการพฒันาตนเองไดเ้ท่า ๆ กันส่งผลใหม้ีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัในแต่ละระดบัการน าตนเองในการเรียนรู ้โดยผลการวิจยั สอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ โอบบุญ โสรจัจ ์(2557, น. 79-82) ที่จดัการเรียนแบบผสมผสานดว้ยบทเรียนบท
เว็บ 2 รูปแบบเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบันักเรียนที่มีระดับการน า
ตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั พบว่า นกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน
จะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจาจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจาก นักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูสู้ง จะมีความสามารถในการ
ควบคมุและน าตนเองไปสู่กรอบและวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้แต่นกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการ
เรียนรูต้  ่าจะไดร้บัค าแนะน า ชีแ้นะและความช่วยเหลือจากครูและเพื่อนร่วมชั้นใหไ้ปสู่การลงมือ
ปฏิบัติ ลงมือท าและสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ช่นเดียวกนั และยงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สกล ตั้งเก้าสกุล (2560, น. 126-128) ที่กล่าวว่า การท ากิจกรรมกลุ่ม จะช่วยใหน้ักเรียนภายใน
กลุ่มไดร้่วมกันวางแผนการเรียนรู ้ควรท าสิ่งใดก่อนหลงัเพื่อน าไปสู่การไดม้าซึ่งค าตอบที่ตอ้งการ 
แต่หากค าตอบที่ไดไ้ม่ตรงตามเป้าประสงคก์็จะเริ่มกระบวนการทัง้หมดใหม่อีกครัง้ โดยที่มีเพื่อน
ภายในกลุ่มช่วยประคับประคอง ช่วยกันคิด ช่วยกันอธิบาย โดยใชภ้าษาที่นักเรียนคุน้เคย เป็น
กันเอง และเมื่อเปลี่ยนกิจกรรมนักเรียนก็จะได้เปลี่ยนกลุ่มใหม่อีกครัง้ ท าใหน้ักเรียนเกิดความ
ตื่นตวั ที่จะเรียนรูท้ี่จะเรียนและท ากิจกรรมกับเพื่อนโดยใหต้นเองเป็นภาระของกลุ่มนอ้ยที่สดุ ซึ่ง
วิถีการเรียนรูจ้ะเป็นเช่นนี ้ไปเรื่อย ๆ  ท าให้นักเรียนคุน้ชิน และร่วมกันสรา้งบรรยากาศแห่งการ
เรียนรูท้ี่สนุกสนานร่วมกนัทุก ๆ ระดับการน าตนเองในการเรียนรู ้ดว้ยเหตผุลทัง้นีจ้ึงท าใหน้กัเรียน
ที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน ท าใหม้ีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจาร
ญาณไม่แตกต่างกนั  

3.2 นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้านที่มีระดับการน า
ตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั 

เนื่องจากการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น ช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูท้ัง้ภายนอกหอ้งเรียน และภายนอกหอ้งเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับ วิจารณ์ พานิช 
(2556, น. 83-85) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรูใ้นปัจจุบันตอ้งหาประโยชนจ์าก ICT มาช่วยตรึง
ความสนใจของนักเรียนใหอ้ยู่กบัสิ่งที่มีประโยชน ์ส่งเสริมศกัยภาพตามอัตราเร็วในการเรียนรูข้อง
ตนเองด้วยการ “เรียนที่บ้าน ท าการบ้านที่ โรงเรียน” ทั้งยังสอดคล้องกับ เวทเซนแคมป์ 
(Weitzenkamp, 2013) ที่กล่าวว่า การใหน้ักเรียนเรียนเนือ้หาจากบา้นจะเป็นการฝึกใหน้ักเรียน
เกิดพทุธิพิสยัในระดบัความจ าและความเขา้ใจจากที่บา้น แต่ก็อาจจะมีทัง้มโนทศันท์ี่คลาดเคลื่อน 
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จึงใชพ้ืน้ที่ในหอ้งเรียนที่จะมาท ากิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน โดยในหอ้งเรียนจะ ครู
จะเป็นผูช้่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนซึ่งเป็นการฝึกนักเรียนใหเ้กิดพุทธิพิสัยในระดับ
ประยุกตใ์ชข้ึน้ไป แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นจะมีประสิทธิภาพก็
ต่อเมื่อนกัเรียนเกิดการเรียนรูซ้  า้ผ่านวีดิทศัน ์ศึกษาเพิ่มเติมจากการสอบถามกบัครูหรือเพื่อนที่เก่ง
กว่า  

โดยในการวิจยันี ้ผูวิ้จยัมีขอ้สงัเกตที่เห็นไดต้ลอดการทดลองว่า นกัเรียนที่มีระดบั
การน าตนเองในการเรียนรูส้งูมกัจะมีค าถามในหอ้งเรียนค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะนกัเรียน นายคิม 
(นามสมมติ) ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรู้สูง จะพิมพ์ค าถามไว้ใน
โทรศพัทม์ือถือเอาไว ้เพื่อรอถามผูวิ้จยัภายในหอ้งเรียน และจะถามจนกว่าจะเขา้ใจ และเมื่อเขา้ใจ
ถูกต้องจะมีค าพูดว่า “อ๋อ...อย่างนีน้ี่เองเหรอครบัครู” ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการน าตนเองในการเรียนรูข้อง คอสตา้ และ กาลิค (Costa และ Kallick, 2004, 
pp. 6-9) ที่กล่าวว่า ผูท้ี่มีการน าตนเองในการเรียนรูจ้ะเป็นผูท้ี่มีมิติที่สามารถจัดการตนเอง ทั้ง
สามารถกระตุน้ตนเอง วางเป้าหมายในการเรียนรู ้สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองได้
ตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนไปโดยการประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ดิมที่สามารถยืดหยุ่นความรูไ้ด ้ทัง้นีย้งัเป็น
ผูท้ี่มีมิติทางการตรวจสอบตนเอง ที่พยายามติดตามหาค าตอบใหช้ดัเจน ละเอียดโดยเป็นผูฟั้งและ
ผูถ้ามที่ดี และเป็นผูท้ี่มีมิติดา้นการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่เป็นผูก้ระตือรือรน้ที่จะเรียนรูต้ลอดเวลา 
ผ่านการส่ือสารอย่างมีน า้หนักและสนุกสนาน ดว้ยเหตผุลทัง้หมดนี ้จึงท าใหน้กัเรียนที่มีระดบัการ
น าตนเองที่แตกต่างกนั จะมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกนั  

จากเหตผุล ที่กล่าวมาทัง้หมดสอดคลอ้งกบั ตาราง 26 ที่แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียน
ที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูส้งูจะมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างจากนักเรียน
ที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูป้านกลางและต ่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผูวิ้จัยไดสุ้่ม
สอบถามพฤติกรรมการเรียนรูข้องนักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัดว้ย
ค าถามว่า “นักเรียนเรียนบทเรียนหอ้งเรียนกลบัดา้นอย่างไร” และ “นกัเรียนดู วีดิทศันซ์  า้หรือไม่” 
ไดค้  าตอบ ดงันี ้

“ผมจะแอบเข้าไปดูค าถามก่อน แล้วผมค่อยมาดูวีดิทัศน ์เพราะ ว่าบางที
พอดจูบแลว้มาตอบค าถาม ผมจะไม่รูเ้ลยว่าขอ้นีค้วรตอบอะไร ค าตอบมันอยู่ในวินาทีที่เท่าไหร่
ของวีดิทศัน ์แต่บางทีก็หลดุ เพราะ ฟังเพลิน บางค าถามก็ตอ้งมากรอดเูหมือนกนัว่าตอ้งตอบอะไร 
ส่วนเรื่องการดูซ  า้ ผมก็ดูซ  า้เฉพาะส่วนที่ผมไม่ค่อยเขา้ใจ หรือที่ครูพูดเร็ว ๆ แต่ก่อนสอบผมมาดู
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ใหม่ทั้งหมดอีกรอบครบั เรื่องปฏิกิริยารีดอกซผ์มดูตั้งสามหรือสี่รอบ แต่ใชค้วามเร็วคูณสองหรือ
คณูสามบา้งครบั”                                           

                                   (การน าตนเองในการเรียนรูร้ะดบัสงู-นกัเรียนคนที่ 8) 
“หนูจะดูไปด้วย ตอบค าถามคู่ไปด้วยเลย แลว้ตรงไหนที่หนูไม่เขา้ใจ ก่อน

ตอบค าถามหนูก็จะไลนถ์ามครูก่อนว่าหนเูขา้ใจถกูรเึปล่า แต่วีดิทศัน ์ที่ 3-4 หนูดซู  า้หลายรอบมาก 
เพราะว่าหนูกลวัท าการทดลองพลาด แต่ก่อนสอบขอ้กาหนูก็ดทูุกเรื่องนะครู อีกรอบหนึ่ง” 
                     (การน าตนเองในการเรียนรูร้ะดบัปานกลาง-นกัเรียนคนที่ 9) 

“ผมจะดวีูดิทศันไ์ปดว้ย แลว้ก็พิมพส์รุปไม่เกิน 30-50 ค าไวใ้นมือถือแลว้ค่อย
ไปตอบใน Google Forms เพราะ ในคลิปครูพดูค่อนขา้งเร็ว การตอบค าถามผมก็ตอบตามที่เขา้ใจ 
ผมเลยไดค้ะแนนไม่ค่อยเยอะ แต่มากขึน้เรื่อย ๆ นะครบัครู แต่ก่อนสอบผมเขา้มาดูใหม่แค่บาง
เรื่องที่ไม่เขา้ใจนะครู เหมือนเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ ์กบัเรื่องสารกมัมนัตรงัสีที่ผมดซู  า้” 

     (การน าตนเองในการเรียนรูร้ะดบัต ่า-นกัเรียนคนที่ 10) 
จากค าตอบของนกัเรียน จะเห็นไดว่้า ลักษณะการเรียนรูข้องนกัเรียนที่แตกต่าง

กนั จะมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ นกัเรียนที่มีการน าตนเองในการเรียนรูร้ะดบัสูง
จะเกิดการเรียนซ า้จนกว่าจะเขา้ใจ แต่ระดับปานกลางและต ่า จะมีการดูซ  า้เพื่อเป็นการทบทวน 
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงท าให้นักเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเดช พรมค า (2556, น. 93-
97) ที่พบว่า นกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูส้งูจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอรแ์ละการคิดวิเคราะหโ์ดยรวมและรายดา้น คือ ดา้นความส าคัญ ดา้นความสัมพันธ์
และดา้นหลกัการสงูกว่านกัเรียนเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูต้  ่าอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงดาว แสนค าราง (2559, น. 73-82) ที่
ท าการศึกษาพบว่า นกัเรียนที่มีระดับการน าตนเองในการเรียนรูส้งูจะมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาศิลปะและความคิดสรา้งสรรคใ์นดา้น ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องแคล่วและ
ความคิดริเริ่มมากกว่านกัเรียนที่มีระดบัการน าตนเองในการเรียนรูต้  ่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  

4. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีระดับพืน้ฐาน
ความรู้ท่ีแตกต่างกันมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกต่างกัน 

เนื่องจาก การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น จะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนที่มี
ระดับพืน้ฐานความรูท้ี่แตกต่างกันมีบทบาทและหนา้ที่ในการเรียนรูท้ี่เหมือนกัน คือ การเรียนรู้
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เนือ้หามาจากบา้น ผ่านช่องทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสผ์่านการดูวีดทิศันแ์ละตอบค าถามหลงัการ
ดวีูดิทศัน ์และเมื่อนกัเรียนเกิดค าถาม ก็สามารถพิมพค์ าถามสอบถามมาใหค้รู และใหค้รูช่วยตอบ
ค าถามร่วมกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียนก่อนเขา้สู่กิจกรรมในชัน้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้ จะท าให้
นกัเรียนทุกระดบัพืน้ฐานความรู ้จะมีองคค์วามรูเ้ท่ากนัทุกคน 

เนื่องจากการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นรูปแบบการสอนที่นกัเรียน
สามารถควบคมุการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยนกัเรียนสามารถดบูทเรียนซ า้ ๆ ไดจ้นกว่านกัเรียนจะ
เรียนรูท้ันหรือเขา้ใจตามอัตราเร็วของการเรียนรูข้องนักเรียน จะส่งผลใหน้กัเรียนจดจ า จัดล าดับ
ความรูจ้ากส่วนแรกไปส่วนสุดทา้ย และเมื่อเขา้สู่การเรียนรูใ้นชั้นเรียนจะมีครูและเพื่อนร่วมชั้น
เรียนที่ร่วมกันอภิปรายในมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อน ไม่ถูกตอ้งใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็
ตามการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น อาจท าใหน้กัเรียนเลือกที่จะเรียนรูไ้ดใ้นระดบัความ
เขม้ขน้ที่ไม่เท่ากนั สอดคลอ้งกบัการอภิปรายผลการวิจยัในขอ้ 3.2 ที่พบว่าพฤติกรรมการเรียนของ
นกัเรียนแต่ละคนมีความแตกตา่งกนั จึงส่งผลท าใหน้กัเรียนที่มีระดบัพืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างกนัมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนักเรียนที่มี
ระดับพืน้ฐานความรูสู้งจะมีความสามารถในการควบคุมตนเองสูงกว่านักเรียนที่มีระดับพืน้ฐาน
ความรู้ต  ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร เรือนภู่ (2551, น. 61-68) ที่ท าการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการควบคุมการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 2 รูปแบบ
ของนกัเรียนที่มีผลการเรียนต่างกนั พบว่า นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกนัจะมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มีระดบัผลการเรียนสงูจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต ่า และผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางจะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนมีระดับผลการเรียนต ่า ทัง้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุธี 
ศรศักดา (2552, น. 134-143) ที่พบว่านักเรียนระดับพืน้ฐานความรูสู้งจะมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง
กว่าระดับพืน้ฐานความรูต้  ่า เนื่องจากนักเรียนที่มีที่มีระดับพืน้ฐานความรูสู้งจะมีโครงสรา้งทาง
สติปัญญา โครงสรา้งความรูสู้งกว่านกัเรียนที่มีระดบัพืน้ฐานความรูต้  ่า จึงสามารถเรียนรูจ้ากสิ่งที่
เป็นนามธรรมไปยงัรูปธรรมไดด้ีกว่า อีกทัง้ยงัมีความสนใจ กระตือรือรน้ และมผีลสมัฤทธ์ิสงูกว่า  

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช ้

ก่อนสอน 
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1. ครูควรมีความเขา้ใจขัน้ตอน และหลกัการของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลับดา้นอย่างถ่องแททุ้กขั้นตอน รวมถึงควรมีความเขา้ใจในขอ้ดี ขอ้จ ากัด และขอ้พึงระวังของ
การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น เพื่อที่จะไดใ้หค้  าปรกึษาแก่นกัเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. ครูควรเตรียมช่องทางส าหรบัการติดต่อสื่อสารกบันกัเรียนมากกว่า 1 ช่องทาง 
เนื่องจากการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้านนั้น จะมีนักเรียนเรียนรูทุ้กที่ ทุกเวลา ตามที่
นกัเรียนสะดวก จึงท าใหม้ีโอกาสที่นกัเรียนจะเกิดความสงสยัตลอดเวลา ครูควรมีพืน้ที่ส  าหรบัให้
นกัเรียนสอบถาม และครูสามารถตอบค าถามไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั 

3. ครูควรค านึงถึงความพรอ้มของนกัเรียนในการเขา้ถึงอุปกรณก์ารส่ือสาร ไม่ว่า
จะเป็นคอมพิวเตอร ์โทรศพัทม์ือถือ หรืออินเตอรเ์น็ต ครูควรหาช่องทางส ารองในกรณีที่นกัเรียนใน
ความดแูลไม่มีอปุกรณด์งักล่าว โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

3.1 เขียนวีดิทัศน์ใส่แผ่นซีดี หรือ Usb Flash Drive ส าหรบันักเรียนที่ไม่มี
อินเตอรเ์น็ต 

3.2 จัดพิมพข์อ้ค าถามใหก้ับนักเรียนแลว้ก าหนดเวลาส่งที่แน่นอน โดยตอ้ง
ค านึงถึงความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ  

4. สื่อการเรียนรูอ้อนไลน ์ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีดิทศันท์ี่ครูสรา้งขึน้ อาจเป็นสื่อ 
อุปกรณ์หรือเว็บไซตอ่ื์น ๆ ที่มีบุคคลสรา้งขึน้แลว้ แต่อย่างไรก็ตาม ครูควรค านึงถึงเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
และการใส่อา้งอิงเจา้ของผลงานนัน้ ๆ เสมอ  

5. เมื่อนักเรียนตอบค าถามแล้ว ครูควรน าข้อค าถามที่นักเรียนตอบมาจัดเป็น
หมวดหมู่ที่คลา้ยกนั เพื่อกระชบัเวลาในส่วนตน้ใหน้อ้ย เพื่อจะไดม้ีเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

6. หากตอ้งการสรา้งแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มี
แบบวัดที่ตอ้งมีขอ้สอบแบบอัตนัย ครูควรฝึกฝนไดท้ าแบบฝึกหดัที่มีลักษณะคลา้ย ๆ กนัก่อน จะ
ท าใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคยและตื่นตวัตัง้แต่ครัง้แรกที่เริ่มจดัการเรียนการสอน 

ระหว่างสอน 
1. ครูควรจดัเตรียมอปุกรณใ์หเ้หมาะสม เพียงพอ ต่อความตอ้งการของนกัเรียน 
2. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนวิธีนีม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุ ครูควร

ดแูลและก ากับการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนภายในหอ้งเรียนอย่างใกลช้ิด โดยเนน้ใหน้ักเรียน
เรียนรูจ้ริง ปฏิบตัิจริงดว้ยตนเอง คน้หาค าตอบดว้ยตวัเอง ไม่บอกหรือชีแ้นะการไดม้าซึ่งค าตอบ 

3. เนื่องจากการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ในหอ้งเรียนจะเป็นการเนน้
กิจกรรม ครูควรมีกิจกรรมในห้องเรียนที่หลากหลาย ซ า้กันใหน้อ้ยที่สุด และควรค านึงถึงความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การน าตนเองในการเรียนรูห้รือพืน้ฐานความรู ้และความเขา้กนัไดข้อง
นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนช่วยกนัเรียนรูแ้ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมกนัภายในกลุ่ม จนเกิดการพฒันา 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. อาจศึกษาตัวแปรดา้นอ่ืน ๆ ในรูปแบบการคิดอ่ืน ๆ เช่น การคิดสรา้งสรรค ์

การคิดเชิงวิเคราะห ์การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงบวก การคิดเชิงนวตักรรมหรือการคิดเชิงระบบ 
เนื่องจากระหว่างท าการวิจยั ผูวิ้จยัสงัเกตเห็นความคิดที่นอกกรอบของนกัเรียนค่อนขา้งมาก  

2. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มเติม 
ในดา้นการอา้งอิง การประเมินขอ้สรุปและการตีความ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า มีคะแนนใน
รายดา้นไม่สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด โดยเพิ่มเติมเวลาในขั้นตอนการอภิปรายใหน้กัเรียนทุก ๆ คนได้
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และขั้นขยายความรูแ้ละการประเมินผลที่มุ่งเนน้กิจกรรมที่
กระชบั ไม่ยากจนเชื่อมโยงองคค์ามรูจ้ากขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมไม่ได ้

3. ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมเติมในด้านที่สูงกว่าขั้นการจ า 
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า มีเพียงขั้นการจ าเท่านั้นที่มีคะแนนรายดา้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยเพ่ิมเติมขอ้แบบฝึกหัดใหน้ักเรียนไดท้ าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควบคู่ไปกับแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุน้เคย และตระหนักถึง
ความส าคญัของการวดัในทัง้สองดา้น  
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การจัดการเรียนรู ้ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ครูช านาญการพิเศษ สอนวิชาเคมี 

โรงเรียนสนัติราษฎรว์ิทยาลยั 

นายนนทป์วิธ  กันเกลา กศ.ม. การวิจัยและพฒันาศกัยภาพ

มนุษย ์(แขนงการวิจัยและสถิติ

ทางการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ครูช านาญการ สอนวิชาเคมี 

โรงเรียนสนัติราษฎรว์ิทยาลยั 

นางสาวลัดดาวัลย ์บูรณะ กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ครูช านาญการ สอนวิชาเคมีและ

รองหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

โรงเรียนทวีธาภิเศก 

นายชนมน์ิธิศ เที่ยงภิญญานนัท  ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ครูช านาญการ สอนวิชาเคมีและ

หวัหนา้งานวิชาการและหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร  

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
1. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง 
พลงังาน (ส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน) 
2. ตวัอย่างสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรยีน) 
3. ตวัอย่างค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดทิศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการ
เรียนรูน้อกชัน้เรียน) 
4. ตวัอย่างแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้
5. ตวัอย่างแบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
6. ตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
7. ตวัอย่างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง 
พลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  175 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น  

รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลังงาน (ส่วนการเรียนรู้ในช้ันเรียน) 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมี เวลา 3 คาบ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 2.1  เขา้ใจสมบัติของสสาร องคป์ระกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชีว้ัด 
 ว 2.1 ม.5/21 ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื ้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ว. 2.1 ม.5/22 สืบค้นและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัหรือในอตุสาหกรรม 
พืน้ฐานความรู้ 
 ว 2.1 ม.5/5 ระบุหมู่และคาบของธาต ุและระบุว่าธาตเุป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททฟีหรือกลุ่มธาตแุทรนซชินัจากตารางธาต ุ
สาระส าคัญ 
 อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถวัดไดโ้ดยวดัปริมาณสารเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปในหน่วย
ของเวลา หากตอ้งการเพิ่มอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีใหส้งูขึน้ (เร็วขึน้) สามารถท าไดโ้ดยการเพิ่ม
อณุหภูมิของสารตั้งตน้ เพิ่มความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ การเพิ่มพืน้ที่ผิวของสารตั้งตน้ในกรณีที่
เป็นปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ที่มีของแข็งเป็นองค์ประกอบและการใชต้ัวเร่งหรือตัวหน่วง ทั้งนี ้การเพิ่ม
ปัจจัยดังกล่าวสามารถเพิ่มไดเ้พียงอัตราการเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเท่านั้น มีเพียงปัจจัยเดียว
เท่านัน้ คือ ความเขม้ขน้ของสารตัง้ตน้ที่สามารถเพิ่มปริมาณของสารผลิตภณัฑ ์เนื่องจากมีจ านวน
โมเลกุลของสารตัง้ตน้เพิ่มมากขึน้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายผลของปัจจยัความเขม้ขน้ อณุหภูมิ พืน้ที่ผิวและตวัเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมใีนชีวิตประจ าวนั (K) 

2. ท าการทดลองการเติมสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีและการ
ทดลองปัจจยับางประการที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้(P) 
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3. ใชอ้ปุกรณก์ารทดลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั (P) 
4. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ใฝ่เรยีนรูแ้ละมุ่งมั่นในการเรยีนรู ้

(P,A) 
5. อภิปรายและสะทอ้นความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดงันี ้
- การอา้งอิง 
- การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
- การนิรนยั 
- การประเมนิขอ้สรุป 
- การตีความ 

สาระการเรียนรู้ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏกิิริยาเคม ี
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ ้นเร็วหรือช้า  มีผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ในการ
เกิดปฏิกิริยา เช่น ความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ พืน้ที่ผิว (ในกรณีที่สารตัง้ตน้เป็นของแข็ง) อณุหภูมิ
และตวัเร่งปฏิกิริยาหรือตวัหน่วงปฏิกิริยา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น  
  ปฏิกิริยาระหว่างลวดแมกนีเซียม (Mg) กบัสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)  ถา้ใหม้วล 
Mg คงที่และเปลีย่นความเขม้ขน้ของ HCl จาก 0.2 mol/dm3 เป็น 0.4 mol/dm3 เมื่อใหป้ฏิกิริยา
ด าเนินไป น าขอ้มลูมาเขียนกราฟระหว่างปริมาตรแก๊ส H2 เทียบกบัเวลา 

 

เมื่อเพิ่มความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ (ในที่นีค้ือสารละลาย HCl) อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะ

เกิดเร็วขึน้ และเมื่อลดความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลง การเพิ่มหรือ

ลดความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้เป็นการเพิ่มหรือลดจ านวนอนุภาคของสารตัง้ตน้ในระบบ อธิบายได้

ว่าเมื่อมีจ านวนอนุภาคมาก อนุภาคที่มีพลังงานสงูมีจ านวนมากขึน้ ท าใหก้ารชนระหว่างอนุภาค
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ของสารตัง้ตน้มีการชนกนัมากขึน้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพิ่มขึน้ จึงสรุปไดว่้าปฏิกิริยาระหว่าง

ลวด Mg และสารละลาย HCl เมื่อความเขม้ขน้สารละลายHCl เพิ่มขึน้จะเกิดการกัดกร่อนลวด 

Mg ไดเ้ร็วกว่าสารละลาย HCl ที่มีความเขม้ขน้ต ่า มีผลท าใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึน้ 

2.พืน้ท่ีผิวของสารท่ีเข้าท าปฏกิิริยา  

 พืน้ที่ผิวสมัผสัของสารตัง้ตน้ที่เป็นของแข็งมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาสามารถอธิบาย
ไดด้งันี ้ 
CaCO3(s)   +  2HCl(aq)   CaCl2(aq)      +      H2O(l)      +      CO2(g) 
เมื่อใหค้วามเขม้ขน้ของสารละลาย HCl คงที่ แต่เปลี่ยนแปลงขนาดของอนุภาคหินปนูโดยใหม้วล
คงที ่

 
 จึงสรุปไดว่้า เมื่อใชห้ินปนูขนาดเล็กมีพืน้ที่ผิวสมัผัสกบัสารละลาย HCl ไดม้ากขึน้จะช่วย

ใหป้ฏิกิริยาเกิดไดเ้ร็วขึน้กว่าหินปนูขนาดใหญ่ที่มีผิวสมัผสักบัสารละลาย HCl ไดน้อ้ย ตามที่แสดง

ในกราฟต่อไปนี ้
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 โดยตัวอย่างของปัจจัยพื ้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาในชีวิตประจ าวัน 

สามารถยกตัวอย่างไดด้้วยการรบัประทานอาหาร โดยในการรบัประทานอาหารนั้น ควรเคีย้ว

อาหารใหล้ะเอียดก่อนกลืนลงทอ้งเพราะการเคีย้วอาหารใหล้ะเอียด เป็นการเพิ่มพืน้ที่ผิวสัมผัส 

ของอาหารกับน า้ย่อยในกระเพาะอาหาร ท าใหอ้าหารที่เรารบัประทานเกิดปฏิกิริยากับน า้ย่อยได้

เร็วขึน้ อาหารจึงย่อยง่ายขึน้ ใชเ้วลานอ้ยลง ป้องกนัการเกิดอาการจุกเสียดแน่นทอ้ง และทอ้งอืด

ทอ้งเฟ้อได ้อีกทัง้ยงัช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายดีขึน้อีกดว้ย 

 3. อุณหภูมิ  

 

 จากภาพ เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบผลการทดลองระหว่างบีกเกอรใ์บที่ 1 และบีกเกอรใ์บที่ 

2 ซึ่งใชผ้งแคลเซียมคารบ์อเนตปริมาณเท่ากันท าปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกที่มีความเขม้ขน้และ

ปริมาตรเท่ากันแต่มีอุณหภูมิต่างกัน  คือ 25 และ 50 องศาเซลเซียสในบีกเกอรใ์บที่  1 และ 2 

(ตามล าดับ) ผลปรากฏว่า บีกเกอรใ์บที่ 2 ซึ่งใช้กรดซัลฟิวริกที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
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(อณุหภูมิสูงกว่า) มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าบีกเกอรใ์บที่ 1 แสดงว่า “การเพิ่มอณุหภูมิมีผล

ท าใหป้ฏิกิริยาเกิดเร็วขึน้”  

 

 

 

 

 
 

จากกราฟ สามารถสรุปไดว่้า ณ อณุหภูมิสูงปฏิกิริยาเคมีเกิดไดเ้ร็วกว่าอณุหภูมิต  ่า แสดง

ว่าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อธิบายได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ ้น ไอออนใน

สารละลายจะเคลื่อนที่ดว้ยอตัราเร็วสงูขึน้ จึงมีโอกาสที่จะชนกนัมากขึน้ ท าใหม้ีจ านวนโมเลกุลที่มี

พลงังานมากกว่าพลงังานก่อกมัมนัตม์ีจ านวนมากขึน้จึงท าใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาจึงสงูขึน้ 

 4. ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยา  

 ในทางปฏิบัติบางครั้งการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยา  โดยการเพิ่ม

อณุหภูมิหรือความเขม้ขน้ของสารตัง้ตน้อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากท าใหส้ิน้เปลืองพลังงานมาก

เกินไป รวมทัง้เป็นการเพิ่มค่าใชจ้่าย ซึ่งไม่คุม้ทุนในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจ์ึงคิดคน้

วิธีการบางอย่างขึน้มาทดแทน เช่นการใส่สารเคมีบางชนิดเพียงปริมาณเล็กนอ้ยเขา้ไปในปฏิกิริยา 

จะท าใหป้ฏิกิริยานัน้เกิดไดอ้ย่างรวดเร็วขึน้ โดยสารเคมีที่ใส่เขา้ไปนั้นยังคงมีปริมาณและสมบัติ

ทางเคมีเหมือนเดิมหลังปฏิกิริยาสิน้สุดลง (ไม่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี  ไม่มีผลต่อสารตั้งต้นและ

ผลิตภัณฑ์นั่นเอง) เรียกสารเคมีที่ใส่เข้าไปในปฏิกิริยานี ้ว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ในทาง

กลบักันการใส่สารเคมีบางชนิดเขา้ไปในปฏิกิริยา แลว้ส่งผลใหป้ฏิกิริยาเคมีนัน้เกิดชา้ลง เราเรียก

สารเคมีที่ใส่เขา้ไปในปฏิกิริยานีว่้า ตัวหน่วงปฏิกิริยา (retarder)  
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ZnO 

 ตวัเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิดมีความสามารถในการท าปฏิกิริยาเคมีชนิดเดียวกันมีอตัราการ

เกิดปฏิกิริยาเร็วขึน้ต่างกัน เมื่อใชต้ัวเร่งปฏิกิริยา 3 ชนิด ไดแ้ก่ MnO2 ZnO และ CuO เติมลงใน

ปฏิกิริยาการสลายตัวของ H2O2 พบว่า MnO2 ช่วยเร่งในการสลายตัวของ H2O2 ไดเ้ร็วกว่า CuO 

และ ZnO ตามล าดบั ดงักราฟ 

 

 

 

 

โดยเมื่อใส่ตัวเร่งลงไปในปฏิกิริยา จะส่งผลให้พลังงานก่อกัมมันต์ลดลง จึงท าให้อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึน้ สามารถแสดงไดด้งักราฟ  

 

 ทัง้นี ้ตวัอย่างของตวัเร่งปฏิกิริยามีประโยชนม์ากทัง้ในชีวิตประจ าวนัและในกระบวนการ

อตุสาหกรรม เชน่  

  1. การย่อยอาหารในร่างกายใชเ้อนไซมห์ลายชนิดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

  2. การใชเ้อนไซมย์ูรีเอสในการเร่งยเูรียเป็นแอมโมเนีย 

 

เวลา 

MnO2 ปริมาตร O2 

(cm3) 

CuO 
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  3. กระบวนการหมกัน า้ตาลกลโูคสดว้ยยีสตใ์หเ้ป็นเอทานอลและแก๊ส CO2 จะมี

ไซเมส (zymase) จากเซลลย์ีสตเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

 C6H12O6(l) 
zymase/ยีสต ์ 2C2H5OH(l) + CO2(g) 

