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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์และสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน     
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประเมินรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้การสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้น 
และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) สังเคราะห์กรอบแนวคิด 3) ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4) สร้างแบบประเมินรูปแบบ       
5) น าเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบ 6) ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล  
 จากผลการวิจัยได้รูปแบบที่ชื่อว่า FCCPjBL Model ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 7 โมดูล ได้แก่ 
ส่วนของ Input 1) Teacher Module 2) Student Module 3) Coaching-Mentoring Module ส่วนของ 
Process 4) FC Learning Module 5) PjBL Module ส่วนของ Output 6) Project Module 7) Examiner 
Module ผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40) ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น 
สามารถน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 
ค าส าคญั 
 การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้แบบรวมพลัง การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) synthesize and developed conceptual 
framework of a flipped classroom by collaborative learning with coaching-mentoring 
through project-based learning, 2) evaluate framework of a flipped classroom by 
collaborative learning with coaching-mentoring through project-based learning.  The 
sample group of this research were 12 experts by purposive sampling method. The 
model evaluation used focus group method. The research tools used were the 
synthesized instructional model and the evaluation form. The data were analyzed by 
using Mean and Standard Deviation. The research process consisted of 6 steps as 
follows; 1) studied journals, texts, and researches, 2) synthesized a framework, 3) defined 
expert group, 4) created evaluation form, 5) presented conceptual and framework,  
6) corrected and concluded.  
 The research results were FCCPjBL Model that consisted of 3 part 7 modules 
as follows; input part 1) Teacher Module. 2) Student Module. 3) Coaching-Mentoring 
Module, process part. 4) FC Learning Module. 5) PjBL Module, output part. 6) Project 
Module. and 7) Examiner Module. The evaluation results of the synthesized model 
was most appropriate (Mean=4.81, Standard Deviation=0.40. It revealed that was 
verified and be used the model. 
 
