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บทคดัย่อ 
 วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (flipped classroom) ในหวัขอ้เภสชัวทิยาของ
ยารกัษาโรคเบาหวาน ในนิสติเภสชัศาสตร์ชัน้ปีที่ 3 ของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วิธีการ: นิสติศกึษา
เนื้อหาบทเรยีน (ไฟล์ชนิด voice-over PowerPoint) ด้วยตนเองก่อนเขา้ชัน้เรยีน กจิกรรมในชัน้เรยีน คอื การแก้ปัญหาจาก
กรณีศกึษา นิสติไดร้บัการประเมนิความรูแ้ละความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองก่อนและหลงัการเรยีน พรอ้มกบัใหค้วาม
คดิเหน็ต่อการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น ผลการวิจยั: หลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนความรูท้ีเ่พิม่สงูขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.001) เมื่อทดสอบความคงทนของการเรยีนรู้หลงัการเรยีนรู ้1 เดอืนพบว่า คะแนนความรู้ลดลงจาก
ระดบัทีว่ดัหลงัเรยีนทนัท ีแต่ยงัคงสงูกว่าระดบัก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.001) นิสติมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เฉลี่ยจากการสอบกลางภาคในหวัข้อนี้คิดเป็นร้อยละ 74.91±12.13 นิสติส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการจดัการเรียนรู้รูปแบบนี้ 
นอกจากนี้หลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนความพรอ้มในการเรยีนแบบน าตนเองเพิม่ขึน้จากระดบัก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติในทุกด้านอกีด้วย สรุป: การจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านในรายวชิาเภสชัวทิยามีประสทิธิภาพ สามารถเพิ่ม
ความรูแ้ละความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของผูเ้รยีนได ้และยงัไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้รยีนอกีดว้ย 
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Abstract 
Objective: To investigate the effects of flipped classroom learning model for the lessons on pharmacology of 

anti-diabetic agents in the third year pharmacy students at the Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University. 
Methods: The students were assigned to study the learning materials (voice-over PowerPoint files) by themselves 
prior to the scheduled class. The problem solving of a case study was conducted as an in-class activity during the 
class time. Knowledge and self-directed learning readiness were determined before and after the learning. Additionally, 
perceptions of the students toward this learning method were also collected. Results: The knowledge scores after 
learning (post-test) were significantly increased when compared with those before the learning (pre-test) (p<0.001). 
The retention test at 1 month after learning showed a significant decrease of the knowledge scores, but was still 
significantly higher than those of the pre-test (p<0.001).  The students’ achievement on midterm examination of this 
topic was 74.91±12.13%. The majority of students agreed with using this learning method. Additionally, the mean 
scores of self-directed learning readiness of the students significantly increased in every aspect after learning. 
Conclusion: Application of flipped classroom learning model in the pharmacology class is effective in increasing 
knowledge and self-directed learning readiness in students in the pharmacy students. Moreover, the method is well 
accepted by the learners. 
Keywords: flipped classroom, pharmacology, anti-diabetic agents, pharmacy students, pharmacy education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEARCH ARTICLE 



     

 

  424   

บทน า 
การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (flipped 

classroom) เริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2007 (1) และมีการ
น ามาใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้ตัง้แต่อนุบาล 
ประถมศกึษา มธัยมศกึษา จนถงึระดบัอุดมศกึษา วธิกีารนี้
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองนอกชัน้เรียน
จากสื่อการเรยีนรูท้ีอ่าจารยผ์ู้สอนจดัท าขึน้ และใชเ้วลาใน
ชัน้เรียนเพื่อเรียนรู้แบบ active-learning เช่น การท า
แบบฝึกหดั การแกไ้ขปัญหา การศกึษากรณีศกึษา ดงันัน้
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ อาจารย์ผู้สอนได้เปลี่ยน
บทบาทจากผูใ้หเ้น้ือหาบทเรยีนเป็นโคช้หรอืผูใ้หค้ าแนะน า
ในการเรยีนรู ้อกีทัง้ยงัเป็นรูปแบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตาม
จังหวะของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาที่
ต้องการ และสามารถศกึษาทบทวนเนื้อหาบทเรยีนซ ้าได้
ตามศกัยภาพของตนเท่าทีต่้องการ แนวคดิเรื่องหอ้งเรยีน
กลบัดา้นนี้จงึสอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการเรยีนรู้ที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัอย่างแทจ้รงิ (2) 

ความสนใจในการจัดการเรียนรู้แบบ flipped 
classroom ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่ งมาจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา (3) โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ (เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน สื่อ
การสอนในรูปวดิโีอมลัติมีเดยี หรอืไฟล์น าเสนอบทเรียน
พร้อมเสียงบรรยาย (voice-over PowerPoint)) และการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เนต  หรือการใช้ social 
media การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้พฤติกรรมและ
รปูแบบการด ารงชวีติเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ หลกัสตูรการ
จดัการเรยีนรู้ต่าง ๆ รวมทัง้หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
(บรบิาลเภสชักรรม) หรอื Doctor of Pharmacy (PharmD) 
จ าเป็นต้องมีการปรบัเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ โดยตอ้งสามารถจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมี
ส่วนร่วมในการเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการในการเรยีนรู้ การจดัการเรยีนรู้ในรูปแบบดัง้เดมิ
เน้นใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายเนื้อหาบทเรยีนใหแ้ก่ผู้เรยีน
ในชัน้เรียน และผู้เรียนท าหน้าที่เป็นผู้ร ับฟังตลอดการ
บรรยายในชัน้เรยีน ซึง่มขีอ้จ ากดัคอืผูเ้รยีนไม่มสีว่นร่วมใน
ชัน้เรยีน ขาดแรงกระตุน้ในการเรยีนรู ้และไม่สอดคลอ้งกบั
การเตรยีมความพร้อมใหผู้้เรยีนสามารถประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมซึง่จ าเป็นต้องเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห ์การสือ่สาร การคน้ควา้และศกึษาหาความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ดังนัน้การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนพฒันาศกัยภาพต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในอนาคต จงึเป็นสิง่ส าคญั  

การจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom ไดเ้ริม่
มกีารใชใ้นหลกัสตูร Doctor of Pharmacy (PharmD) ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 2012 ในบางรายวชิา เช่น 
เภสชักรรมพืน้ฐาน เภสชักรรมบ าบดั เภสชัวทิยา ซึง่พบว่า
ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนรูท้ีด่เีทยีบเท่าหรอืสงูกว่าการเรยีนรูใ้น
รูปแบบดัง้เดมิ แต่ช่วยเพิม่ทกัษะด้านอื่น ๆ และเพิม่การ
เรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมและ active-learning ใหก้บัผูเ้รยีนได้
มากกว่า (4-6) อย่างไรกต็ามการจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped 
classroom อาจมคีวามเหมาะสมกบัวฒันธรรมตะวนัตกที่
เน้นความเป็นปัจเจก (individualism) ขณะที่ว ัฒนธรรม
ไทยมุ่งเน้นการท าตามกลุ่ม (collectivism) (7) นอกจากนี้
ลกัษณะพื้นฐานและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีนชาว
ไทย ยังมีความแตกต่างจากชาวตะวันตกซึ่งมีระบบ
การศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น active learner ต่อเนื่ อง
ตัง้แต่วยัเยาวใ์นระดบัอนุบาลจนถงึระดบัอุดมศกึษา จงึยงั
ไม่เป็นที่แน่ชดัว่า การสอนแบบ flipped classroom จะมี
ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทยหรือรูปแบบการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนชาวไทยหรอืไม่ ปัจจุบนัยงัไม่มงีานวจิยัทีแ่สดง
ใหเ้หน็ถงึผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom 
ในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติในประเทศไทย การศกึษา
ครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบ
นี้ในรายวิชาเภสชัวิทยา หัวข้อเภสชัวิทยาของยารกัษา
โรคเบาหวาน ในนิสติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่3 ของคณะเภสชั
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
วิธีการวิจยั 
 รปูแบบการศึกษาและตวัอย่าง 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นแบบกึ่งทดลอง ตวัอย่าง คอื 
นิสิต เภสัชศาสตร์ชั ้น ปีที่  3 ของคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคามจ านวน 119 คน ที่ลงทะเบยีน
เรยีนวชิาเภสชัวทิยา 2 และปฏบิตัิการเภสชัวทิยา 2 ในปี
การศกึษาที ่2/2559 การศกึษานี้ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
ให้ด าเนินงานวจิยัโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
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เครือ่งมือทีใ่ช้: สือ่การสอน 
 สื่อการสอนที่ใช้ในงานวิจยันี้ คือ สื่อการเรียนรู้
หวัขอ้เภสชัวทิยาของยารกัษาโรคเบาหวาน ซึ่งจดัเตรยีม
โดยอาจารยผ์ูส้อนส าหรบัใหน้ิสติศกึษาเน้ือหาของบทเรยีน
ดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน สือ่ทีใ่ชป้ระกอบดว้ย ไฟลน์ าเสนอ
บทเรียนพร้อมเสียงบรรยาย (voice-over PowerPoint) 
หวัขอ้เภสชัวทิยาของยารกัษาโรคเบาหวาน และเอกสาร
ประกอบการเรยีนรู้ในชัน้เรยีน ได้แก่ คู่มอืปฏบิตัิการการ
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา (problem solving) ในหัวข้อ
เดยีวกนั ซึง่ประกอบดว้ยชุดค าถามจ านวน 50 ขอ้  
 เครือ่งมือทีใ่ช้: แบบฝึกหดัและแบบประเมิน 
 การศึกษาครัง้นี้ใช้แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
จ านวน 5 ชนิด เป็นเครื่องมอืในการวดัผลของการจดัการ
เรียนรู้แบบ flipped classroom ดังนี้ 1) แบบฝึกหัดย่อย 
(quiz) เป็นค าถามแบบปรนัยชนิดถูก-ผดิ และค าถามชนิด
ตอบสัน้ ในลักษณะเขียนตอบลงในกระดาษจ านวน 2 
แบบฝึกหัด และแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Socrative 
จ านวน 1 แบบฝึกหดั 2) แบบทดสอบความรู้เรื่องเภสชั
วิทยาของยารักษาโรคเบาหวาน ในรูปแบบปรนัยชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ โดยใช้แบบทดสอบ
จากงานวจิยัของธนาวด ีแสนค า และรชันีกร ทองสัน้ (8) ที่
ผ่านการประเมินความเที่ยง ความตรงตามเนื้อหา และ
ความตรงตามเกณฑส์มัพนัธโ์ดยหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนของแบบทดสอบกับเกรดเฉลี่ยสะสม 3) ข้อสอบ
กลางภาคในหวัขอ้เภสชัวทิยาของยารกัษาโรคเบาหวาน 
ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จ านวน 22 ขอ้ และค าถามชนิดตอบสัน้ จ านวน 5 ขอ้ รวม 
27 ขอ้ 4) แบบวดัความพร้อมในการเรยีนรู้แบบน าตนเอง 
(Self-Directed Learning Readiness Scale, SDLRS) ตาม
แนวคดิของ Guglielmino (9) โดยใชแ้บบวดัความพรอ้มใน
การเรยีนรูแ้บบน าตนเองส าหรบันกัศกึษากลุ่มวทิยาศาสตร์
สุขภาพของกาญจนา จันทร์ประเสริฐ  (10) ที่ผ่านการ
ประเมนิความตรงตามเนื้อหา และความเทีย่ง แบบวดันี้มี
จ านวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 หมวดไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะ
การจัดการตนเอง (ข้อที่ 1-13) 2) คุณลักษณะความ
ต้องการในการเรียนรู้ (ข้อที่ 14-25) และ 3) คุณลกัษณะ
การควบคุมตนเอง (ข้อที่ 26-40) และ 5) แบบวัดความ
คิดเห็นของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ  flipped 
classroom ประกอบด้วยค าถามจ านวน 10 ข้อ แบบวัด
เป็นแบบ Likert 5 ระดบั (เหน็ดว้ยอย่างยิง่=5 ไม่เหน็ดว้ย

