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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) ในหัวข้อเภสัชวิทยาของ
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เนื้อหาบทเรียน (ไฟล์ชนิด voice-over PowerPoint) ด้วยตนเองก่อนเข้าชัน้ เรียน กิจกรรมในชัน้ เรียน คือ การแก้ปัญหาจาก
กรณีศกึ ษา นิสติ ได้รบั การประเมินความรูแ้ ละความพร้อมในการเรียนรูแ้ บบนาตนเองก่อนและหลังการเรียน พร้อมกับให้ความ
คิดเห็นต่อการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน ผลการวิ จยั : หลังการเรียนรูน้ ิสติ มีคะแนนความรูท้ เ่ี พิม่ สูงขึน้ จากก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อทดสอบความคงทนของการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ 1 เดือนพบว่า คะแนนความรู้ลดลงจาก
ระดับทีว่ ดั หลังเรียนทันที แต่ยงั คงสูงกว่าระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) นิสติ มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
เฉลี่ยจากการสอบกลางภาคในหัวข้อนี้คิดเป็ นร้อยละ 74.91±12.13 นิสติ ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้
นอกจากนี้หลังการเรียนรูน้ ิสติ มีคะแนนความพร้อมในการเรียนแบบนาตนเองเพิม่ ขึน้ จากระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติในทุกด้านอีกด้วย สรุป: การจัดการเรีย นรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาเภสัชวิทยามีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
ความรูแ้ ละความพร้อมในการเรียนรูแ้ บบนาตนเองของผูเ้ รียนได้ และยังได้รบั การยอมรับจากผูเ้ รียนอีกด้วย
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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
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บทนา
การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน (flipped
classroom) เริ่ ม เกิ ด ขึ้ น ในปี ค.ศ.2007 (1) และมี ก าร
น ามาใช้เ พื่อ จัด การเรีย นรู้ใ นทุ ก ระดับ ชัน้ ตัง้ แต่ อ นุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา วิธกี ารนี้
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองนอกชัน้ เรียน
จากสื่อการเรียนรูท้ อ่ี าจารย์ผู้สอนจัดทาขึน้ และใช้เวลาใน
ชัน้ เรี ย นเพื่ อ เรี ย นรู้ แ บบ active-learning เช่ น การท า
แบบฝึ กหัด การแก้ไขปั ญหา การศึกษากรณีศกึ ษา ดังนัน้
การจัด การเรีย นรู้ใ นรูป แบบนี้ อาจารย์ผู้สอนได้เ ปลี่ย น
บทบาทจากผูใ้ ห้เนื้อหาบทเรียนเป็ นโค้ชหรือผูใ้ ห้คาแนะนา
ในการเรียนรู้ อีกทัง้ ยังเป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ต าม
จัง หวะของตนเอง สามารถเรีย นรู้ไ ด้ใ นทุ ก ที่ทุ ก เวลาที่
ต้องการ และสามารถศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนซ้าได้
ตามศักยภาพของตนเท่าทีต่ ้องการ แนวคิดเรื่องห้องเรียน
กลับด้านนี้จงึ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่เี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญอย่างแท้จริง (2)
ความสนใจในการจัด การเรีย นรู้ แ บบ flipped
classroom ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากความก้ า วหน้ า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ เทคโนโลยี
ทางการศึก ษา (3) โดยเฉพาะการพัฒ นาสื่อ การสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อ
การสอนในรูปวิดโี อมัลติมีเดีย หรือไฟล์นาเสนอบทเรียน
พร้อ มเสีย งบรรยาย (voice-over PowerPoint)) และการ
เข้า ถึง ข้อ มู ล ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ นต หรือ การใช้ social
media การเปลี่ย นแปลงเหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้พ ฤติก รรมและ
รูปแบบการดารงชีวติ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทัง้ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(บริบาลเภสัชกรรม) หรือ Doctor of Pharmacy (PharmD)
จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้ โดยต้องสามารถจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมี
ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นและกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ
ต้องการในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดัง้ เดิม
เน้นให้อาจารย์ผสู้ อนบรรยายเนื้อหาบทเรียนให้แก่ผู้เรียน