Keywords 
 Flipped Classroom, Collaborative Learning, Project-Based Learning 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เปิดกว้าง 
ยืดหยุ่น หลากหลายรูปแบบ และวิธีบริหารจัดการที่เอื้อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง 
เสมอภาคเท่าเทียมกัน การจะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจ าเป็นต้องสร้าง 
สภาพแวดล้อม ก าหนดเงื่อนไขปัจจัย รวมทั้งระบบการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ 
และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 
ซึ่งก าหนดไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง 
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และ  
6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ (Office of the National 
Education Commission, 2008) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และผู้เรียนต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ เนื้อหาวิชาท าให้ระบบอินเทอร์ เน็ตถูกน ามาใช้ ในการเรียนการสอน ( Apirating & 
Srisomphan, 2017) การเรียนการสอนในสถานศึกษาและการฝึกอบรมในสถานประกอบการ มีการ
พัฒนาไปตามกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการน าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
คิดค้น พัฒนา และสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เอื้ออ านวยประโยชน์ให้เกิดการ
เรียนรู้ต่อผู้เรียน ท าให้สื่อการเรียนการสอนในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)  
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน (Tiantong, 2011) ทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชามีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของนักเรียนโดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน 
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ การเพิ่มคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ จึงต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน โดยศึกษาทักษะส าคัญที่ผู้เรียนพึงมี 
รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ มาส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีนักการศึกษาได้คิดค้นรูปแบบ
การสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Learning) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-Operative) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) การเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructivist) การเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligent) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นต้น ซึ่งผู้สอนต้องเลือก วิธีการสอนที่เหมาะสมมา
บูรณาการให้สามารถสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ (Panich, 2012) 
 การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นวิธีเรียนรู้แบบ 
กลับทาง คือ เรียนวิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียนหรือรับการถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้าง
ความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับการถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
พลัง เกิดทักษะที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ช่วยให้
ครูท าวิดีโอสอนวิชาได้โดยง่ายและเอาไปแขวนไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ให้ศิษย์ที่ขาดเรียนเข้าไปเรียน
ได้ ศิษย์ที่เรียนช้าก็เข้าไปทบทวนได้อีก ไม่ต้องพึ่งการจดผิด ๆ ถูก ๆ ตก ๆ หล่น ๆ อีกต่อไป ช่วยลด
ภาระงานครูไม่ต้องสอนช้ าแก่เด็กที่ขาดเรียนไปท ากิจกรรม แต่คุณค่าของวิดีโอบทเรียนที่แขวนไว้บน
อินเทอร์เน็ตไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้ องใช้
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เวลาที่โรงเรียนในการเรียนเนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อตนเองคือใช้ส าหรับฝึกแปลงเนื้อหา
ความรู้ไปเป็นสาระหรือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริงซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ ต้องการ
ความช่วยเหลือจากครูมากกว่าต ารา (Panich, 2013) 
 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง 
พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือท ากิจกรรม และในขณะเดียวกันผู้เรียนต้องใช้
กระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า 
ในสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่ด้วย (Dejakupt & Yindeesook, 2019) ส่วนราชบัณฑิตให้ความหมายของ 
การเรียนรู้เชิงรุก คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนอย่างมีชีวิตชีวาและ
อย่างตื่นตัว (Office of the Royal Society, 2015) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนที่มีเป้าหมายในการท างาน
เดียวกัน โดยผู้เรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ ความสนใจ คละความถนัด 
โดยทั่วไปมีจ านวน 4 คน สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างท าหน้าที่ของตน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและร่วมรับผิดชอบงานของสมาชิกกลุ่มของตน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและกลุ่มท างาน ในการท างานแบบรวมพลังนี้ เน้นให้เด็กเก่งหรือมีความสามารถสูงช่วยเหลือ
เด็กอ่อนหรือเด็กที่เรียนช้า เพื่อไม่ทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้หรือช่วยให้ทุกคนบรรลุผลการเรียนรู้เหมือนกัน 
(Dejakupt & Yindeesook, 2019) 
 กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Coaching-Mentoring) เป็นการให้ผู้ที่มีความสามารถ