   กลโูคส     เอทานอล 

  4. การเตรียมมาการีนในอตุสาหกรรมโดยการเติมแก๊ส H2 ลงในน า้มนัพืชมี

นิกเกิลเป็นตวัเรง่ปฏิกิริยา 

 น า้มนัพืช + H2           Ni  มาการีน 

  5. การเตรียมแก๊สแอมโมเนีย (NH3) เรียกกระบวนการฮาเบอรจ์ากแก๊ส N2 และ 

H2 มเีหล็กเป็นตวัเร่งปฏิกิรยิา 

 N2(g) + 3H2(g)  Fe  2NH3(g) 

  6. กระบวนการแตกสลายไฮโดรคารบ์อนในการกลั่นน า้มนัปิโตรเลยีมใช้

ซิลิกอนไดออกไซด ์(SiO2) และอะลมูิเนียมออกไซด ์(Al2O3) 

 อย่างไรก็ตามการใชต้วัเร่งปฏิกิรยิาเพื่อช่วยใหป้ฏิกิริยาเกดิเร็วขึน้ตอ้งค านงึถึงปัจจยัหลาย

อย่าง เช่น ความปลอดภยั ความยากง่ายในการแยกตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากผลิตภณัฑ ์และราคา

ของตวัเร่งปฏิกิริยา 
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สื่อการเรียนรู้ 
 1. สื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิรยิาเคม ี
 2. ค  าถามหลงัสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่ออตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 3. หนงัสือเรียน รายวชิาพืน้ฐาน วิทยาศาสตรก์ายภาพ 1 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 สสวท. 
 4. แบบบนัทึกการทดลอง ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 5. แบบบนัทึกการทดลอง การเติมสารเคมบีางชนิดที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี
 6. วีดิทศันก์ารศึกษาธรรมชาติของสารตัง้ตน้โลหะหมู่ 1A กบัน า้  (Reaction (Explosion) 
of Alkali Metals with Water) : https://www.youtube.com/watch?v=I8tOtZKpi04 
 7. แบบบนัทึกการท ากจิกรรม สืบคน้ขอ้มลูปัจจยัทีม่ีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมใีน
ชีวิตประจ าวนั 
 8. แบบฝึกหดัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I8tOtZKpi04
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 
1. ส่วนการเรียนรู้นอกช้ันเรียน (Outside Class)  
1.) ข้ันการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Out of class) 
1.ค รูใช้สื่ อ วีดิ ทัศน์ใน  Youtube เรื่อง ปัจจัยที่มี ผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อดึงดดูความสนใจของนักเรียน รวมทัง้เว็บไซตอ่ื์น 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้งผ่าน Google Classroom  
 - ครูเปิดภาพการสกุงอมของกลว้ยหอมในรา้นสะดวกซือ้ 

 
 

- ครูตัง้ประเด็นค าถามเพื่อต่อยอดประเด็นความรูด้งันี ้

• นกัเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลรา้นสะดวกซือ้มีกลว้ยสีเหลือง

ขายตลอดปี (ใชต้วัเร่ง ชนิดเอธิลีน) 

• นกัเรียนคิดว่าตวัเร่งส่งต่อต่ออตัราการเกดิปฏิกิริยาเคมีอย่างไร  

(ลดพลังงานก่อกัมมันต์ จึงท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มากขึน้) 

• นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรอีกบ้าง ที่ส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี  (ตัวหน่วง พื ้นที่ผิว อุณหภูมิและความ

เขม้ขน้) 

2. ครูสาธิตการทดลองปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ

การเติมสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

 

 
  



  184 

กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

3. นักเรียนดูวีดิทัศน ์พรอ้มทัง้ตอบสนองการเรียนรูใ้นค าถามหลงัการ

เรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลนผ์่าน Google 

Forms ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ค าถามเกี่ยวกับ

เนือ้หาในวีดิทศัน ์ค าถามเกี่ยวกบัเนือ้หาหลงัการดูวีดิทัศน ์สรุปเนือ้หา

จากวีดิทศันแ์ละค าถามที่นกัเรียนสงสยั 

4. ใหน้กัเรียนคน้ควา้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากอินเตอรเ์นต็ เรื่อง ปัจจยัที่มีผล

ต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี แลว้แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้สอบถามขอ้สงสยั

อ่ืน ๆ ในช่อง Comment ของ Google Classroom 

 

2. ส่วนการเรียนรู้ในช้ันเรียน (Inside Class) 

2.) ข้ันการอภิปราย (Discussion) (10 นาที) 

1. ครูตัง้ประเด็นค าถามเกีย่วกบัค าถามที่นกัเรียนสงสยัจากค าถามหลงั
การเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์

• ในการอธิบายปัจจยัที่มีผลตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตอ้งใช้
ทฤษฎีใดบา้ง (ทฤษฎีการชนและทฤษฎีแทรนซิชนั) 

• พื ้นที่ผิวส่งผลอย่างไรกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  (เพิ่ม
จ านวนครัง้ (ความถี่การชน) 

• ความเขม้ขน้ส่งผลอย่างไรกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (เพิ่ม
จ านวนโมเลกุลของสารตั้งตน้ ท าใหเ้พิ่มจ านวนครัง้ของการ
ชน) 

• ตวัเร่งและตวัหน่วงส่งผลอย่างไรกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
(ตัวเร่งจะลดพลังงานก่อกัมมันตแ์ต่ตัวหน่วงจะเพิ่มพลังงาน
ก่อกมัมนัต)์ 

• ปัจจยัใดที่สามารถเพิ่มจ านวนผลิตภณัฑ ์(ความเขม้ขน้) 
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2. ครูย า้เตือนเกี่ยวกบัประเดน็ขอ้ควรระวงัในการทดลองปัจจยัที่มีผล

ต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีและการเติมสารเคมีบางชนดิที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

 

3.) ข้ันปฏิบตักิิจกรรม (Practice) (90 นาที) 

1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4 คนต่อกลุ่ม ใหน้กัเรียนท าการทดลอง
ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี (ใบกิจกรรมการทดลองที่ 2) 
และการเติมสารเคมีบางชนิดทีม่ีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี (ใบ
กิจกรรมการทดลองที่ 3) พรอ้มทัง้บนัทึกผลการทดลอง 
2. ครูใหน้กัเรียนตอบค าถามหลงัการทดลองพรอ้มทัง้สรุปผลการ
ทดลอง 
3. ครูใหน้กัเรียนแต่ะกลุ่มออกมาเขยีนผลการทดลองเพื่อแบ่งปันและ
น าเสนอเกี่ยวกบัผลการทดลอง 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการทดลองและค าถามหลงัการ
ทดลองที่เกิดขึน้ของแต่ละกลุ่ม โดยครูเป็นผูค้วบคมุการอภิปรายและ
แกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยและน าขอ้มลูทัง้หมดแบ่งปันใน Google Slide ที่ 1 
5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหัดเรื่อง พลังงาน โดยครูจะสังเกตและคอย
ใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน 
6. ครูเฉลยแบบฝึกหดัโดยครูเตรียมค าตอบไวใ้หแ้ละใหน้กัเรียน
อภิปรายว่าค าตอบถูกตอ้งหรือไม่ โดยที่ครูเป็นเพียงผูช้ีน้  า 

 

การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
 
 
 
การอา้งอิงและการนิรนยั 
 
 
 
การประเมินขอ้สรุปและ
การตีความ 
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4.) ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) (30 นาที) 

1. ครูใหน้กัเรียนดวีูดิทศันใ์น Youtube เกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ีผลต่ออตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ในประเดน็ปัจจยัธรรมชาติของสารตัง้ตน้ 

(Reaction (Explosion) of Alkali Metals with Water) โดยใหน้กัเรียน

จบัประเด็นที่พบในวีดิทศัน ์

2. ครูตัง้ค  าถามกบันกัเรียนว่า สาระส าคญัของวีดิทศันค์ืออะไร 

(ธรรมชาติของสารตัง้ตน้มีผลต่ออตัราการเกดิปฏิกิริยาเคมี โดยพบว่า

โลหะหมู่ IA มีความว่องไวกบัน า้เหมือนกนัแต่มีความรุนแรงแตกต่าง

กนั) 

3. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4 คน ท าโปสเตอรส์รุปเกี่ยวกบัปัจจยัที่มี

ผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีโดยเชื่อมโยงกบัทฤษฎีการชนและ

ทฤษฎีแทรนซชินัเกี่ยวกบัอณุหภูมิ ความเขม้ขน้ อณุหภูมแิละตวัเร่ง

หรือตวัหน่วง พรอ้มทัง้ใหน้กัเรยีนสืบคน้และยกตวัอย่างสถานการณใ์น

ชีวิตประจ าวนั 

 

5.ข้ันประเมินผล (Evaluation) (20 นาที) 

1. ครูใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอ โดยที่ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย

ผลการทดลองและค าถามหลงัการทดลองที่เกิดขึน้ของแตล่ะกลุ่ม โดย

ครูเป็นผูค้วบคมุการอภิปรายและแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยและน าขอ้มลู

ทัง้หมดแบง่ปันใน Google Slide ที่ 1 
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การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

เกณฑก์าร

ประเมินผล 

1. อธิบายผลของปัจจยั

ความเขม้ขน้ อณุหภูมิ 

พืน้ที่ผิวและตวัเรง่

ปฏิกิริยาที่มีผลต่ออตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมใีน

ชีวิตประจ าวนั (K) 

1. ตรวจแบบฝึกหดัที่ 4 

เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิรยิา

เคม ี

2. ใหน้กัเรียนท า

กิจกรรมสืบคน้ขอ้มลู

ปัจจยัที่มีผลต่ออตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมใีน

ชีวิตประจ าวนั 

1.แบบประเมิน

แบบฝึกหดัที่ 4 เรื่อง 

ปัจจยัที่มีผลต่อ

อตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคม ี

2. แบบบนัทึกการ

ท ากิจกรรม สืบคน้

ขอ้มลูปัจจยัที่มีผล

ต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคมใีน

ชีวิตประจ าวนั 

1. นกัเรียนมคีะแนน

รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

2. นกัเรียนสามารถ

สะทอ้นการอา้งอิง 

การระบุขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ การนิรนยั 

การประเมินขอ้สรุป

และการตีความได้

ถูกตอ้งรอ้ยละ 60 ขึน้

ไป 

2. สามารถท าการ

ทดลองการเติมสารเคมี

บางชนิดที่มีผลต่ออตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี

และการทดลองปัจจยั

บางประการที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิรยิา

เคมีได ้(P) 

1. ตรวจแบบบนัทึกการ

ทดลองปัจจยัที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิรยิา

เคมี  

2. ตรวจแบบบนัทึกการ

ทดลอง การเติม

สารเคมีบางชนิดทีม่ีผล

ต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคมีและ

อภิปรายผล 

1. แบบประเมิน

แบบบนัทึกการ

ทดลองปัจจยัที่มีผล

ต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคมี  

2. แบบประเมิน

แบบบนัทึกการ

ทดลอง การเติม

สารเคมีบางชนิดทีม่ี

ผลต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคมี

และอภิปรายผล 

1. นกัเรียนมคีะแนน

รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 

 