อย่างยิง่=1) ซึ่งพฒันาโดยผูว้จิยัและมสีมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาคเท่ากบั 0.66 

การด าเนินการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยชื่ อแรกชี้แจงการเรียนรู้แบบ flipped 
classroom แก่ตัวอย่างในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
จากนัน้เก็บข้อมูลก่อนเริ่มการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไป
ของนิสติผู้เขา้ร่วมการศกึษา (เพศ อายุ และผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม) พร้อมกบัวดัความรู้เรื่องเภสชัวิทยาของยา
รกัษาโรคเบาหวาน และความพร้อมในการเรยีนรู้แบบน า
ตนเอง 
 ผู้วิจ ัยชื่อแรกได้มอบสื่อการเรียนรู้หัวข้อเภสชั
วิทยาของยารักษาโรคเบาหวานให้แก่นิสิตเพื่อศึกษา
เนื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง นิสิตมีเวลาในการศึกษา
บทเรยีนก่อนก าหนดวนัเขา้ชัน้เรยีนเป็นเวลาประมาณ 2 
เดอืน (ช่วงเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถงึกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2560) ระหว่างนี้ผู้วิจยักระตุ้นเตือนให้นิสติเรียนรู้เนื้อหา
บทเรยีนดว้ยตนเองผ่านการท าแบบฝึกหดัย่อย เป็นจ านวน 
3 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 2 สปัดาห ์ 
 เมื่อถงึก าหนดวนัเขา้ชัน้เรยีน (เดอืน กุมภาพนัธ ์
พ.ศ.  2560) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา โดยเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย ผู้สอนแบ่งนิสิต
ออกเป็นกลุ่มละ 9-10 คนให้ร่วมกันจัดการปัญหาของ
กรณีศกึษาผูป่้วยเบาหวาน กรณีศกึษามชีุดค าถามจ านวน 
50 ขอ้ นิสติตอ้งอภปิรายปัญหาภายในกลุ่มและน าเสนอผล
การอภปิรายกลุ่มหน้าชัน้เรยีนครัง้ละประมาณ 5-8 ขอ้ การ
ด าเนินกจิกรรมใชเ้วลาทัง้สิน้ 180 นาท ี 

จากนัน้ ผู้วิจยัประเมนิผลหลงัการเรยีนรู้ ได้แก่ 
การวดัความรู้เรื่องเภสชัวทิยาของยารกัษาโรคเบาหวาน
ดว้ยแบบทดสอบ การวดัความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน า
ตนเอง รวมถึงมีการวัดความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการ
จดัการเรยีนรู้แบบ flipped classroom การศกึษายงัวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชข้อ้สอบหวัขอ้เภสชัวทิยาของ
ยารกัษาโรคเบาหวานที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบกลาง
ภาคในวชิาเภสชัวทิยา 2 นอกจากนี้ยงัมกีารประเมนิความ
คงทนของความรู ้(retention test) ดว้ยแบบทดสอบความรู้
อกีครัง้หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการการเรยีนรูไ้ปแลว้ 1 เดอืน 
(เดอืน มนีาคม พ.ศ.2560) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุปข้อมูลที่

เป็นตวัแปรประชากรศาสตรแ์ละตวัแปรอื่น ๆ ในการวจิยั 
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และทดสอบการกระจายตวัของความรู ้และความพรอ้มใน
การเรยีนรูแ้บบน าตนเองดว้ย Q-Q plot และ Kolmogorov-
Smirmov test การกระจายตวัของความรูเ้ป็นแบบไม่ปกติ 
จงึเปรยีบเทยีบความรูใ้นช่วงก่อนเรยีน หลงัเรยีนทนัท ีและ
ห ลั ง เ รี ย น  1 เ ดื อ น ด้ ว ย ส ถิ ติ  Friedman test แ ล ะ
เปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Wilcoxon singed rank test หาก p 
มีค่าน้อยกว่า 0.0167 ถือว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิ การกระจายตวัของคะแนนความพรอ้ม
ในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเป็นแบบปกต ิจงึเปรยีบเทยีบ
ความพรอ้มก่อนและหลงัเรยีน ดว้ยสถติ ิpaired t-test เมื่อ
ค่า p มคี่าน้อยกว่า 0.05 ถอืว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
  
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไปของตวัอย่าง 

การศึกษาครัง้นี้มีนิสติเข้าร่วมทัง้หมด 119 คน 
เป็นเพศหญงิ 97 คน (รอ้ยละ 81.5) อายุเฉลีย่ 21.31±0.72 
ปี ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) เท่ากบั 3.37±0.35  
 