หรือเป็นที่ยอมรับหรือผู้บริหารในโรงเรียนให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น แต่อาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ใน
ปัจจุบันโดยตรง พี่เลี้ยงจะเรียกว่า mentor ส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
พี่เลี้ยงเรียกว่า mentee หลักการของกระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง เป็นดังนี้ 1) พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าทุกคนมีความส าคัญควรมีความเท่าเทียมกันในโรงเรียน 2) ต้องเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลง
และมีความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพในชีวิต 3) ต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ
คนที่มีแบบการเรียนรู้ต่างกัน ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดต่างกัน 4) พัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลและต้องพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 5) ส่งเสริมให้มีการท างาน
ร่วมกัน แบบชุมชนนักเรียนรู้มืออาชีพ เป็นผู้เรียนรู้มากกว่าการเป็นผู้แข่งขันกัน 6) มีการสร้างเสริม
ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจภายใน ให้ผู้รับการช่วยเหลือมีแรงจูงใจภายในตนเอง และใฝ่เรียนรู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และ 7) ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองด้วยการปรับปรุงแก้ไขด้วยการท า (Action) การวิจัย 
(Research) (Dejakupt & Yindeesook, 2019) 
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PjBl) เป็นการน าโครงงาน
มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งโครงงานจะถูกสร้างขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนจะถูก
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ของผู้เรียนจะถูกยกระดับขึ้น เมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานของตนเอง 
จากการค้นคว้า ออกแบบ พัฒนา และลงมือปฏิบัติการท าโครงงานให้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งได้มีการ
น าเสนอโครงงานแก่ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น (Tiantong, 2013) การจัดการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานโดยใช้ทฤษฎีของ LAC หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานตามขั้นตอนของ 
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LAC มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) แยกแยะปัญหา รายการหรือสาระ 2) วินิจฉัยเบื้องต้น 3) วางแผนและ
ก าหนดงานที่ต้องท า 4) ค้นคว้าหัวเรื่อง 5) ร่างและพัฒนาผลงาน 6) น าเสนอผลงาน และ  
7) ประเมินผล (Vuthi, 2015) 
 รายวิชาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปัญหาการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เขียนรายงานการวิจัย และฝึกปฏิบัติ (Nakhon Pathom Rajabhat University, 2017) 
 จากนวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะผนวกรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ
รวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นรูปแบบที่สนับสนุนผู้เรียน
และะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ก่อให้เกิดผลงานและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้  
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง นวัตกรรมทางการศึกษา ระบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้ร่างกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยก าหนด
กรอบแนวคิดกว้าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านไว้ 3 ประเด็น 1) การจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกแบบรวมพลังทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน 2) การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยผู้เรียนต้องเรียนรู้
ด้วยโครงงานเป็นฐานและให้ผู้เรียนส่งชิ้นงานเข้าในระบบ และ 3) การประเมินชิ้นงานโดยอาจารย์ 
ผู้มีคุณวุฒิที่ไม่ใช่ผู้สอน 
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 12 คน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
มีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป 
และ 3) มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 5 คน 2) ด้านนวัตกรรมการศึกษารูปแบบ 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน 5 คน และ 3) ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน 
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 ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินรูปแบบ 
  ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน  
กลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
เป็นฐาน จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง ( Index Of 
Consistency: IOC) เพื่อวิเคราะห์ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินโดยเลือกข้อที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Tiantong, 2011) โดยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่สร้างขึ้นทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องประเมินการยอมรับว่าเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาในขั้นตอนต่อไป การวิเคราะห์
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นใช้ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ritcharoon, 2014) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลความคิดเห็นของเบสท์ (Best, 
1981) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนระดบัความคิดเห็น 
 