3. ใชอ้ปุกรณก์าร

ทดลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ปลอดภยั (P) 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือ เกณฑก์าร

ประเมินผล 

4. ปฏิบตัิตามขัน้ตอน

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ใฝ่เรียนรู้

และมุ่งมั่นในการเรยีนรู ้

(P,A) 

สงัเกตจากพฤติกรรม

การเรียนรู ้

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

เรียนรู ้

นกัเรยีนมีผลการ

ประเมินพฤติกรรม

การเรียนรูร้ะดบัปาน

กลางขึน้ไป 

5. อภิปรายและสะทอ้น

ความเขา้ใจเกีย่วกบั

ความสามารถในการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ 

ดงันี ้การอา้งอิง การ

ระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

การนิรนยั การประเมนิ

ขอ้สรุปและการตีความ 

1. ตรวจการตอบสนอง

หลงัการเรยีนรูผ้่าน 

Google Forms 

2. ตรวจแบบบนัทึกการ

ทดลองปัจจยัที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิรยิา

เคมี  

3. ตรวจแบบบนัทึกการ

ทดลอง การเติม

สารเคมีบางชนิดทีม่ีผล

ต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคมีและ

อภิปรายผล 

4. ตรวจแบบบนัทึกการ

ท ากิจกรรมสืบคน้

ขอ้มลูปัจจยัที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิรยิา

เคมีในชีวิตประจ าวนั 

1.แบบประเมินการ

ตอบสนองหลงัการ

เรียนรู ้

2. แบบประเมินแบบ

บนัทึกการทดลอง

ปัจจยัที่มีผลต่ออตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  

3. แบบประเมิน

แบบบนัทึกการ

ทดลอง การเติม

สารเคมีบางชนิดทีม่ี

ผลต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิรยิาเคมี

และอภิปรายผล 

4. แบบประเมินแบบ

บนัทึกการท ากิจกรรม

สืบคน้ขอ้มูลปัจจัยที่มี

ผลต่ออตัราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจ าวนั 

1. อธิบายและสะทอ้น

การอา้งอิง การระบุ

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การ

นิรนยั การประเมิน

ขอ้สรุปและการ

ตีความ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

ช่ือ - สกุล 

ปฏิบตัิตาม

ข้ันตอน

กระบวนการ

ทาง

วิทยาศาสตร ์

 

 

ใฝ่เรียนรู้ 

 

มุ่งมั่นใน 

การท างาน 

 

 

รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            
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เกณฑก์ารให้คะแนนพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
 ปฏิบตัิตามข้ันตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
คะแนน 3 คือ ปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตรต์ลอดเวลา 
คะแนน 2 คือ ปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตรป์านกลาง 
คะแนน 1  คือ ปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตรน์อ้ย 
 ใฝ่เรียนรู้ 
คะแนน 3 คือ มีความสนใจเรียนมาก ตอบค าถามและใฝ่เรยีนรูต้ลอดเวลา 
คะแนน 2 คือ มีความสนใจเรียนมาก ตอบค าถามและใฝ่เรยีนรูป้านกลาง 
คะแนน 1  คือ มีความสนใจเรียนมาก ตอบค าถามและใฝ่เรยีนรูน้อ้ย 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
คะแนน 3 คือ ใหค้วามร่วมมือในการท ากจิกรรมเป็นอย่างดี ร่วมมือจนท างานประสบ   
                                      ผลส าเร็จตามเวลาที่ครูก าหนด 
คะแนน 2 คือ ใหค้วามร่วมมือในการท ากจิกรรมเป็นอย่างดีแต่ท างานไมป่ระสบ 
                                      ผลส าเรจ็ตามเวลาที่ครูก าหนด  
คะแนน 1  คือ ไม่ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดีและท างานไม่ประสบ 
                                      ผลส าเร็จตามเวลาที่ครูก าหนด 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 7 – 9 คะแนน  หมายถึง ดี 
 4 – 6 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
 1 – 3 คะแนน  หมายถึง ปรบัปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม 
 1.ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.ปัญหาและวิธกีารแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

 
      ลงชื่อ...............................................ครูผูส้อน 
           (นายภานุวฒัน ์ สงแสง) 
      วนัที่.......เดือน............................พ.ศ............ 
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สื่อการเรียนรู้ด้วยวีดทัิศนแ์ละแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏกิิริยาเคม ี

 
สาระส าคัญจากวีดทัิศน ์

 1. ปัจจยัที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

  1.1 การเพิ่มความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ (จะเพิ่มจ านวนโมเลกุลของสารตั้งตน้ เพิ่มความถ่ีใน

การชนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้อตัราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึน้และเป็นเพียงปัจจยัเดียวที่สามารถเพิ่มปริมาณ

ของสารผลิตภณัฑไ์ด)้  

  1.2 การเพิ่มพืน้ที่ผิวสัมผัสของสารตัง้ตน้ (เกิดขึน้ในปฏิกิริยาวิวิธพันธ ์โดยอาจท าให้สารตัง้

ตน้มีขนาดเล็กลงในลกัษณะเป็นผงหรือฝุ่นแป้ง ซึ่งจะเพิ่มความถ่ีในการชนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลท าใหอ้ตัรา

การเกิดปฏิกิริยาสูงขึน้โดยปริมาณของสารผลิตภณัฑเ์ท่าเดิม) 

  1.3 การเพิ่มอุณหภูมิ (จะท าให้สารตัง้ตน้มีพลงังานจลน์มากขึน้ จึงเพิ่มความถ่ีในการชนที่มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลท าใหอ้ัตราการเกิดปฏิกิริยาสงูขึน้โดยปริมาณของสารผลิตภณัฑเ์ท่าเดิม) 

  1.4 การใช้ตวัเร่งของปฏิกิริยา (ตวัเร่งปฏิกิริยาจะไปปรบักลไกของปฏิกิริยาให้มีพลังงาน

ก่อกัมมนัตน์อ้ยลง ท าใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสงูขึน้ เช่น การบ่มผลไมด้ว้ยแก๊สเอทิลีน แต่หากใช้ตวัหน่วง

ของปฏิกิริยาก็จะไปลดอตัราการเกิดปฏิกิริยาท าใหเ้กิดชา้ลง เช่น การใชส้ารกันบูดในอาหารกระป๋อง โดย

ปริมาณของสารผลิตภณัฑเ์ท่าเดิม) 

 2. การสาธิตการทดลองปัจจยัที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (วัตถุประสงคก์ารทดลอง  อุปกรณ์

และสารเคมี วิธีการทดลองและข้อควรระวังในการทดลอง และตัวอย่างผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง

โดยเชื่อมโยงกับปัจจยัการเพิ่มความเข้มขน้ของสารตั้งตน้ การเพิ่มพืน้ที่ผิวสมัผสัและการเพิ่มอุณหภูมิ) 

 3. การสาธิตการทดลองการเติมสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (วัตถุประสงค์

การทดลอง  อุปกรณ์และสารเคมี วิธีการทดลองและขอ้ควรระวงัในการทดลอง และตัวอย่างผลการทดลองและ

สรุปผลการทดลองโดยเชื่อมโยงกับปัจจยัการใชต้วัเร่งของปฏิกิริยา)  
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ตัวอย่างค าถามหลังการเรียนรู้ดว้ยสื่อการเรียนรู้วีดทัิศน ์

และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน ์(ส่วนการเรียนรู้นอกช้ันเรียน) 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏกิิริยาเคม ี

 
bit.ly/q4flip 
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ตัวอย่างแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู้ 

ค าแนะน าในการตอบ ขอ้ค าถามส่วนนีม้ี ขอ้ ขอให้ท่านพิจารณาค าถามต่อไปนีว่้าท่านแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเพียงใด โดยท า

เครื่องหมาย  หน้าตัวเลือกท่ีก าหนดคือ “จริงท่ีสุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่จริง” และ “ไม่จริงเลย” เพียง

ตวัเลือกเดียว และขอความกรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้  

ข้อค าถาม 
ตัวเลือก 

จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จริง ไม่จริงเลย 

1. ขา้พเจา้จะเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการเรียนรู ้

      

2. ขา้พเจา้จะท าศึกษาและท าความเขา้ใจ

ในทุก ๆ ขัน้ตอนก่อนการลงมือปฏิบตัิ 

      

3. ขา้พเจา้จะไตร่ตรองในผลลพัธก์่อนการ

ลงมือปฏิบตัิ 

      

4. ขา้พเจา้มกัไม่รูว่้าเป้าหมายของการ

เรียนรูใ้นรายวิชานัน้ ๆ คืออะไร 

      

5. ขา้พเจา้ไม่สามารถน าองคค์วามรูแ้ละ

ประสบการณเ์ดิมมาแกไ้ของคค์วามรูแ้ละ

ประสบการณใ์หม่ ๆ  

      

6. ขา้พเจา้จะศึกษาขอ้มูลเท่าท่ีมีอยู่ใน

ต าราเรียนเท่านั้น โดยไม่จ าเป็นตอ้งสืบคน้

เพ่ิมเติม 

      

7. ขา้พเจา้สามารถคน้คว้าหาขอ้มูลท่ี

ตอ้งการทราบไดอ้ย่างรวดเร็ว 

      

8. ขา้พเจา้สามารถรกัษากระบวนการ

เรียนรูใ้หเ้ป็นไปตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไวใ้น

สญัญาการเรียน 

      

9. ขา้พเจา้ไม่ลม้เลิกความตัง้ใจในการเรียน

ไม่ว่าจะมีปัญหามากมายเพียงใด 

      

10. ขา้พเจา้ไม่ทราบว่าขอ้มูลทางการเรียน

ท่ีตอ้งการ ตอ้งสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลใด  

      

11. ขา้พเจา้จะไม่ศึกษาแนวคิดอื่น ๆ ท่ีมี

ความแตกต่างจากแนวคิดของตนเอง  

      

12. ขา้พเจา้ไม่ตรวจสอบหรือแกไ้ขชิน้งาน

เพ่ิมเติม โดยที่มีแนวคิดว่าท าไดเ้ท่าไหร่เทา่นัน้  
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ตัวอย่างแบบวดัพืน้ฐานความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลังงาน 

ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบที่

ตรงกับตวัเลือกที่ก าหนดให้ 

1. ข้อใดเป็นธาตุ สารประกอบ และไอออนตามล าดับ 

  ก. แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน คลอไรด ์  ข. ผงก ามะถัน ไอน า้ ซัลไฟด ์

       ค. แก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์แก๊สมีเทน คารบ์อเนต ง. แก๊สฮีเลียม แก๊สไฮโดรเจน น า้ 