ผลของการเรียนรูแ้บบ flipped classroom 
 ผลของการเรียนรู้แบบ flipped classroom ใน
หวัขอ้เรื่องเภสชัวทิยาของยารกัษาโรคเบาหวานแสดงอยู่
ในตารางที่ 1 ความรู้ที่ประเมนิทนัทหีลงัการเรยีนสูงกว่า
ระดบัในช่วงก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.001) 
เมื่อน าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (effectiveness index) 
จากสูตรของ Goodman และ Schneider (11) พบว่ามีค่า
เท่ากบั 0.93 แสดงว่า การเรยีนรู้แบบ flipped classroom 
ท าให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ที่เพิม่ขึน้ได้ในระดบัสูง การทดสอบ
หลงัการเรยีนรู ้1 เดอืน พบว่า คะแนนลดลงจากระดบัทีว่ดั
หลงัการเรียนทนัทอีย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ แต่ยงัคงสูง
กว่าคะแนนก่อนเรยีน (p<0.001) (ตารางที ่1) 

คะแนนสอบกลางภาคในหวัขอ้เภสชัวทิยาของยา
รักษาโรคเบาหวานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.23±3.28 (จาก
คะแนนเตม็ 27 คะแนน) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.91±12.13 
ของคะแนนเตม็ เมื่อพจิารณาแยกตามลกัษณะของขอ้สอบ
พบว่า นิสติท าคะแนนสว่นปรนยัแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก 

ตารางท่ี 1. ผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom (N=119) 

ตวัแปร 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน (ค่าเฉลีย่±ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน) 
P 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีนทนัท ี หลงัเรยีน 1 เดอืน 
ความรู ้ 20 7.18±2.84 19.25±1.251 17.04±2.811,2 <0.001 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน      
   ปรนยัแบบเลอืกตอบ (22 ขอ้) 22 - 16.29±2.85 -  
   แบบตอบสัน้ (5 ขอ้) 5 - 3.97±0.90 -  
   รวม (27 ขอ้) 27 - 20.23±3.28 -  
ความพรอ้มในการการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง     
   คุณลกัษณะการจดัการตนเอง  65 41.85±6.26 45.74±6.353 - < 0.001 

   คุณลกัษณะความตอ้งการในการเรยีนรู ้ 60 46.89±5.45 48.80 ±5.083 - < 0.001 

   คุณลกัษณะการควบคุมตนเอง 75 54.54±6.65 57.63±6.673 - < 0.001 

   รวมทุกหมวด 200 143.27± 15.34 152.17±15.353 - < 0.001 

1: ทดสอบดว้ย Friedman test และเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Wilcoxon signed-rank test เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนเรยีน 
2: ทดสอบด้วย Friedman test และเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Wilcoxon signed-rank test เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนหลงัเรยีน
ทนัท ี
3: ทดสอบดว้ย paired t-test เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนเรยีน 
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ได้ร้อยละ 74.03±12.97 ขณะที่คะแนนส่วนข้อสอบแบบ
ตอบสัน้ไดร้อ้ยละ 78.82±18.00 (ตารางที ่1) 

หลังการเรียนรู้แบบ flipped classroom ความ
พร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเองในทุกหมวดค าถาม
เพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเรยีนรู้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.001) (ตารางที่ 1) เมื่อหาค่าขนาดอิทธิพล (effect 
size) จากสูตรของ Dunlap และคณะ (12) พบว่าคะแนน
ความพร้อมฯ ด้านคุณลักษณะการจดัการตนเอง ความ
ต้องการในการเรียนรู้ และการควบคุมตนเองมีค่าขนาด
อทิธพิลเท่ากบั 0.612, 0.361 และ 0.461 ตามล าดบั ขณะที่
คะแนนรวมทุกด้านมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.575 
หมายความว่า การเรยีนรูแ้บบ flipped classroom มผีลใน
ระดบัปานกลางตามเกณฑข์อง Cohen (13) 

ความคิดเห็นของนิสิตต่อ flipped classroom 
แสดงอยู่ในตารางที ่2 นิสติทุกคน (ร้อยละ 100) เหน็ดว้ย
ว่า การท า quiz มีส่วนช่วยทบทวนบทเรียน นิสติร้อยละ 
99.16 เห็นด้วยว่า สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับเพียงพอและ
สามารถสื่อความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ส าหรบัขอ้ค าถามทีม่ี
จ านวนนิสติเหน็ด้วยในสดัส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 84.87) 
คอื รูปแบบการเรยีนกระตุ้นความสนใจให้เกดิการเรียนรู้
มากกว่าการฟังบรรยายในชัน้เรยีนอย่างเดยีว (ตารางที ่2)  
นอกจากการประเมนิความคดิเหน็โดยใชแ้บบประเมนิแลว้ 
ผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ผ่านการตอบค าถามปลายเปิด
จ านวน 2 ข้อคือ 1) สิง่ใดที่ชอบเกี่ยวกบัการเรียนรู้แบบ 
flipped classroom และ 2) สิ่งใดที่ควรปรับปรุงหรือพบ
ปัญหาใดเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom เมื่อ 

 
ตารางท่ี 2. ความคดิเหน็ของนิสติต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom1 (N=119) 

 จ านวนนิสติ (รอ้ยละ) 
มธัย
ฐาน 

ประเดน็ 
เหน็ดว้ยอย่างยิง่/

เหน็ดว้ย 
เฉย ๆ 

ไม่เหน็ดว้ย/ 
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

รูปแบบการเรยีนกระตุ้นความสนใจให้เกดิการเรยีนรู้
มากกว่าการฟังบรรยายในชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีว  

101 (84.87) 17 (14.29) 1 (0.84) 4 

วิธีการเรียนรู้ เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
เนื่องจากสามารถเรียนรู้เนื้อหาเมื่อใดก็ได้ และปรบั
ความเรว็ในการเรยีนรูไ้ดต้ามตอ้งการ 