คะแนนค าตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
5 4.50 – 5.00 มากที่สุด 
4 3.50 - 4.49 มาก 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 น้อย 
1 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

 
 ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล 
 ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เช่น อธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน และเพิ่มรายละเอียดของแต่ละ
โมดูล 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แสดงดัง 
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้ 

เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
 จากภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
แบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีองค์ประกอบ ดังนี ้
 1. ส่วนของ Input 
    1.1 Teacher Module เป็นโมดูลส่วนผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการใหเนื้อหา ใบงาน 
แบบทดสอบ จัดการข้อมูลของผู้สอน ควบคุมการเรียน ติดตามและจัดการขอมูลการปฏิสัมพันธ์การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน และการร่วมกันอภิปรายผลในการ
เรียน 
     1.2 Student Module เป็นโมดูลส่วนของผู้เรียน ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนลงในระบบฐานข้อมูล เช่น รหัสผู้เรียน ชื่อ-สกุล คะแนน และข้อมูลในการเรียน 
     1.3 Coaching-Mentoring Module เป็นโมดูลส่วนของพี่ เลี้ยงที่ช่วยในการให้
ค าแนะน ากลุ่มของผู้เรียนระหว่างเรียนใน Out Class 
 2. ส่วนของ Process 
     2.1 FC Learning Module เป็นโมดูลที่ใชในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ลักษณะของการท างานแบงออกเป็น 2 ส่วน คือ การเรียนแบบนอกห้องเรียน 
(Out Class) และการเรียนในห้องเรียน (In Class) การเรียนทั้ง 2 ส่วน ผู้เรียนจะตองเรียนโดยวิธีการ
เรียนแบบรวมพลัง (Collaborative Learning) และท างานตามรูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี ้
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     2.1.1 Out Class เป็นการเรียนนอกห้องเรียนผู้เรียนท าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยก าหนดให้ผู้เรียนเข้าเรียนด้วยระบบ Google Classroom เป็นระบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้การ
เรียนการสอนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Apps for 
Education ใช้การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning) โดย Dejakupt & Yindeesook 
(2019) ได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีการคละเพศ ความสนใจ และคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) 
ท างานร่วมกันแบบคนเก่งช่วยสอนคนที่อ่อนหรือเรียนช้า คนที่มีความสามารถปานกลางก็ร่วมด้วย
ช่วยกันจนงานส าเร็จ ผู้สอนก าหนดเนื้อหาให้กลุ่มผู้เรียนเรียนก่อนการท าใบงานในขั้นตอนของการ
เรียนในห้องเรียน (In Class) มีการตรวจสอบและติดตามกลุ่มผู้เรียนว่ากลุ่มผู้เรียนเรียนตามเนื้อหา
จริงหรือไม่ เมื่อเรียนแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเพื่อเก็บคะแนน จากนั้นให้กลุ่มผู้เรียน
สรุปเนื้อหาที่เรียนร่วมกันตามกลุ่มตนเอง 
     2.1.2 In Class เป็นการเรียนในห้องเรียนมีครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดในห้องเรียนโดยใช้คู่มือครูล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมใน
ห้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 2) ให้แต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียน
นอกห้องเรียนอีกครั้ง 3) น ามาสรุปร่วมกันทั้งห้องเรียน และ 4) ให้แต่ละกลุ่มท าใบงานตามที่ผู้สอน
ก าหนด  
    2.2 PjBL Module เป็นโมดูลส าหรับการด าเนินการท างานของกลุ่มผู้เรียนทั้งใน 
Out Class และ In Class เพื่อให้ได้ชิ้นงาน โดยยึดขั้นตอนตามทฤษฎี LAC เป็นขั้นตอนพื้นฐานใน
การสร้างชิ้นงานแบบโครงงาน โดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
      2.2.1 ขั้นแยกแยะปัญหา การให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองกันสร้างผลงาน
ออกมา 1 ชิ้น เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
      2.2.2 ขั้นวินิจฉัยเบื้องต้น เมื่อกลุ่มผู้เรียนตัดสินใจได้แล้วว่าจะสร้างผลงาน
อะไรให้ออกแบบลงในกระดาษ 
      2.2.3 ขั้นวางแผนก าหนดงานที่ต้องท า เขียนผังงาน (Flowchart) การ
ด าเนินงานและแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมทุกคน   
      2.2.4 ขั้นค้นคว้าหัวเรื่อง กลุ่มผู้เรียนช่วยกันค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลในสิ่งที่
ต้องการน ามาสร้างช้ินงานด้วยวิธีการที่กลุ่มผู้เรียนถนัดและอยู่ในขอบข่ายที่สามารถท าได้ 
    2.2.5 ขั้นร่างและพัฒนาผลงาน  กลุ่มผู้เรียนพัฒนาผลงานตามที่ได้ออกแบบไว ้
    2.2.6 ขั้นน าเสนอผลงาน กลุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานผ่านระบบ 
    2.2.7 ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกซึ่งเป็นอาจารย์
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความช านาญการ 
 3. ส่วนของ Output 
   3.1 Project Module เป็นโมดูลที่ใช้ในการเก็บโครงงานของกลุ่มผู้เรียนอยู่บนระบบ
ออนไลน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ประเมินท าการประเมิน 
   3.2 Examiner Module เป็นโมดูลส าหรับการประเมินผลงานตามโครงงานของกลุ่ม
ผู้เรียนบนระบบออนไลน์ เป็นผลการประเมินตามสภาพจริง มีผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานผ่านระบบ
ออนไลน์ และส่งกลับผลการประเมินให้กลุ่มผู้เรียนสามารถดูผลคะแนนประเมินได้ โดยมี Rubric 
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Assessment 2 ด้าน ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) เป็นแนวทางการให้
คะแนนจากภาพรวมของชิ้นงาน โดยมีค าอธิบายลักษณะ/คุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงาน
เป็นชิ้น ๆ 2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) เป็นแนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาแบบแยกองค์ประกอบของคุณภาพงานอย่างชัดเจน แต่ละองค์ประกอบจะต้องก าหนด 
แนวทางการให้คะแนน โดยมีค าอธิบายคุณลักษณะงานในองค์ประกอบนั้น ๆ เป็นระดับอย่างชัดเจน 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 12 คน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
 