2.จากสมการเคมีท่ีก าหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 ก. ธาตุท าปฏิกิริยากับธาตุไดส้ารประกอบทัง้ 2 ชนิด  
 ข. สารประกอบท าปฏิกิริยากับธาตุไดเ้ป็นสารประกอบทัง้ 2 ชนิด 
 ค. สารประกอบทัง้สองชนิดเกิดจากสารประกอบท าปฏิกิริยากับสารประกอบ 
 ง. ธาตุทัง้สองชนิดเกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างสารประกอบและธาตุ 
3. ธาตุชนิดหน่ึงมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2,8,18,8,2 เป็นธาตุในหมู่ใด และจัดเป็นธาตุประเภทใด 

      ก.  หมู่อลัคาไลน ์                โลหะ  ข. หมู่อลัคาไลนเ์อิรธ์           โลหะ 

 ค. หมู่ฮาโลเจน                  อโลหะ    ง. หมู่แก๊สเฉ่ือย                  อโลหะ 

4. ข้อใดไม่ใชคุ่ณสมบัติของโลหะ 

      ก. เคาะแลว้เสียงดงักังวาน  ข. สามารถท าใหเ้ป็นเสน้เป็นแผ่นได ้

    ค. น าความรอ้นและน าไฟฟ้าไดน้อ้ย       ง. มีความแตกต่างระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวค่อนขา้งกวา้ง 

5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันการเกิดสนิมของตะปู 

 ก. คลมุเหล็กดว้ยเทปใส  ข. การชุบโลหะอื่นดว้ยกระแสไฟฟ้า 

 ค. ป้องกันไม่ใหเ้หล็กสัมผัสกับอากาศ ง. ผสมโครเมียมและนิกเกิลเพื่อท าใหเ้ป็นเหล็กกลา้ไรส้นิม 
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ตัวอย่าง แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ตอนท่ี 1 จากสถานการณท์ี่ก าหนดจงท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความที่มีการกล่าวอนุมานถูกตอ้งและท า

เคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความที่มีการกล่าวอนุมานผิด 

สถานการณท่ี์ 1 :  

ขอ้มลูแสดงสถานะของผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากกระบวนการกลั่นน า้มนัดิบในแต่ละขัน้ของหอกลั่น เป็นดงันี ้ 

ล าดับช้ันของหอหลั่นจากบนลงล่าง สถานะของผลิตภัณฑ ์

A 

B 

C 

แก๊ส 

ของเหลว 

ของแข็ง 

การอนุมาน (การอา้งอิง) 

   1.) A จะมีจุดเดือดสูงกว่า C    

    2.)  B จะมีจ านวนคารบ์อนมากกว่า A 

   3.) สารทุกตวัไม่สามารถละลายในน า้ได ้  

   4.)  ความหนาแน่นต ่ากว่า A 

 

ตอนท่ี 2 จงท าเคร่ืองหมาย  ส าหรบัขอ้สมมติฐานที่สมเหตุสมผลและท าเคร่ืองหมาย  ส าหรบัส าหรับข้อ
สมมติฐานที่ไม่สมเหตุสมผล 

สถานการณท่ี์ 2 : 

กระบวนการแยกน า้ดว้ยไฟฟ้า สามารถเขียนแผนผังไดด้งันี  ้

 
สมมติฐาน  

  1.) กระบวนการแยกสลายน า้ดว้ยไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ถือว่าเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  2.) สาร A เป็นสารประกอบ B เป็นธาตุ 
  3.) A หรือ B ในสถานะแก๊สที่จ าเป็นส าหรบัการหายใจออกของสนุขั 
  4.) A หรือ B ในสถานะแก๊สสามารถช่วยใหไ้ฟติด 
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ตอนท่ี 3 : จงท าเคร่ืองหมาย  ส าหรบัขอ้สรุปที่สรุปไดอ้ย่างถูกตอ้งและท าเคร่ืองหมาย  ส าหรบัขอ้สรุปที่

สรุปไดอ้ย่างผิด 

สถานการณท่ี์ 3 :  

ข้อความ การปรบัปรุงคุณภาพน า้มนัเบนซินมี 2 วิธี ดงันี ้

     1.) น าน า้มนัเบนซินที่ไดม้าเติมสารเคมีบางอย่าง แต่งสีใหแ้ตกต่างกันตามระดบัคุณภาพ 

     2.) น าน า้มนัเบนซินที่ไดม้าปรบัเปล่ียนโครงสรา้งดว้ยการรวมโมเลกุลใหใ้หญ่ขึน้ ปรบัตดัโมเลกุลใหเ้ล็กลง 

แลว้จึงเติมสารเคมี สีใหแ้ตกต่างกันตามระดบัคุณภาพเช่นเดียวกับขัน้ตอนที่ 1 

ขอ้สรุป 
  1.) การเติมสีเพื่อป้องกันการสบัสนในการเติมน า้มนั  
  2.) ระดบัคุณภาพของน า้มนัเบนซิน บอกดว้ย เลขออกเทน 
  3.) หากตอ้งการเพิ่มระดบัคุณภาพของน า้มนัเบนซิน ใหเ้พิ่มเพียงสารเคมี ชื่อ ไอโซออก
เทนเท่านัน้ 
  4.) หากระดบัคุณภาพของน า้มนัเบนซินระดบัสูง จะช่วยลดปริมาณมลพิษจากการเผา

ไหมไ้ดม้ากกว่า ระดบัคุณภาพน า้มนัเบนซินระดบัต ่า 

ตอนท่ี 4 : จงตอบค าถามว่า ขอ้สรุปแต่ละขอ้ น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด  
สถานการณท่ี์ 4 : 

ข้อความ  

Tc-99 มีค่าครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และเมื่อทิง้ Tc-99 ไว ้36 ชั่วโมง พบว่าเหลือ Tc-99 อยู่ 5 กรมั 

ข้อสรุป 

1. ปริมาณ Tc-99 เร่ิมตน้ ปริมาณ 320 กรัม 

   น่าเชื่อถือ    ไม่น่าเชื่อถือ 

เพราะ ……………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Tc-99 มีช่วงครึ่งชีวิตทัง้สิน้ 7 ช่วงครึ่งชีวิต 

   น่าเชื่อถือ    ไม่น่าเชื่อถือ 

เพราะ ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 5 : จากขอ้ความที่ก าหนดให ้ขอ้ความที่ก าหนดให้ตีความไดอ้ย่างถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
สถานการณท่ี์ 9 : 
ข้อความ การเปล่ียนแปลงสสารต่อไปนี  ้

      ก. การระเหยของเหงื่อ 

      ข. สารประกอบโพแทสเซียมไอโอไดดล์ะลายน า้แลว้ท าให้สารละลายเย็นลง 

      ค. การเกิดควนัด าในท่อรถเมล ์

การตีความ 

1. มีเพียงการเปล่ียนแปลงสสาร ค. เท่านัน้ที่เกิดปฏิกิริยาเคมี 

   ตีความถูกตอ้ง   ตีความไม่ถูกตอ้ง 

เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. หากสรา้งแผนภาพพลงังานศกัยจ์ะมีเพียงการเปล่ียนแปลงสสาร ค. พบว่าพลงังานของสารตัง้ตน้จะมี

พลงังานมากกว่าพลงังานของผลิตภณัฑ์ 

   ตีความถูกตอ้ง   ตีความไม่ถูกตอ้ง 

เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 

รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เร่ือง พลังงาน 

1. การเปล่ียนแปลงในข้อใดเกิดปฏิกิริยาเคมี 

    ก. หลอมเหลวกอ้นโลหะตะกั่วจนกลายเป็นของเหลวหมด 

    ข. จุนสีซึ่งมีสีขาวทิง้ไวใ้นอากาศกลายเป็นผลึกสีฟ้า 

    ค. กระดาษสีขาวทิง้ไวใ้นอากาศกลายเป็นสีน า้ตาลอ่อน 

    ง. บดกอ้นถ่านกลายเป็นผงละเอียด 

2. ของผสมระหวา่งน ้าแข็งและเกลือแกงเป็นระบบซึ่งมักใช้หล่อรอบถงัไอศกรีมน้ัน เป็นการใช้ประโยชนจ์ากระบบใด 

  ก. ดูดความรอ้นจากส่ิงแวดลอ้ม 

   ข. คายความรอ้นใหแ้ก่ส่ิงแวดลอ้ม 

    ค. เปล่ียนแปลงความดนัของบรรยากาศ 

    ง. ไม่มีการเปล่ียนแปลงความรอ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. ข้อมูลแสดงจ านวนอะตอมของคารบ์อนของผลิตภัณฑจ์ากปิโตรเลียมท่ีได้จากกระบวนการกล่ันน ้ามันดิบ เป็นดังน้ี  

 

จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปน้ีถูกต้อง 

   ก. ผลิตภัณฑ์ W อยู่ชัน้บนสุดของหอกลั่น 

   ข. ผลิตภัณฑ ์Y จุดเดือดสูงกว่าผลิตภัณฑ ์X 

   ค. ผลิตภัณฑ ์Z จุดหลอมเหลวสูงกว่าผลิตภัณฑ ์Y 

  ง. ผลิตภัณฑ ์W มีสถานะเป็นแก๊ส ส่วนผลิตภัณฑ ์X มีสถานะเป็นของเหลว 

4. เพราะเหตุใดสารในสถานะแก๊สกับแก๊ส จึงท าปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารในสถานะแก๊สกับของแขง็ 

    ก. เพราะอนุภาคเคล่ือนท่ีไดส้ะดวกโอกาสชนกันจึงเกิดขึน้มาก 

    ข. เพราะพืน้ท่ีผิวของแก๊สทัง้สองสมัผัสกันมาก 

    ค. เพราะอนุภาคต่าง ๆ ของแก๊สทัง้สองอยู่ชิดกันโอกาสรวมตวักันจึงสะดวก 

    ง. พนัธะภายในโมเลกุลของแก๊สไม่แข็งแรงจึงสลายพนัธะและเกิดพนัธะไดง้่าย 

5. ข้อความเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อไปน้ี ข้อใดถูก 

   ก. ปฏิกิริยาคายความรอ้นจะรูสึ้กเย็นเมื่อจับท่ีขอบภาชนะ 

    ข. การเติมตวัเร่งปฏิกิริยาจะท าใหเ้วลาท่ีใชใ้นการเกิดปฏิกิริยามากขึน้ 

   ค. ปฏิกิริยาการเผาไหมเ้ป็นปฏิกิริยาดูดความรอ้น 

    ง. หากเริ่มตน้มีอตัราการเกิดสาร 0.2 g/s เมื่อเวลาผ่านไปอตัราการเกิดสารจะลดลง 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ ์ จ านวนอะตอมคารบ์อน 