112 (94.12) 7 (5.88) 0 5 

สื่อการเรยีนรู้ที่ได้รบัเพยีงพอ และสามารถสื่อความรู้
ไดอ้ย่างเหมาะสม เขา้ใจง่าย 

118 (99.16) 1 (0.84) 0 5 

การแกปั้ญหาในชัน้เรยีน ช่วยทบทวนบทเรยีน และท า
ใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดม้ากขึน้ 

116 (97.48) 3 (2.52) 0 5 

การท า Quiz ทัง้ในชัน้เรยีน และนอกชัน้เรยีน มสี่วน
ช่วยทบทวนบทเรยีน 

119 (100.00) 0 0 5 

รูปแบบการเรียนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น active 
learner มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

107 (89.92) 12 (10.08) 0 5 

ไดร้บัเนื้อหาสาระของบทเรยีน ไม่แตกต่างจากการฟัง
บรรยายในชัน้เรยีน 

109 (92.37) 9 (7.63) 1 (0.84%) 5 

อาจารย์ผู้สอนยงัจ าเป็นต่อการเรียนรู้ โดยท าหน้าที่
เป็นโคช้แนะน าหรอืเน้นย ้าเน้ือหาสว่นทีส่ าคญั 

117 (98.32) 2 (1.68) 0 5 

รปูแบบการเรยีนเช่นน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน ควรจดั
ใหม้ต่ีอไป 

117 (98.32) 2 (1.68) 0 5 

โดยรวมแลว้ชอบการเรยีนรปูแบบนี้ 115 (96.64) 4 (3.36) 0 5 
1: วดัดว้ยมาตรวดั 5 ระดบัจากไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (1) ถงึเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (5)  
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จดักลุ่มความคิดเห็นพบว่า สิง่ที่นิสติชอบมากที่สุดใน 3 
อนัดบัแรก คอื สามารถจดัสรรเวลาการเรยีนรูไ้ดเ้อง (เรยีน
เมื่อใดกไ็ด้ ที่ไหนกไ็ด้) (64 ครัง้) สามารถก าหนดจงัหวะ
และความเรว็ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถเรยีนซ ้าได้
เท่าที่ต้องการ ทบทวนบทเรยีนสะดวก (53 ครัง้) มสีมาธิ
กบัการเรยีน ไม่เครยีด ไม่กดดนั ไม่น่าเบื่อ สนุก (19 ครัง้) 
ส่วนสิ่งที่นิสิตเห็นว่าควรพัฒนาปรับปรุงมากที่สุด คือ 
ปัญหาด้านเทคนิค เช่น เปิดแฟ้มเอกสารการเรยีนรูไ้ม่ได้ 
ไม่ไดย้นิเสยีงจากสือ่การเรยีนรู ้ควรมลีกูศรชีป้รากฏบนสื่อ
ที่ เ ป็นสไลด์ซึ่งมีเสียงบรรยาย  ควรเพิ่ม clip video ที่
เกี่ยวข้องลงในแฟ้ม  PowerPoint  ควรให้ได้เห็นหน้า
อาจารย์ผู้สอนบนสื่อการสอน (12 ครัง้) และควรเพิ่ม
แบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรยีน (8 ครัง้) 
 

การอภิปรายผล 
หลังการเรียนรู้แบบ flipped classroom นิสิตมี

ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าดัชนี
ประสทิธิผลเท่ากบั 0.93 ค่าดชันีประสทิธิผลเป็นการวัด
พัฒนาการที่ เพิ่มขึ้นของผู้ เรียน หรือเป็นค่าที่แสดง
ความก้าวหน้าของผู้เรยีน ทัง้นี้ ดชันีประสทิธผิลควรมคี่า
ตัง้แต่ 0.5 ขึ้นไป (14) แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบ 
flipped classroom สามารถท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูใ้นเนื้อหา
ของบทเรียนที่ เพิ่มขึ้นได้ในระดับสูง  การประเมิน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการสอบหวัขอ้เภสชัวทิยาของ
ยารกัษาโรคเบาหวานพบว่ามคี่าเฉลี่ยของคะแนนรวมคดิ
เป็นร้อยละ 74.91±12.13 ผลที่ได้นี้ สอดคล้องกับผล
การศกึษาในต่างประเทศทีพ่บเช่นกนัว่า การจดัการเรยีนรู้
แบบ flipped classroom ในหลกัสตูร PharmD สามารถท า
ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้และไม่ไดแ้ตกต่างจากการเรยีน
แบบดัง้เดมิ (4, 5, 15)  

หลังการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1 เดือน คะแนน
ความรูล้ดลงจากระดบัคะแนนหลงัการเรยีนรูท้นัทเีลก็น้อย
แต่มนียัส าคญัทางสถติ ิจาก 19.19±1.32 เป็น 17.03±2.81 
คะแนน การลดลงของคะแนนที่พบนี้ เ ป็นไปตามที่
คาดการณ์ไวว้่า ความคงทนในการเรยีนรูจ้ะลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป เช่นเดียวกบัผลการศึกษาก่อนหน้านี้ (16,17) ที่
พบว่า อัตราการคงทนในการเรียนรู้ขึ้นกับรูปแบบการ
เรยีนรู ้การฟังบรรยายมอีตัราการคงทนในการเรยีนรู้ที่ต ่า
เพยีงประมาณรอ้ยละ 5 ขณะทีก่ารเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารอื่น ๆ 
ทีผู่เ้รยีนมสีว่นร่วมในการเรยีนรูจ้ะท าใหค้วามคงทนในการ