ล าดับ รายละเอียดการประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. ความหมาย 
1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบ FCCPjBL Model 4.75 0.45 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของ Teacher Module 4.67 0.49 มากที่สุด 
3 ความเหมาะสมของ Student Module 4.83 0.39 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของ Coaching-Mentoring Module 4.58 0.51 มากที่สุด 
5 ความเหมาะสมของการน า Flipped Classroom 

Module ไปใช ้
5.00 0.00 มากที่สุด 

6 ความเหมาะสมของ Learning Module on Google 
Classroom 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7 ความเหมาะสมของ PjBL Module 4.67 0.49 มากที่สุด 
8 ความเหมาะสมของ Project Module 5.00 0.00 มากที่สุด 
9 ความเหมาะสมของ Examiner Module 5.00 0.00 มากที่สุด 
10 ความเหมาะสมของการน ารูปแบบการสอน 

Collaborative Learning มาใช ้
4.75 0.45 มากที่สุด 

11 ความเหมาะสมของภาพรวมของ Model 4.58 0.51 มากที่สุด 
12 ความเหมาะสมของการน าไปใช้งานจริงในรายวิชา      

การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเบื้องต้น 
4.83 0.39 มากที่สุด 

 รวม 4.81 0.40 มากที่สุด 
 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.81, S.D. = 0.40) สามารถน ารูปแบบที่
สังเคราะห์ขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบได ้
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยัครั้งนี้ แบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการสร้างต้นแบบเอง ได้ชื่อย่อว่า FCCPjBL Model จากนั้นน ารูปแบบ
การเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ประเมินการยอมรับท าให้ได้
รูปแบบที่ผ่านการยอมรับ ประกอบด้วย 3 ส่วน 7 องค์ประกอบ ในส่วนของ Input ประกอบด้วย  
1) Teacher Module เป็นโมดูลส่วนผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการให เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบ 
จัดการข้อมูลของผู้สอน ควบคุมการเรียน ติดตาม และจัดการขอมูลการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน และการร่วมกันอภิปรายผลในการเรียน   
2) Student Module เป็นโมดูลส่วนของผู้เรียนท าหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เรียนลงในระบบ
ฐานข้อมูล 3) Coaching-Mentoring Module เป็นโมดูลส่วนของพี่เลี้ยงที่ช่วยในการให้ค าแนะน า
กลุ่มของผู้ เรียนระหว่างเรียนใน Out Class ส่วนของ Process ประกอบด้วย 1 ) FC Learning 
Module เป็นโมดูลที่ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 2 ) PjBL 
Module เป็นโมดูลส าหรับการด าเนินการท างานของกลุ่มผู้เรียนทั้งใน Out Class และ In Class 
เพื่อให้ได้ชิ้นงาน และส่วนของ Output ประกอบด้วย 1) Project Module เป็นโมดูลที่ใช้ในการเก็บ
โครงงานของกลุ่มผู้เรียนอยู่บนระบบออนไลน์ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประเมิน 2) Examiner Module เป็น
โมดูลส าหรับประเมินผลงานโครงงานของกลุ่มผู้เรียนบนระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี ด้วยเหตุผล คือ เกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
การท างานอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นชิ้นงาน (Pongsawat & Piriyasurawong, 2015) การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มโนทัศน์ส าคัญของการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ความหมาย ลักษณะส าคัญและคุณค่า รูปแบบ วิธี เทคนิคการสอน และ
แนวการสอน (Dejakupt & Yindeesook, 2016)  การ เรียนรู้ แบบรวมพลั ง  (Collaborative  
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้กันของผู้เรียนที่มีเป้าหมายในการท างาน
เดียวกัน โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ คละความสนใจ คละความถนัด 
โดยทั่วไปมีจ านวน 4 คน สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างท าหน้าที่ของตน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย และร่วมรับผิดชอบงานของสมาชิกกลุ่มของตน การให้ครูมีวัฒนธรรมการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลวิธีหรือแนวทางหรือเครื่องมือส าคัญในปัจจุบันคือการใช้
กระบวนการพี่เลี้ยง (mentoring) กระบวนการสอนงาน (coaching) หรืออาจเรียกว่ากระบวนการ
สอนงานแบบพี่เลี้ยง (Coaching-Mentoring) ท างานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเรียกว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) มีความหมายโดยสรุป คือ การรวมกลุ่มของ
บุคลากรการศึกษา คือ ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ชุมชน ร่วมกับครูผู้สอนเป็นการชุมนุมเชิงวิชาการเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน โดยใช้การเรียนรู้หรือประสบการณ์เรียนรู้
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จากการปฏิบัติ มีการถอดบทเรียและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนการคิดอย่างเป็นระยะ ๆ และท าอย่าง
ต่อเนื่อง (Dejakupt & Yindeesook, 2018) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
เลือกท าโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท า
โครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อ
ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Khammani, 2016) 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ารายการที่
ผู้ เชี่ยวชาญให้การยอมรับมากที่สุด 4 รายการ คือ 1)  ความเหมาะสมของการน า Flipped 
Classroom Model ไปใช้  2 )  ความเหมาะสมของ Learning Model on Google Classroom  
3) ความเหมาะสมของ Project Model และ 4) ความเหมาะสมของ Examiner Model (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00) และรายการที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับน้อยที่สุด 
2 รายการ คือ 1) ความเหมาะสมของ Coaching-Mentoring Model และ 2) ความเหมาะสมของ
ภาพรวม Model (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pongsawat. & Jeerungsuwan (2015) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นในภาพรวมมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด Choeichoengwit (2016) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม พบว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ Srichailard & Tiantong,  
(2018) ได้วิจัยเรื่อง กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียน
แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์
ขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ตามเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
    1.1 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นไปพัฒนา
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไป 
    1.2 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาและกลุ่มผู้เรียน 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

40 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ ที่ทันสมัยและส่งผลประโยชน์แก่
ผู้เรียน เพื่อน ามาสังเคราะห์และพัฒนาต่อยอด 
    2.2 ควรศึกษานวัตกรรมการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนใหม่ ๆ  
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
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