ในชัน้ เรีย น และผู้เ รีย นท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ร ับ ฟั ง ตลอดการ
บรรยายในชัน้ เรียน ซึง่ มีขอ้ จากัดคือผูเ้ รียนไม่มสี ว่ นร่วมใน
ชัน้ เรียน ขาดแรงกระตุน้ ในการเรียนรู้ และไม่สอดคล้องกับ
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมซึง่ จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การสือ่ สาร การค้นคว้าและศึกษาหาความรูอ้ ย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ การประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู้เ พื่อ ป้ อ งกัน และ
แก้ไขปั ญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
ดัง นั น้ การจัด การเรีย นรู้แ บบใหม่ ท่ีส ามารถส่ ง เสริม ให้
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต จึงเป็ นสิง่ สาคัญ
การจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom ได้เริม่
มีการใช้ในหลักสูตร Doctor of Pharmacy (PharmD) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2012 ในบางรายวิชา เช่น
เภสัชกรรมพืน้ ฐาน เภสัชกรรมบาบัด เภสัชวิทยา ซึง่ พบว่า
ผูเ้ รียนมีผลการเรียนรูท้ ด่ี เี ทียบเท่าหรือสูงกว่าการเรียนรูใ้ น
รูปแบบดัง้ เดิม แต่ช่วยเพิม่ ทักษะด้านอื่น ๆ และเพิม่ การ
เรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมและ active-learning ให้กบั ผูเ้ รียนได้
มากกว่า (4-6) อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped
classroom อาจมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมตะวันตกที่
เน้ น ความเป็ น ปั จ เจก (individualism) ขณะที่ว ัฒ นธรรม
ไทยมุ่งเน้นการทาตามกลุ่ม (collectivism) (7) นอกจากนี้
ลักษณะพื้นฐานและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนชาว
ไทย ยัง มี ค วามแตกต่ า งจากชาวตะวัน ตกซึ่ ง มี ร ะบบ
การศึก ษาที่เ น้ น ให้ผู้เ รีย นเป็ น active learner ต่ อ เนื่ อ ง
ตัง้ แต่วยั เยาว์ในระดับอนุ บาลจนถึงระดับอุดมศึกษา จึงยัง
ไม่เป็ นที่แน่ ชดั ว่า การสอนแบบ flipped classroom จะมี
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยหรือรูปแบบการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนชาวไทยหรือไม่ ปั จจุบนั ยังไม่มงี านวิจยั ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย การศึกษา
ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบ
นี้ ใ นรายวิชาเภสัชวิท ยา หัว ข้อ เภสัชวิทยาของยารักษา
โรคเบาหวาน ในนิสติ เภสัชศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 3 ของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการศึกษาและตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นแบบกึ่งทดลอง ตัวอย่าง คือ
นิ สิ ต เภสั ช ศาสตร์ ช ั ้น ปี ที่ 3 ของคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจานวน 119 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเภสัชวิทยา 2 และปฏิบตั ิการเภสัชวิทยา 2 ในปี
การศึกษาที่ 2/2559 การศึกษานี้ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิ
ให้ดาเนินงานวิจยั โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้: สือ่ การสอน
สื่อการสอนที่ใช้ในงานวิจยั นี้ คือ สื่อการเรียนรู้
หัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งจัดเตรียม
โดยอาจารย์ผสู้ อนสาหรับให้นิสติ ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน
ด้วยตนเองนอกชัน้ เรียน สือ่ ทีใ่ ช้ประกอบด้วย ไฟล์นาเสนอ
บทเรีย นพร้ อ มเสีย งบรรยาย (voice-over PowerPoint)
หัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวาน และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ในชัน้ เรียน ได้แก่ คู่มอื ปฏิบตั ิการการ
แก้ ปั ญหาจากกรณี ศึ ก ษา (problem solving) ในหัว ข้ อ
เดียวกัน ซึง่ ประกอบด้วยชุดคาถามจานวน 50 ข้อ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้: แบบฝึ กหัดและแบบประเมิ น
การศึก ษาครัง้ นี้ ใช้แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ
จานวน 5 ชนิด เป็ นเครื่องมือในการวัดผลของการจัดการ
เรีย นรู้แ บบ flipped classroom ดัง นี้ 1) แบบฝึ ก หัด ย่ อ ย
(quiz) เป็ นคาถามแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด และคาถามชนิด
ตอบสัน้ ในลัก ษณะเขีย นตอบลงในกระดาษจ านวน 2