เ รี ย น รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น  เ ช่ น  ก า ร เ รี ย น แบบมีก า ร ส า ธิต 
(demonstration) และการอภิปรายกลุ่มมีอตัราการคงทน
ประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 50 ตามล าดับ   (18) 
อย่างไรก็ตาม การวัดความรู้หลังการเรียนรู้ เป็นเวลา 1 
เดอืนยงัคงจดัเป็นการวดัความคงทนในการเรยีนรูใ้นระยะ
สัน้ จึงควรมีการศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 
flipped classroom ต่อความคงทนในการเรียนรู้ในระยะ
ยาวดว้ย  

ในการน าวิธีการเรียนแบบนี้ไปใช้ในอนาคต 
นอกจากการประเมนิความรูด้ว้ยการสอบแบบ summative 
assessment หลังจากการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ควร
พจิารณาเพิม่การประเมนิแบบ formative ในชัน้เรยีนโดย
ไม่คดิคะแนน ซึง่เป็นการประเมนิเพื่อพฒันา (2) หรอืเพื่อ
ประเมินการเรียนรู้ระหว่างทางของผู้เรียน โดยอาจให้
ผู้เรยีนเขยีนสรุปสิง่ที่ได้จากการเรยีนรู้ในรูปประโยคหรอื
แผนภาพ และอาจารย์ผู้สอนให้ขอ้มูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนทราบว่า ตนเองมคีวามรู้และเขา้ใจใน
เน้ือหาบทเรยีนหรอืไม่ ทราบจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง 
และน าไปปรบัปรุงการเรยีนก่อนที่จะรบัการประเมนิแบบ 
summative ดว้ยการท าขอ้สอบ ขณะเดยีวกนัการประเมนิ
แบบ formative ยงัช่วยใหอ้าจารยผ์ูส้อนทราบว่า ผูเ้รยีนมี
ปัญหาหรอือุปสรรคใดในการเรยีน และสามารถช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนไดต้รงตามเป้าหมายดว้ยเช่นกนั (19) การประเมนิ
แบบ formative ส าหรับห้องเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมาก
ดงัเช่นในการศกึษานี้ ควรมผีู้ช่วยสอนเพื่อให้สามารถท า
การประเมนิไดอ้ย่างทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ รวมทัง้อาจพจิารณา
เพิ่มการประเมินทกัษะในด้านอื่น ๆ (non-content skills) 
ที่ผู้เรียนได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียนผ่านการ
แกปั้ญหาจากกรณีศกึษา ทกัษะทีผู่เ้รยีนไดจ้ากกจิกรรมใน
ชัน้เรียนได้แก่ ทกัษะทางปัญญา (เช่น การคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ 
ความสามารถน าขอ้มลูและหลกัฐานไปใชใ้นการอา้งองิและ
แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ) ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (เช่น การให้ความร่วมมอืกบั
ผู้อื่น การท างานเป็นทมี) ทกัษะเหล่านี้ล้วนจ าเป็นต่อการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่อไปในอนาคต โดยอาจเป็น
การประเมนิแบบ formative เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบถงึทกัษะที่
ตนเองต้องมกีารพฒันาเพิม่เติม หรอือาจพจิารณาใหเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของคะแนนที่ใช้ในการประเมินผลการเรยีนของ
นิสติดว้ย เพื่อเพิม่แรงจงูใจในการเรยีนรู้ 
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จากการประเมนิความคดิเหน็ผ่านแบบประเมนิ
ชนิด 5 ระดับ หัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ 1) การท า quiz ทัง้ในชัน้เรยีน และนอกชัน้เรยีน มี
ส่วนช่วยทบทวนบทเรยีน (เหน็ด้วยทุกราย) รองลงมาคอื 
2) อาจารยผ์ูส้อนยงัจ าเป็นต่อการเรยีนรู ้โดยท าหน้าทีเ่ป็น
โคช้แนะน าหรอืเน้นย ้าเน้ือหาสว่นทีส่ าคญั (เหน็ดว้ยรอ้ยละ 
98.32) และ 3) รูปแบบการเรียนเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รยีน ควรจดัใหม้ต่ีอไป (เหน็ดว้ยรอ้ยละ 98.32) แสดงให้
เหน็ว่า ผู้เรยีนเหน็ว่า การท าแบบฝึกหดัมคีวามส าคญัใน
การทบทวนบทเรยีน (สอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จากค าถามปลายเปิดที่
ต้องการใหเ้พิม่แบบฝึกหดั) ส าหรบัค าตอบในประเดน็ของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นการสะท้อนใหเ้หน็บทบาทของอาจารย์
ผูส้อนว่ายงัมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการเรยีนรู ้แต่เปลีย่น
บทบาทหน้าที่จากผู้เล่าหรืออธิบายเนื้อหาความรู้ในชัน้
เรยีน เป็นผู้ให้ค าแนะน าหรอืแนวทางในการแก้ปัญหาใน
ชัน้เรยีน ผลการศกึษานี้มคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  
Khanova และคณะ (6) ที่พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่
ส าคัญในการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
นอกชัน้เรียนกบัการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
ควรมีการสรุปเนื้อหาบทเรียนก่อนการเริ่มท ากิจกรรม 
active-learning ในชัน้เรียน และเปิดโอกาสในผู้เรียนเข้า
พบอาจารยผ์ูส้อนเพื่อขอค าอธบิายในประเดน็ทีย่งัไม่เขา้ใจ
ก่อนการสอบได ้ 