X 

Z 
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W 
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6. จงใช้ความรู้เร่ืองเซลลไ์ฟฟ้าเคมีพิจารณาขอ้ความเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอร่ีสมารท์โฟน 
 A. ขณะท่ีใช้งานสมารท์โฟน (มอืถือ) เป็นการเปล่ียนแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
 B. ขณะชารจ์แบตเตอร่ีสมารท์โฟน (มือถอื) จะเป็นการเปล่ียนแปลงพลังไฟฟ้าไปเก็บเป็นพลังงานเคมีใน
แบตเตอร่ี 
 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
            ก. A ถูก B ผิด                ข. A ผิด B ถูก 
            ค. ถูกทัง้ A และ B        ง. ผิดทัง้ A และ B 
7. เซลลส์ะสมไฟฟ้าแบบตะก่ัวเมื่อใช้งานจะมีปฏิกิริยาเกิดขึน้ ดังน้ี 
     Pb + PbO2 + 2H2SO4     →       2PbSO4 + 2H2O 
ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง 
     ก. เมื่อเวลาผ่านไปทัง้ Pb และ PbO2 จะกลายเป็น PbSO4 

     ข. ระดบัน า้กรด H2SO4 ในหมอ้แบตเตอรี่จะค่อย ๆ ลดลง 
     ค. เมื่อไฟหมดสามารถน าไปอดัไฟใชใ้หม่ได้ 
     ง. เมื่อไฟหมดแสดงว่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าติดลบ 
8. นิวเคลียสของเรเดียม-226 มีการสลายตัวดังสมการขา้งล่าง สัญลักษณ ์X คืออะไร  
       Ra88

226        →           Rn86
222   + X 

             ก. รงัสีแกมมา                   ข. อนุภาคบีตา 
             ค. อนุภาคนิวตรอน            ง. อนุภาคแอลฟา 
9. ธาตุ A เป็นธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีค่าคร่ึงชวีิต 6 ชั่วโมง เมื่อน า A มาจ านวนเร่ิมต้น X กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง 
พบว่าเหลือ A หนัก 1.00 กรัม จงค านวณหาค่า X 
       ก. 4 กรมั                          ข. 6 กรมั 
       ค. 12 กรมั                        ง. 16 กรมั 
10. ข้อใดต่อไปน้ีเป็นการก าจัดกากกัมมันตรังสีท่ีดีท่ีสุด 
  ก. เร่งใหค้รบวงจรครึ่งชีวิตมากขึน้ดว้ยการใชค้วามดนัสูง 
  ข. ใชป้ฏิกิริยาเคมีเปล่ียนใหเ้ป็นสารประกอบอื่น 
  ค. ใชบ่้อคอนกรีตแลว้ฝังกลบใหแ้น่น 
  ง. เผาใหส้ลายตวัท่ีอุณหภูมิสูง ๆ 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ตาราง 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน (ส่วนการเรยีนรูใ้นชัน้เรียน) 
2. ตาราง 33 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของสื่อการเรยีนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน ์(ส่วนการเรยีนรูน้อกชัน้เรียน) 
3. ตาราง 34 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรยีนรูวี้ดิทศัน์
และแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียน) 
4. ตาราง 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้
5. ตาราง 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังาน 
6. ตาราง 37 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
7. ตาราง 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
8. ตาราง 39 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัการน าตนเองในการเรยีนรู ้
9. ตาราง 40 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัพืน้ฐานความรู ้รายวิชา 
วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
10. ตาราง 41 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
11. ตาราง 42 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
12. ตาราง 43 คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรยีนจากเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัของกลุ่มตวัอย่าง
ของการวิจยั 
 

 

 

 



  202 

ตาราง 29 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน (ส่วนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน) 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 6 

1.แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบครบถ้วน

สมัพนัธกั์น 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. จุดประสงคม์ีความครอบคลมุ ชัดเจน 

สอดคลอ้งกับตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู ้

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3. สาระส าคญัถูกตอ้งสอดคลอ้งกับกิจกรรมการ

เรียนรู ้

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4. สาระส าคญัมีความยากง่ายสอดคลอ้งกับ

ระดบัชัน้ของนักเรียน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกับจุดประสงคก์าร

เรียนรู ้ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกับจ านวนคาบ

เรียน  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกับการส่งเสริมให้

เกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 สอดคลอ้ง 

8. วสัดุ อุปกรณ ์ส่ือและแหล่งการเรียนรูส้อดคลอ้ง

กับเนือ้หาสาระ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9. วสัดุ อุปกรณ ์ส่ือและแหล่งการเรียนรูส้อดคลอ้ง

กับระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

10. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกับเนือ้หา

กิจกรรมการเรียนรู ้ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกับ

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ค่า IOC เท่ากบั 1.00 
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ตาราง 30 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เป็นรอ้ยละของสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน ์(ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียน) 
 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 
ส่ือการเรียนรูว้ีดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนท์ี่ 

1 2 3 4 5 6 

1 89.29 90.71 93.57 95.00 95.00 95.00 

2 97.14 98.57 100.00 100.00 98.57 98.57 

3 94.29 93.57 94.29 95.00 97.14 97.14 

4 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 

5 97.14 95.71 95.00 95.00 94.63 94.29 

รอ้ยละเฉล่ีย 95.83 95.95 96.90 97.26 97.02 97.02 

คุณภาพส่ืออยู่ในระดบั ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

การเลือก น าไปใช้ 
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ตาราง 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละ
แหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูน้อกชัน้เรียน) 
 
ตาราง 34 (ก) ชุดที่ 1 : สมการเคม ี
 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ค าถามหลงัส่ือการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนข์อ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

รวมคะแนน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่า IOC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แปลผล ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
ตาราง 34 (ข) ชุดที่ 2 : พลงังาน 
 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ค าถามหลงัส่ือการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนข์อ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

รวมคะแนน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่า IOC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แปลผล ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตาราง 34 (ค) ชุดที่ 3 : อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ค าถามหลงัส่ือการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนข์อ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

รวมคะแนน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่า IOC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แปลผล ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
ตาราง 34 (ง) ชุดที่ 4 : ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี
 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ค าถามหลงัส่ือการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนข์อ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

รวมคะแนน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่า IOC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แปลผล ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
 

 

 

 

 



  206 

ตาราง 34 (จ) ชุดที่ 5 : ปฏิกิริยารีดอกซ ์
 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ค าถามหลงัส่ือการเรียนรูวี้ดทิศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนข์อ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

รวมคะแนน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่า IOC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แปลผล ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
ตาราง 34 (ฉ) ชุดที่ 6 : สารกมัมนัตรงัส ี
 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ค าถามหลงัส่ือการเรียนรูวี้ดทิศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนข์อ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

รวมคะแนน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่า IOC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แปลผล ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
ค่า IOC เท่ากบั 1.00 
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ตาราง 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้
 

ขอ้ที ่
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 

ด้านท่ี 1 การจัดการตนเอง 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 0 +1 +1 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

ด้านท่ี 2 การตรวจสอบตนเอง 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 -1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

ด้านท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

21 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

24 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 -1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

 

ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
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ตาราง 33 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดพื ้นฐานความรู ้รายวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

ขอ้ที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 -1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 -1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

8 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

15 -1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้
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ตาราง 36 (ต่อ)  
 

ขอ้ที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

39 -1 +1 +1 +1 +1 5 0.83 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

 

ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
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ตาราง 34 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

ขอ้ที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 

ด้านท่ี 1 การอ้างอิง 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

ด้านท่ี 2 การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

ด้านท่ี 3 การนิรนัย 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

ด้านท่ี 4 การประเมินข้อสรุป 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 
 

ขอ้ที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 ค่า IOC        แปลผล 

ด้านท่ี 5 การตีความ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

 
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
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ตาราง 35 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

ขอ้ที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

18 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้
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ตาราง 38 (ต่อ) 
 

ขอ้ที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

38 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

44 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

45 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

48 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

58 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

60 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง ใชไ้ด ้

 
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
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ตาราง 36 อ านาจจ าแนก (t) ของแบบวดัการน าตนเองในการเรียนรู ้
 

ขอ้ท่ี ลกัษณะของขอ้ความ

เชิง 

t 

ด้านท่ี 1 

1 บวก 4.762** 

2 บวก 6.949** 

3 บวก 4.147** 

4 ลบ 7.064** 

5 ลบ 6.303** 

6 ลบ 5.645** 

ด้านท่ี 2 

1 บวก 4.252** 

2 บวก 4.811** 

3 บวก 6.504** 

4 ลบ 5.530** 

5 ลบ 6.655** 

6 ลบ 6.496** 

ด้านท่ี 3 

1 บวก 5.935** 

2 บวก 5.866** 

3 บวก 7.460** 

4 ลบ 4.506** 

5 ลบ 7.849** 

6 ลบ 6.600** 

 
**p< .01 

ค่า t อยู่ระหว่าง 4.147 – 7.849 
∝= 0.783 
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ตาราง 37 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดพื ้นฐานความรู้ รายวิชา 
วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

ขอ้ที่ p r 

1 0.56 0.35 

2 0.44 0.42 

3 0.44 0.71 

4 0.39 0.68 

5 0.31 0.36 

6 0.41 0.56 

7 0.53 0.54 

8 0.54 0.31 

9 0.50 0.35 

10 0.56 0.45 

11 0.50 0.58 

12 0.40 0.52 

13 0.32 0.27 

14 0.58 0.20 

15 0.32 0.27 

16 0.23 0.44 

17 0.36 0.33 

18 0.23 0.31 

19 0.27 0.37 

20 0.31 0.31 

 
ค่า p อยู่ระหว่าง 0.23-0.58 
ค่า r อยู่ระหว่าง 0.20-0.71 

KR-20 = 0.710 
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ตาราง 38 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

สถานการณท่ี์ ข้อท่ี p r 

ด้านท่ี 1 

1 1 0.71 0.28 

 2 0.57 0.31 

 3 0.62 0.35 

 4 0.77 0.36 

2 1 0.59 0.32 

 2 0.68 0.30 

 3 0.70 0.34 

 4 0.51 0.37 

ด้านท่ี 2 

3 1 0.80 0.22 

 2 0.60 0.23 

 3 0.76 0.22 

 4 0.59 0.27 

4 1 0.61 0.40 

 2 0.80 0.22 

 3 0.77 0.27 

 4 0.76 0.28 

ด้านท่ี 3 

5 1 0.68 0.24 

 2 0.68 0.34 

 3 0.28 0.21 

 4 0.64 0.23 

6 1 0.54 0.22 

 2 0.77 0.20 

 3 0.78 0.33 

 4 0.42 0.42 
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ตาราง 41 (ต่อ) 
 