แบบฝึ ก หัด และแบบออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม Socrative
จ านวน 1 แบบฝึ ก หัด 2) แบบทดสอบความรู้เ รื่องเภสัช
วิท ยาของยารัก ษาโรคเบาหวาน ในรูป แบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบ
จากงานวิจยั ของธนาวดี แสนคา และรัชนีกร ทองสัน้ (8) ที่
ผ่ า นการประเมิน ความเที่ย ง ความตรงตามเนื้ อหา และ
ความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนของแบบทดสอบกับเกรดเฉลี่ย สะสม 3) ข้อสอบ
กลางภาคในหัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวาน
ประกอบด้ ว ยข้อ สอบปรนั ย ชนิ ด เลือ กตอบ 5 ตัว เลือ ก
จานวน 22 ข้อ และคาถามชนิดตอบสัน้ จานวน 5 ข้อ รวม
27 ข้อ 4) แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้แบบนาตนเอง
(Self-Directed Learning Readiness Scale, SDLRS) ตาม
แนวคิดของ Guglielmino (9) โดยใช้แบบวัดความพร้อมใน
การเรียนรูแ้ บบนาตนเองสาหรับนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพของกาญจนา จัน ทร์ ป ระเสริฐ (10) ที่ผ่ า นการ
ประเมินความตรงตามเนื้อหา และความเทีย่ ง แบบวัดนี้มี
จานวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็ น 3 หมวดได้แก่ 1) คุณลักษณะ
การจัด การตนเอง (ข้ อ ที่ 1-13) 2) คุ ณ ลัก ษณะความ
ต้องการในการเรียนรู้ (ข้อที่ 14-25) และ 3) คุณลักษณะ
การควบคุ ม ตนเอง (ข้อ ที่ 26-40) และ 5) แบบวัด ความ
คิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย นต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ แ บบ flipped
classroom ประกอบด้ว ยค าถามจ านวน 10 ข้อ แบบวัด
เป็ นแบบ Likert 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่างยิง่ =5 ไม่เห็นด้วย
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อย่างยิง่ =1) ซึ่งพัฒนาโดยผูว้ จิ ยั และมีสมั ประสิทธิแอลฟา
์
ของครอนบาคเท่ากับ 0.66
การดาเนิ นการวิ จยั
ผู้ วิ จ ั ย ชื่ อ แรกชี้ แ จงการเรี ย นรู้ แ บบ flipped
classroom แก่ตัวอย่างในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จากนัน้ เก็บข้อมูลก่อนเริ่มการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่
ของนิสติ ผู้เข้าร่วมการศึกษา (เพศ อายุ และผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม) พร้อมกับวัดความรู้เรื่องเภสัชวิทยาของยา
รักษาโรคเบาหวาน และความพร้อมในการเรียนรู้แบบนา
ตนเอง
ผู้วิจ ัย ชื่อ แรกได้ม อบสื่อ การเรีย นรู้ห ัว ข้อ เภสัช
วิท ยาของยารัก ษาโรคเบาหวานให้ แ ก่ นิ สิต เพื่อ ศึก ษา
เนื้ อ หาบทเรี ย นด้ ว ยตนเอง นิ สิต มี เ วลาในการศึก ษา
บทเรียนก่อนกาหนดวันเข้าชัน้ เรียนเป็ นเวลาประมาณ 2
เดือน (ช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560) ระหว่างนี้ผู้วิจยั กระตุ้นเตือนให้นิสติ เรียนรู้เนื้อหา
บทเรียนด้วยตนเองผ่านการทาแบบฝึกหัดย่อย เป็ นจานวน
3 ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 2 สัปดาห์
เมื่อถึงกาหนดวันเข้าชัน้ เรียน (เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560) นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแก้ ปั ญหาจาก
กรณี ศึก ษา โดยเป็ น กิจ กรรมกลุ่ ม ย่ อ ย ผู้ส อนแบ่ ง นิ สิต
ออกเป็ น กลุ่ ม ละ 9-10 คนให้ร่ ว มกัน จัด การปั ญ หาของ
กรณีศกึ ษาผูป้ ่ วยเบาหวาน กรณีศกึ ษามีชุดคาถามจานวน
50 ข้อ นิสติ ต้องอภิปรายปั ญหาภายในกลุ่มและนาเสนอผล
การอภิปรายกลุ่มหน้าชัน้ เรียนครัง้ ละประมาณ 5-8 ข้อ การ
ดาเนินกิจกรรมใช้เวลาทัง้ สิน้ 180 นาที
จากนัน้ ผู้วิจยั ประเมินผลหลังการเรียนรู้ ได้แก่
การวัดความรู้เรื่องเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวาน
ด้วยแบบทดสอบ การวัดความพร้อมในการเรียนรูแ้ บบนา
ตนเอง รวมถึง มีก ารวัด ความคิด เห็น ของผู้เ รีย นต่ อ การ
จัดการเรียนรู้แบบ flipped classroom การศึกษายังวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี
ยนโดยใช้ขอ้ สอบหัวข้อเภสัชวิทยาของ
์
ยารักษาโรคเบาหวานที่เป็ นส่วนหนึ่งของการสอบกลาง
ภาคในวิชาเภสัชวิทยา 2 นอกจากนี้ยงั มีการประเมินความ
คงทนของความรู้ (retention test) ด้วยแบบทดสอบความรู้
อีกครัง้ หลังเสร็จสิน้ กระบวนการการเรียนรูไ้ ปแล้ว 1 เดือน
(เดือน มีนาคม พ.ศ.2560)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุปข้อมูลที่
เป็ นตัวแปรประชากรศาสตร์และตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจยั

และทดสอบการกระจายตัวของความรู้ และความพร้อมใน
การเรียนรูแ้ บบนาตนเองด้วย Q-Q plot และ KolmogorovSmirmov test การกระจายตัวของความรูเ้ ป็ นแบบไม่ปกติ
จึงเปรียบเทียบความรูใ้ นช่วงก่อนเรียน หลังเรียนทันที และ
ห ลั ง เ รี ย น 1 เ ดื อ น ด้ ว ย ส ถิ ติ Friedman test แ ล ะ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ ย Wilcoxon singed rank test หาก p
มีค่ า น้ อ ยกว่ า 0.0167 ถือ ว่ า มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ การกระจายตัวของคะแนนความพร้อม
ในการเรียนรูแ้ บบนาตนเองเป็ นแบบปกติ จึงเปรียบเทียบ
ความพร้อมก่อนและหลังเรียน ด้วยสถิติ paired t-test เมื่อ
ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถือว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้มีนิ สติ เข้า ร่วมทัง้ หมด 119 คน
เป็ นเพศหญิง 97 คน (ร้อยละ 81.5) อายุเฉลีย่ 21.31±0.72
ปี ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) เท่ากับ 3.37±0.35

ผลของการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom
ผลของการเรีย นรู้ แ บบ flipped classroom ใน
หัวข้อเรื่องเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวานแสดงอยู่
ในตารางที่ 1 ความรู้ท่ปี ระเมินทันทีหลังการเรียนสูงกว่า
ระดับในช่วงก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)
เมื่อนาคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
วิเ คราะห์ ห าค่ า ดัช นี ป ระสิท ธิผ ล (effectiveness index)
จากสูตรของ Goodman และ Schneider (11) พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.93 แสดงว่า การเรียนรู้แบบ flipped classroom
ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ท่เี พิม่ ขึน้ ได้ในระดับสูง การทดสอบ
หลังการเรียนรู้ 1 เดือน พบว่า คะแนนลดลงจากระดับทีว่ ดั
หลังการเรียนทันทีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ ยงั คงสูง
กว่าคะแนนก่อนเรียน (p<0.001) (ตารางที่ 1)
คะแนนสอบกลางภาคในหัวข้อเภสัชวิทยาของยา
รัก ษาโรคเบาหวานมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 20.23±3.28 (จาก
คะแนนเต็ม 27 คะแนน) หรือคิดเป็ นร้อยละ 74.91±12.13
ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาแยกตามลักษณะของข้อสอบ
พบว่า นิสติ ทาคะแนนส่วนปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก

ตารางที่ 1. ผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom (N=119)
คะแนน (ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
คะแนน
ตัวแปร
เต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียนทันที
หลังเรียน 1 เดือน
ความรู้
20
7.18±2.84
19.25±1.251
17.04±2.811,2
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ปรนัยแบบเลือกตอบ (22 ข้อ)
22
16.29±2.85
แบบตอบสัน้ (5 ข้อ)
5
3.97±0.90
รวม (27 ข้อ)
27
20.23±3.28
ความพร้อมในการการเรียนรูแ้ บบนาตนเอง
คุณลักษณะการจัดการตนเอง
65
41.85±6.26
45.74±6.353
-

P
<0.001

< 0.001

คุณลักษณะความต้องการในการเรียนรู้ 60

46.89±5.45

48.80 ±5.083

-

< 0.001

คุณลักษณะการควบคุมตนเอง

75

54.54±6.65

57.63±6.673

-

< 0.001

รวมทุกหมวด

200

143.27± 15.34 152.17±15.353

-

< 0.001

1: ทดสอบด้วย Friedman test และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ย Wilcoxon signed-rank test เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน
2: ทดสอบด้วย Friedman test และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ย Wilcoxon signed-rank test เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน
ทันที
3: ทดสอบด้วย paired t-test เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน
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ได้ร้อ ยละ 74.03±12.97 ขณะที่ค ะแนนส่ว นข้อ สอบแบบ
ตอบสัน้ ได้รอ้ ยละ 78.82±18.00 (ตารางที่ 1)
หลัง การเรีย นรู้ แ บบ flipped classroom ความ
พร้อ มในการเรีย นรู้แ บบน าตนเองในทุ ก หมวดค าถาม
เพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.001) (ตารางที่ 1) เมื่อ หาค่ า ขนาดอิท ธิพ ล (effect
size) จากสูตรของ Dunlap และคณะ (12) พบว่าคะแนน
ความพร้อ มฯ ด้า นคุ ณลัก ษณะการจัด การตนเอง ความ
ต้องการในการเรียนรู้ และการควบคุมตนเองมีค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.612, 0.361 และ 0.461 ตามลาดับ ขณะที่
คะแนนรวมทุ ก ด้ า นมี ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.575
หมายความว่า การเรียนรูแ้ บบ flipped classroom มีผลใน
ระดับปานกลางตามเกณฑ์ของ Cohen (13)

ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ต่ อ flipped classroom
แสดงอยู่ในตารางที่ 2 นิสติ ทุกคน (ร้อยละ 100) เห็นด้วย
ว่า การทา quiz มีส่วนช่วยทบทวนบทเรียน นิสติ ร้อยละ
99.16 เห็น ด้ ว ยว่ า สื่อ การเรีย นรู้ ท่ีไ ด้ ร ับ เพีย งพอและ
สามารถสื่อความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม สาหรับข้อคาถามทีม่ ี
จานวนนิสติ เห็นด้วยในสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 84.87)
คือ รูปแบบการเรียนกระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้
มากกว่าการฟั งบรรยายในชัน้ เรียนอย่างเดียว (ตารางที่ 2)
นอกจากการประเมินความคิดเห็นโดยใช้แบบประเมินแล้ว
ผูเ้ รียนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบคาถามปลายเปิ ด
จานวน 2 ข้อคือ 1) สิง่ ใดที่ชอบเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ
flipped classroom และ 2) สิ่ง ใดที่ค วรปรับ ปรุ ง หรือ พบ
ปั ญหาใดเกีย่ วกับการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom เมื่อ

ตารางที่ 2. ความคิดเห็นของนิสติ ต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom1 (N=119)
จานวนนิสติ (ร้อยละ)
เห็นด้วยอย่างยิง่ /
ไม่เห็นด้วย/
เฉย ๆ
ประเด็น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
รูปแบบการเรียนกระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ 101 (84.87) 17 (14.29) 1 (0.84)
มากกว่าการฟั งบรรยายในชัน้ เรียนเพียงอย่างเดียว
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ เ หมาะสมกั บ ธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย น 112 (94.12)
7 (5.88)
0
เนื่องจากสามารถเรียนรู้เนื้อหาเมื่อใดก็ได้ และปรับ
ความเร็วในการเรียนรูไ้ ด้ตามต้องการ
สื่อการเรียนรู้ท่ไี ด้รบั เพียงพอ และสามารถสื่อความรู้ 118 (99.16)
1 (0.84)
0
ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย
การแก้ปัญหาในชัน้ เรียน ช่วยทบทวนบทเรียน และทา 116 (97.48)
3 (2.52)
0
ให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึน้
การทา Quiz ทัง้ ในชัน้ เรียน และนอกชัน้ เรียน มีส่วน 119 (100.00) 0
0
ช่วยทบทวนบทเรียน
รู ป แบบการเรีย นช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ผู้เ รีย นเป็ น active 107 (89.92)
12 (10.08) 0
learner มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ได้รบั เนื้อหาสาระของบทเรียน ไม่แตกต่างจากการฟั ง 109 (92.37)
9 (7.63)
1 (0.84%)
บรรยายในชัน้ เรียน
อาจารย์ผู้สอนยังจาเป็ นต่ อการเรียนรู้ โดยทาหน้ าที่ 117 (98.32)
2 (1.68)
0
เป็ นโค้ชแนะนาหรือเน้นย้าเนื้อหาส่วนทีส่ าคัญ
รูปแบบการเรียนเช่นนี้เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียน ควรจัด 117 (98.32)
2 (1.68)
0
ให้มตี ่อไป
โดยรวมแล้วชอบการเรียนรูปแบบนี้
115 (96.64)
4 (3.36)
0
1: วัดด้วยมาตรวัด 5 ระดับจากไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1) ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ (5)
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มัธย
ฐาน
4
5