แมว้่าผลการประเมนิความคดิเหน็ในภาพรวมจะ
เป็นไปในเชงิบวก เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Pierce และ 
Fox (15) ที่พบว่า นักศึกษามีความเห็นเชิงบวกต่อการ
จัด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ  flipped classroom หัว ข้อ  renal 
pharmacotherapy แ ต่ อย่ า ง ไ รก็ต ามกา รศึกษาของ 
Bembenutty (20) รายงานว่า ความคดิเหน็ของผู้เรยีนต่อ
รายวิชาไม่ได้เป็นปัจจยัที่สามารถบ่งบอกถึงผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนหรือเกรดแต่อย่างใด ดังนั ้นควรต้องมี
การศกึษาเพิม่เตมิต่อไปว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped 
classroom เป็นปัจจยัทีม่สีว่นช่วยท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนโดยรวมดขีึน้หรอืไม่ 

จากการประเมินความคิด เห็นด้วยค าถาม
ปลายเปิดพบว่า สิ่งที่นิสิตส่วนใหญ่ชอบในอันดับแรก
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ flipped classroom คือ 
สามารถจดัสรรเวลาการเรยีนรูไ้ด้เอง ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัผลการประเมนิความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง

ทีน่ิสติใหค้ะแนนดา้นการจดัการตนเองและดา้นการควบคุม
ตนเองทีเ่พิม่สงูขึน้หลงัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom 
สว่นประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาหรอืสิง่ทีค่วรปรบัปรุงในการเรยีน
แบบ flipped classroom อันดับแรกได้แก่  ปัญหาด้าน
เทคนิค ในการศกึษานี้อาจารย์ผู้สอนได้จดัเตรยีมสื่อการ
สอนรูปแบบ voice-over PowerPoint ด้วยตนเอง จึงอาจ
เกดิปัญหาดา้นเทคนิคขึน้ได ้แต่สามารถแกไ้ขไดใ้นอนาคต 
โดยอาจขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ
สอน เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิคและพฒันาสื่อการสอนให้
มีการโต้ตอบและปฏิสมัพนัธ์กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นผ่าน
แบบฝึกหดัหรอืค าถามในรูปแบบของเกมส ์ส่วนประเด็น
ปัญหาด้านการจัดสรรเวลาของนิสิต อาจแก้โดยต้อง
พิจารณาจดัท าเนื้อหาบทเรียนให้มีความกระชบัมากขึ้น 
เพื่อใหน้ิสติใชเ้วลาในการศกึษาบทเรยีนดว้ยตนเองน้อยลง 
ซึง่อาจช่วยใหน้ิสติจดัสรรเวลาไดด้ขีึน้ อกีทัง้นิสติทีเ่ขา้ร่วม
การศึกษาครัง้นี้ไม่เคยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ flipped 
classroom มาก่อน จึงอาจยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการ
เรยีนทีต่อ้งจดัสรรเวลาดว้ยตนเอง นอกจากนี้ควรพจิารณา
ช่วงเวลาของการจดัการเรยีนแบบ flipped classroom ให้
เหมาะสมกบังานมอบหมายนอกชัน้เรยีนของรายวชิาอื่น ๆ 
ที่นิสิตเรียนด้วย การศึกษาก่อนหน้านี้ของ  McLaughlin 
และคณะ (4) พบว่า นักศกึษาหลกัสตูร PharmD พงึพอใจ
ต่อการเรียนแบบ flipped classroom มากกว่าการเรียน
แบบดัง้เดมิเมื่อการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีนดว้ยตนเองใช้เวลา
ที่น้อยกว่าการฟังบรรยายในชัน้เรียนแบบดัง้เดิม  Wong 
และคณะ (5) ได้รายงานเช่นกันว่า นักศึกษาได้แสดง
ความเหน็ถึงขอ้เสยีของการเรยีนแบบ flipped classroom 
ว่าเป็นการเรยีนทีต่้องใชเ้วลานานในการเตรยีมตวัก่อนเขา้
ชัน้เรยีน ซึง่บทเรยีนทีม่อบใหก้่อนการเขา้ชัน้เรยีนไม่ควร
ต้องใช้เวลาในการเรียนที่นานเกินไป หรือหากมีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้เวลานานในการศึกษาบทเรียน ก็ควร
พิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมอื่นในหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมมากขึน้ 

แบบวดัความพรอ้มในการเรยีนรู้แบบน าตนเองที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้พฒันาขึน้โดย กาญจนา จนัทรป์ระเสรฐิ
, 2556 (10) เพื่อใช้ในนักศกึษากลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
แบบทดสอบนี้ ได้พัฒนามาจากแบบวัด  SDLRS ของ 
Guglielmino (8) ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และแบบวัด
ความพร้อมฯ ในนักศกึษาพยาบาลของ Fisher และคณะ 
(21)  หลงัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom นิสติมคีวาม
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พรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองทุกดา้นเพิม่สงูขึน้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อค าถาม
แสดงให้เหน็ว่า การเรยีนรู้แบบ flipped classroom ส่งผล
ต่อความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของนิสติในด้าน
คุณลักษณะการจัดการตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ
คุณลักษณะการควบคุมตนเอง และคุณลักษณะความ
ตอ้งการในการเรยีนรู ้ตามล าดบั อย่างไรกต็ามจะเหน็ไดว้า่ 
หลังการเรียนรู้แบบ flipped classroom คะแนนความ
พร้อมในการเรยีนรู้แบบน าตนเองล้วนมคีะแนนเพิม่ขึน้ใน
ทุกขอ้ค าถาม แม้ว่าในบางขอ้ค าถามคะแนนดงักล่าวไม่มี
ความแตกต่างเมื่อวเิคราะหท์างสถติ ิ 