สถานการณท่ี์ ข้อท่ี p r 

ด้านท่ี 4 

7 1 0.80 0.24 

 2 0.20 0.43 

 3 0.72 0.37 

 4 0.62 0.41 

8 1 0.59 0.40 

 2 0.51 0.43 

 3 0.68 0.32 

 4 0.47 0.50 

ด้านท่ี 5 

9 1 0.50 0.22 

 2 0.44 0.23 

 3 0.50 0.25 

 4 0.23 0.21 

10 1 0.39 0.30 

 2 0.31 0.25 

 3 0.32 0.33 

 4 0.21 0.24 

 
ค่า p อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 
ค่า r อยู่ระหว่าง 0.20-0.50 

KR-20 = 0.793 
ค่า RAI = 0.96 
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ตาราง 39 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์รายวิชา วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน 
 

ขอ้ที่ p r 

1 0.45 0.43 

2 0.52 0.34 

3 0.44 0.43 

4 0.47 0.32 

5 0.62 0.32 

6 0.43 0.37 

7 0.51 0.41 

8 0.68 0.52 

9 0.31 0.40 

10 0.44 0.50 

11 0.48 0.45 

12 0.22 0.27 

13 0.50 0.32 

14 0.35 0.40 

15 0.42 0.24 

16 0.57 0.38 

17 0.57 0.36 

18 0.29 0.22 

19 0.38 0.33 

20 0.57 0.30 
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ตาราง 42 (ต่อ) 
 

ขอ้ที่ p r 

21 0.46 0.28 

22 0.28 0.20 

23 0.21 0.26 

24 0.55 0.32 

25 0.42 0.34 

26 0.44 0.56 

27 0.62 0.23 

28 0.32 0.22 

29 0.53 0.41 

30 0.27 0.38 

 
ค่า p อยู่ระหว่าง 0.21-0.68 
ค่า r อยู่ระหว่าง 0.20-0.59 

KR-20 = 0.787 
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ตาราง 40 คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนจากเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจยัของกลุ่มตวัอย่างของ
การวิจยั 
 

เลขท่ี 

คะแนน 

การน าตนเองในการเรียนรู ้ 

(108) 

พืน้ฐานความรู ้ 

(20) 

ความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ (40) 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

(30) 

ระดบั คะแนน ระดบั คะแนน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 สูง 91 ต ่า 8 17 18 5 7 

2 ต ่า 72 ต ่า 6 7 21 7 21 

3 สูง 93 สูง 17 20 32 24 25 

4 ต ่า 66 สูง 15 19 29 12 22 

5 สูง 93 ปานกลาง 11 18 27 11 21 

6 ต ่า 75 สูง 15 18 30 6 20 

7 ปานกลาง 88 ปานกลาง 13 25 32 11 14 

8 ต ่า 72 สูง 18 19 28 8 21 

9 ต ่า 54 ต ่า 4 12 26 6 7 

10 ต ่า 68 สูง 17 8 26 6 14 

11 ปานกลาง 84 ต ่า 5 18 27 9 10 

12 ต ่า 76 ต ่า 9 20 24 5 10 

13 สูง 101 สูง 16 23 33 12 24 

14 ปานกลาง 87 ต ่า 4 14 25 11 18 

15 ปานกลาง 79 ปานกลาง 10 10 24 7 19 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

เลขท่ี 

คะแนน 

การน าตนเองในการเรียนรู ้ 

(108) 

พืน้ฐานความรู ้ 

(20) 

ความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ (40) 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

(30) 

ระดบั คะแนน ระดบั คะแนน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

16 สูง 93 สูง 19 22 31 12 27 

17 ปานกลาง 86 ต ่า 7 7 25 9 19 

18 สูง 100 สูง 15 16 31 9 26 

19 ปานกลาง 84 สูง 16 21 32 13 26 

20 สูง 90 ปานกลาง 11 16 26 9 23 

21 ปานกลาง 82 ปานกลาง 12 21 27 6 18 

22 ปานกลาง 78 ปานกลาง 11 20 29 11 19 

23 ปานกลาง 89 ปานกลาง 14 17 33 5 24 

24 สูง 92 ปานกลาง 13 24 34 12 23 

25 สูง 91 ปานกลาง 13 16 28 8 28 

26 ต ่า 54 ต ่า 8 13 21 5 7 

27 ปานกลาง 81 ต ่า 4 19 21 5 8 

28 ต ่า 67 ต ่า 3 7 19 5 6 

29 ต ่า 71 ปานกลาง 12 18 26 8 10 

30 สูง 101 สูง 16 23 36 14 26 

31 ต ่า 77 ต ่า 9 9 25 5 11 
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ภาคผนวก ง 
 

1) การตรวจสอบความเท่าเทียมของกลุ่มนกัเรยีนที่ทดลองใชเ้ครื่องมือและกลุ่มทดลองจริง 
2) ขอ้มลูพืน้ฐานจากการวิจยัภาคสนาม 
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1. การตรวจสอบความเท่าเทียมของกลุม่นักเรียนท่ีทดลองใช้เคร่ืองมือและกลุม่ทดลอง
จริง 
 
 1.1 ตรวจสอบ Normality  
 
ตาราง 41 ตรวจสอบ Normality ของกลุ่มนกัเรียนที่ทดลองใชเ้ครื่องมือกบักลุ่มทดลองจริง 
 

คะแนน N Skewness Kurtosis Sig 
วดัผลกลางภาค 61 -3.888 -.491 .054 

 
ผลการตรวจดว้ย Kolmogorov-Smirnov เนื่องจากมีจ านวนขอ้มลูเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่ 

(N=61) พบว่า ขอ้มลูคะแนนวดัผลกลางภาคของนกัเรียนที่ทดลองใชเ้ครื่องมือกบักลุ่มทดลองจริง
มีความแตกต่างกับโคง้ปกติอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ขอ้มูลคะแนนวัดผลกลางภาค
ของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มมีการแจกแจงใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ  

 
1.2 ตรวจสอบ Homogeneity  
 

ตาราง 42 ตรวจสอบ Homogeneity ของนกัเรียนที่ทดลองใชเ้ครื่องมือกบักลุ่มทดลองจริง 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig 
.353 1 60 .554 

 
ผลการตรวจสอบดว้ย Levene Statistic เพื่อตรวจสอบความเท่าเทียมของกลุ่มนกัเรียนที่

ทดลองใชเ้ครื่องมือกับกลุ่มทดลองจริง พบว่า ขอ้มลูคะแนนวัดผลกลางภาคของนักเรียนที่ทดลอง
ใชเ้ครื่องมือกับกลุ่มทดลองจริงมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ขอ้มูล
คะแนนวัดผลกลางภาคของนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน จึงสามารถใชน้ักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลองใช้ และใชช้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เป็นกลุ่มทดลอง
จริงได ้
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2. ข้อมูลพืน้ฐานจากการวิจัยภาคสนาม 

โดยน าเสนอขอ้มลูออกเป็น 3 ประเด็น ดงันี ้ 
2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัหลังจากการไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น ดงัตาราง 43 

2.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจ านวนครัง้การดูสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์
(ส่วนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน) ดงัตาราง 44 

2.3 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจ านวนครัง้การส่งค าตอบค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการ
เรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน) ดงัตาราง 45 

 ข้อมูลพืน้ฐานจากการวิจัยภาคสนาม 
2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัหลังจากการไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้น ดงัตาราง 43 โดยมีพฤติกรรมการเรียนรูแ้ต่ละกลุ่มย่อยมี ดงันี ้

กลุ่มย่อย A เป็นกลุ่มที่ดสูื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(VDO) และ
ส่งค าตอบค าถามหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้วีดิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน ์
(Question) ครบ 

กลุ่มย่อย B เป็นกลุ่มที่ดูสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(VDO) ครบ
แต่ส่งค าตอบค าถามหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรูวี้ดิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน ์
(Question) ไม่ครบ 

กลุ่มย่อย C เป็นกลุ่มที่ดูสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(VDO) และ
ส่งค าตอบค าถามหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้วีดิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน ์
(Question) ไม่ครบ  
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ตาราง 43 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ตามพฤติกรรมการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัหลงัจากการไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

กลุ่มย่อย 
จ านวน
นกัเรยีน 
(คน) 

ความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
A 14 29.14 4.09 20.86 5.71 
B 11 26.55 3.93 16.18 7.00 
C 6 24.33 5.16 14.00 7.92 

 
จากตาราง 43 พบว่า นกัเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรูก้ลุ่มย่อย A ที่ดูสื่อการเรียนรูแ้ละ

แหล่งการเรียนรูอ้อนไลนแ์ละส่งค าตอบค าถามหลังการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรู้วีดิทัศนแ์ละแหล่ง
การเรียนรูอ้อนไลน์ครบส่งผลให้ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูกว่ากลุ่มย่อย B และ C 
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2.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจ านวนครัง้การดูสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์
(ส่วนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน) ดงัตาราง 44 
 
ตาราง 44 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ตามพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจ านวนครัง้การดูสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วน
การเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน) 
 

การดวีูดิทศัน ์
จ านวน
นกัเรยีน  
(คน) 

ความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
ครบ 25 28.00 4.15 18.80 6.61 
ไม่ครบ 6 24.33 5.16 14.00 7.92 

 
จากตาราง 44 พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบดู วีดิทัศน์ครบทั้ง 6  

วีดิทศันส่์งผลใหมี้ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่า
นกัเรียนที่ดวีูดิทศันไ์ม่ครบทัง้ 6 วีดิทศัน ์
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2.3 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจ านวนครัง้การส่งค าตอบค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการ
เรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน) ดงัตาราง 45 

 
ตาราง 45 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ตามพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจ านวนครัง้การส่งค าตอบค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรู้วีดิ
ทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน) 
 

การส่ง
ค าตอบ 

จ านวน
นกัเรยีน  
(คน) 

ความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

X̅ 
(40) 

S.D. X̅ 
(30) 

S.D. 

ครบ 16 29.06 3.86 20.81 5.32 
ไม่ครบ 15 25.40 4.52 14.73 7.38 

 
จากตาราง 45 พบว่า นกัเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรูแ้บบส่งค าตอบค าถามหลงัการ

เรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน)  
ครบทั้ง 6 ชุดค าถามส่งผลให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนที่ดูวีดิทศันไ์ม่ครบทัง้ 6 วีดิทศัน ์
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมและผลงานนักเรียน 

1) ตวัอย่างการติดตามการดสูื่อการเรียนรูวี้ดทิศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์(ส่วนการเรียนรู้
นอกชัน้เรียน) ดว้ย Edpuzzle.com 
2) ตวัอย่างการตอบค าถามหลงัการเรียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูวี้ดิทศันแ์ละแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์
(ส่วนการเรยีนรูน้อกชัน้เรียน) 
3) ตวัอย่างผลงานนกัเรียน 
4)  ตวัอย่างภาพกิจกรรมขณะที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
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อนุญาตแนบภาคผนวก ง เป็น QR Code 
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