5
5
5
5
5
5
5
5

จัดกลุ่มความคิดเห็นพบว่า สิง่ ที่นิสติ ชอบมากที่สุดใน 3
อันดับแรก คือ สามารถจัดสรรเวลาการเรียนรูไ้ ด้เอง (เรียน
เมื่อใดก็ได้ ที่ไหนก็ได้) (64 ครัง้ ) สามารถกาหนดจังหวะ
และความเร็วในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถเรียนซ้าได้
เท่าที่ต้องการ ทบทวนบทเรียนสะดวก (53 ครัง้ ) มีสมาธิ
กับการเรียน ไม่เครียด ไม่กดดัน ไม่น่าเบื่อ สนุ ก (19 ครัง้ )
ส่ ว นสิ่ง ที่นิ สิต เห็น ว่ า ควรพัฒ นาปรับ ปรุ ง มากที่สุ ด คือ
ปั ญหาด้านเทคนิค เช่น เปิ ดแฟ้ มเอกสารการเรียนรูไ้ ม่ได้
ไม่ได้ยนิ เสียงจากสือ่ การเรียนรู้ ควรมีลกู ศรชีป้ รากฏบนสื่อ
ที่ เ ป็ นสไลด์ ซ่ึ ง มี เ สี ย งบรรยาย ควรเพิ่ ม clip video ที่
เกี่ ย วข้ อ งลงในแฟ้ ม PowerPoint ควรให้ ไ ด้ เ ห็ น หน้ า
อาจารย์ ผู้ ส อนบนสื่อ การสอน (12 ครัง้ ) และควรเพิ่ม
แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน (8 ครัง้ )

การอภิ ปรายผล
หลัง การเรีย นรู้แ บบ flipped classroom นิ สิต มี
ความรู้ เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยค่ า ดัช นี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.93 ค่าดัชนีประสิทธิผลเป็ นการวัด
พั ฒ นาการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผู้ เ รี ย น หรื อ เป็ นค่ า ที่ แ สดง
ความก้าวหน้าของผู้เรียน ทัง้ นี้ ดัชนีประสิทธิผลควรมีค่า
ตัง้ แต่ 0.5 ขึ้น ไป (14) แสดงให้เ ห็น ว่ า การเรีย นรู้แ บบ
flipped classroom สามารถทาให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นเนื้อหา
ของบทเรี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ ใ นระดั บ สู ง การประเมิ น
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนจากการสอบหัวข้อเภสัชวิทยาของ
์
ยารักษาโรคเบาหวานพบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมคิด
เป็ นร้ อ ยละ 74.91±12.13 ผลที่ ไ ด้ น้ี ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาในต่างประเทศทีพ่ บเช่นกันว่า การจัดการเรียนรู้
แบบ flipped classroom ในหลักสูตร PharmD สามารถทา
ให้ผเู้ รียนมีความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ และไม่ได้แตกต่างจากการเรียน
แบบดัง้ เดิม (4, 5, 15)
หลัง การเรียนรู้เป็ น ระยะเวลา 1 เดือ น คะแนน
ความรูล้ ดลงจากระดับคะแนนหลังการเรียนรูท้ นั ทีเล็กน้อย
แต่มนี ยั สาคัญทางสถิติ จาก 19.19±1.32 เป็ น 17.03±2.81
คะแนน การลดลงของคะแนนที่ พ บนี้ เ ป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ว่า ความคงทนในการเรียนรูจ้ ะลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป เช่นเดียวกับผลการศึกษาก่อนหน้ านี้ (16,17) ที่
พบว่ า อัต ราการคงทนในการเรีย นรู้ข้นึ กับ รู ป แบบการ
เรียนรู้ การฟั งบรรยายมีอตั ราการคงทนในการเรียนรู้ท่ตี ่ า
เพียงประมาณร้อยละ 5 ขณะทีก่ ารเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารอื่น ๆ
ทีผ่ เู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูจ้ ะทาให้ความคงทนในการ