ลกัษณะส าคญัของการเรยีนรู้แบบน าตนเอง คอื 
กระบวนการที่บุคคลใช้ในการสร้างความต้องการในการ
เรียนรู้ การตัง้จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การท ากิจกรรม
เพื่อคน้หาความรู ้การเลอืกและก าหนดแผนการเรยีนรู ้และ
การประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึง่กจิกรรมสว่นใหญ่เกดิขึน้ดว้ย
ตนเอง โดยจะไดร้บัหรอืไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากผู้อื่นก็
ตาม (22) การเรยีนรู้แบบน าตนเองเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ าเป็น
ต่อการอยู่ ร อดของชีวิต  เนื่ อ งจากโลกย่ อมมีกา ร
เปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการของศาสตร์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ อยู่เสมอ การเรยีนรูแ้บบน าตนเองจงึเป็นรปูแบบการ
เรยีนทีส่่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติ (10) 
ความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของผู้เรยีนจดัเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
การศกึษาในอดตีพบว่า ผู้เรยีนที่ผ่านกระบวนการเรยีนรู้
แบบน าตนเองมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูง และมีความ
พร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเองที่สูงกว่าผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต ่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(23,24) อย่างไรกต็ามควรศกึษาเพิม่เตมิดว้ยว่าการจดัการ
เรยีนรูแ้บบ flipped classroom สง่ผลต่อความพรอ้มในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระยะยาวหรือต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหรอืเกรดโดยรวมของรายวชิาเภสชัวทิยาหรอืไม่ 

ขอ้จ ากดัในการศกึษานี้ คอื การไม่ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ผลการเรยีนรู้แบบ flipped classroom กบัการเรยีนรู้แบบ
ดัง้เดิมเนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลจากนิสิตรุ่นที่ได้
เรยีนรูแ้บบดัง้เดมิได ้ท าใหไ้ม่มขีอ้มลูจากกลุ่มเปรยีบเทยีบ
ที่เสมอเหมือน อีกข้อจ ากัดหนึ่งที่ส าคัญอีกประการของ
การศกึษานี้คอื ไม่ได้ด าเนินการศกึษาเชงิทดลองที่มกีาร
สุ่มแยกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
อย่างไรก็ตามข้อด้อยของการศึกษาเชิงทดลองคืออาจมี

การปนเป้ือนของการแทรกแซงในกลุ่มทดลองไปยงักลุ่ม
ควบคุมได ้เนื่องจากนิสติเรยีนในชัน้ปีเดยีวกนั ส าหรบัผล
การศกึษาที่พบว่า คะแนนความรู้หลงัการเรยีนเพิม่สงูขึน้
อย่างมากนัน้ ยงัอาจเกดิจากคะแนนเริม่ต้นทีต่ ่ามาก หรอื
อาจเกิดจากแบบทดสอบความรู้ในช่วงก่อนและหลงัการ
เรยีนเป็นชุดเดยีวกนั จึงอาจเป็นได้ว่านิสติอาจตัง้ใจเรยีน
หรอืสนใจบทเรยีนในประเดน็ที่ปรากฏอยู่ในแบบทดสอบ
เป็นพเิศษ ท าให้คะแนนหลงัเรยีนเพิม่สูงขึ้นอย่างชดัเจน
และไม่ได้เป็นผลจากการแทรกแซงทัง้หมด นอกจากนี้ผล
การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งอื่น
ร่วมด้วยก็เป็นได้ ดังนัน้จึงต้องค านึงว่าเมื่อน า flipped 
classroom ไปใช้จรงิอาจได้ผลทีแ่ตกต่างจากงานวจิยัครัง้
นี้ 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 การจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped classroom หวัขอ้
เภสชัวทิยาของยารกัษาโรคเบาหวาน จดัเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นิสิตเภสัชศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้จากระดบักอ่น
เรยีน และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่จากการสอบรอ้ย
ละ 74.91  12.13  อกีทัง้ยงัสง่ผลใหน้ิสติมคีวามพรอ้มใน
การเรยีนรูแ้บบน าตนเองทีเ่พิม่สงูขึน้ นิสติสว่นใหญ่มคีวาม
คดิเหน็ในเชงิบวกต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบนี้  

งานวจิยันี้ไดศ้กึษาผลของการจดัการเรยีนรู้แบบ 
flipped classroom เพียงในหวัข้อหนึ่งของรายวิชาเภสชั
วทิยาเท่านัน้ ซึง่ยงัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
flipped classroom จะมีความเหมาะสมส าหรับทุกหัวข้อ
ของรายวิชาเภสชัวิทยาหรือไม่ โดยเฉพาะในหวัข้อที่มี
ความซบัซอ้น เช่น ยาทีอ่อกฤทธิต่์อระบบหวัใจและหลอด
เลอืดหรอืยาที่ออกฤทธิต่์อระบบประสาทส่วนกลาง อกีทัง้
ในอนาคตควรมกีารศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความคดิเหน็
ของอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาเภสชัวิทยาท่านอื่น ๆ 
หรอืวชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ flipped 
classroom ว่าสง่ผลต่อการเรยีนในหวัขอ้อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
หรือไม่ ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชดัด้วยเช่นกนัว่า 
flipped classroom จะเหมาะสมส าหรบัการจดัการเรยีนรู้
ในรายวชิาอื่น ๆ ของหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติหรอืไม่ 
แมว้่าจะมงีานวจิยัก่อนหน้านี้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีไ่ด้
รายงานถงึผลดขีองการจดัการเรยีนรูแ้บบนี้ในรายวชิาต่าง 
ๆ  ของหลักสูต ร  Doctor of Pharmacy (4-6,11) แ ต่ ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรส่วนใหญ่มีการบริหาร
จดัการรายวชิาทางดา้นเภสชักรรมคลนิิกแบบบูรณาการที่
แบ่งเนื้อหาบทเรียนตามระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่ง
แตกต่างจากหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติในประเทศไทยที่
จดัเนื้อหาบทเรยีนแยกตามรายวชิา  
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