เ รี ย น รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น เ ช่ น ก า ร เ รี ย น แ บ บ มี ก า ร ส า ธิ ต
(demonstration) และการอภิปรายกลุ่มมีอตั ราการคงทน
ประมาณร้ อ ยละ 30 และร้ อ ยละ 50 ตามล าดั บ (18)
อย่ า งไรก็ต าม การวัด ความรู้หลัง การเรีย นรู้ เ ป็ น เวลา 1
เดือนยังคงจัดเป็ นการวัดความคงทนในการเรียนรูใ้ นระยะ
สัน้ จึง ควรมีการศึกษาถึง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
flipped classroom ต่ อ ความคงทนในการเรีย นรู้ใ นระยะ
ยาวด้วย
ในการน าวิธี ก ารเรีย นแบบนี้ ไ ปใช้ ใ นอนาคต
นอกจากการประเมินความรูด้ ว้ ยการสอบแบบ summative
assessment หลัง จากการเรี ย นรู้ เ สร็ จ สิ้น ลงแล้ ว ควร
พิจารณาเพิม่ การประเมินแบบ formative ในชัน้ เรียนโดย
ไม่คดิ คะแนน ซึง่ เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนา (2) หรือเพื่อ
ประเมิน การเรีย นรู้ร ะหว่ า งทางของผู้เ รีย น โดยอาจให้
ผู้เรียนเขียนสรุปสิง่ ที่ได้จากการเรียนรู้ในรูปประโยคหรือ
แผนภาพ และอาจารย์ผู้สอนให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทราบว่า ตนเองมีความรู้และเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนหรือไม่ ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
และนาไปปรับปรุงการเรียนก่อนที่จะรับการประเมินแบบ
summative ด้วยการทาข้อสอบ ขณะเดียวกันการประเมิน
แบบ formative ยังช่วยให้อาจารย์ผสู้ อนทราบว่า ผูเ้ รียนมี
ปั ญหาหรืออุปสรรคใดในการเรียน และสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้ รียนได้ตรงตามเป้ าหมายด้วยเช่นกัน (19) การประเมิน
แบบ formative สาหรับ ห้อ งเรีย นที่มีผู้เ รีย นจ านวนมาก
ดังเช่นในการศึกษานี้ ควรมีผู้ช่วยสอนเพื่อให้สามารถทา
การประเมินได้อย่างทัวถึ
่ งมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ อาจพิจารณา
เพิ่มการประเมินทักษะในด้านอื่น ๆ (non-content skills)
ที่ผู้เ รีย นได้จ ากกิจ กรรมการเรีย นรู้ใ นชัน้ เรีย นผ่ า นการ
แก้ปัญหาจากกรณีศกึ ษา ทักษะทีผ่ เู้ รียนได้จากกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนได้แก่ ทักษะทางปั ญญา (เช่น การคิดวิเคราะห์
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ
ความสามารถนาข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิงและ
แก้ ไ ขปั ญหาอย่ า งมี ร ะบบ) ทัก ษะการสื่อ สาร ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เช่น การให้ความร่วมมือกับ
ผู้อ่นื การทางานเป็ นทีม) ทักษะเหล่านี้ล้วนจาเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปในอนาคต โดยอาจเป็ น
การประเมินแบบ formative เพื่อให้ผเู้ รียนทราบถึงทักษะที่
ตนเองต้องมีการพัฒนาเพิม่ เติม หรืออาจพิจารณาให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของคะแนนที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนของ
นิสติ ด้วย เพื่อเพิม่ แรงจูงใจในการเรียนรู้
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จากการประเมินความคิดเห็นผ่านแบบประเมิน
ชนิ ด 5 ระดับ หัว ข้อ ที่ไ ด้ค ะแนนมากที่สุ ด 3 อัน ดับ แรก
ได้แก่ 1) การทา quiz ทัง้ ในชัน้ เรียน และนอกชัน้ เรียน มี
ส่วนช่วยทบทวนบทเรียน (เห็นด้วยทุกราย) รองลงมาคือ
2) อาจารย์ผสู้ อนยังจาเป็ นต่อการเรียนรู้ โดยทาหน้าทีเ่ ป็ น
โค้ชแนะนาหรือเน้นย้าเนื้อหาส่วนทีส่ าคัญ (เห็นด้วยร้อยละ
98.32) และ 3) รูปแบบการเรียนเช่นนี้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูเ้ รียน ควรจัดให้มตี ่อไป (เห็นด้วยร้อยละ 98.32) แสดงให้
เห็นว่า ผู้เรียนเห็นว่า การทาแบบฝึ กหัดมีความสาคัญใน
การทบทวนบทเรียน (สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การปรับ ปรุ ง การจัด การเรีย นรู้จ ากค าถามปลายเปิ ด ที่
ต้องการให้เพิม่ แบบฝึ กหัด) สาหรับคาตอบในประเด็นของ
อาจารย์ผู้สอนเป็ นการสะท้อนให้เห็นบทบาทของอาจารย์
ผูส้ อนว่ายังมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเรียนรู้ แต่เปลีย่ น
บทบาทหน้ าที่จ ากผู้เ ล่ าหรือ อธิบายเนื้อ หาความรู้ในชัน้
เรียน เป็ นผู้ให้คาแนะนาหรือแนวทางในการแก้ปัญหาใน
ชัน้ เรียน ผลการศึกษานี้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาของ
Khanova และคณะ (6) ที่พ บว่ า อาจารย์ผู้ส อนมีห น้ า ที่
สาคัญ ในการเชื่อ มโยงเนื้อ หาที่ผู้เ รียนศึก ษาด้วยตนเอง
นอกชัน้ เรียนกับการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
ควรมีก ารสรุ ป เนื้ อ หาบทเรีย นก่ อ นการเริ่ม ท ากิจ กรรม
active-learning ในชัน้ เรียน และเปิ ดโอกาสในผู้เรียนเข้า
พบอาจารย์ผสู้ อนเพื่อขอคาอธิบายในประเด็นทีย่ งั ไม่เข้าใจ
ก่อนการสอบได้
แม้ว่าผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวมจะ
เป็ นไปในเชิงบวก เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Pierce และ
Fox (15) ที่พ บว่ า นัก ศึก ษามีค วามเห็น เชิง บวกต่ อ การ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ flipped classroom หั ว ข้ อ renal
pharmacotherapy แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม กา รศึ ก ษ า ข อง
Bembenutty (20) รายงานว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
รายวิช าไม่ไ ด้เป็ น ปั จจัย ที่ส ามารถบ่ งบอกถึง ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรี ย นหรื อ เกรดแต่ อ ย่ า งใด ดัง นั ้น ควรต้ อ งมี
การศึกษาเพิม่ เติมต่อไปว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped
classroom เป็ นปั จจัยทีม่ สี ว่ นช่วยทาให้ผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของผูเ้ รียนโดยรวมดีขน้ึ หรือไม่
จากการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ด้ ว ยค าถาม
ปลายเปิ ด พบว่ า สิ่ง ที่นิ สิต ส่ ว นใหญ่ ช อบในอัน ดับ แรก
ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ flipped classroom คื อ
สามารถจัดสรรเวลาการเรียนรูไ้ ด้เอง ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินความพร้อมในการเรียนรูแ้ บบนาตนเอง
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ทีน่ ิสติ ให้คะแนนด้านการจัดการตนเองและด้านการควบคุม
ตนเองทีเ่ พิม่ สูงขึน้ หลังการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom
ส่วนประเด็นทีเ่ ป็ นปั ญหาหรือสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงในการเรียน
แบบ flipped classroom อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ ปั ญหาด้ า น
เทคนิค ในการศึกษานี้อาจารย์ผู้สอนได้จดั เตรียมสื่อ การ
สอนรูปแบบ voice-over PowerPoint ด้วยตนเอง จึงอาจ
เกิดปั ญหาด้านเทคนิคขึน้ ได้ แต่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต
โดยอาจขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ
สอน เพื่อแก้ไขปั ญหาด้านเทคนิคและพัฒนาสื่อการสอนให้
มีก ารโต้ต อบและปฏิสมั พัน ธ์ก ับผู้เ รียนเพิ่มมากขึ้นผ่าน
แบบฝึ กหัดหรือคาถามในรูปแบบของเกมส์ ส่วนประเด็น
ปั ญ หาด้ า นการจัด สรรเวลาของนิ สิต อาจแก้ โ ดยต้ อ ง
พิจารณาจัดทาเนื้อหาบทเรียนให้มีความกระชับมากขึ้น
เพื่อให้นิสติ ใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองน้อยลง
ซึง่ อาจช่วยให้นิสติ จัดสรรเวลาได้ดขี น้ึ อีกทัง้ นิสติ ทีเ่ ข้าร่วม
การศึกษาครัง้ นี้ไม่เคยเรียนผ่านการเรีย นรู้แบบ flipped
classroom มาก่ อ น จึง อาจยัง ไม่ คุ้น เคยกับ รู ป แบบการ
เรียนทีต่ อ้ งจัดสรรเวลาด้วยตนเอง นอกจากนี้ควรพิจารณา
ช่วงเวลาของการจัดการเรียนแบบ flipped classroom ให้
เหมาะสมกับงานมอบหมายนอกชัน้ เรียนของรายวิชาอื่น ๆ
ที่นิ สิต เรีย นด้ว ย การศึก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ข อง McLaughlin
และคณะ (4) พบว่า นักศึกษาหลักสูตร PharmD พึงพอใจ
ต่ อ การเรีย นแบบ flipped classroom มากกว่ า การเรีย น
แบบดัง้ เดิมเมื่อการเรียนรูน้ อกชัน้ เรียนด้วยตนเองใช้เวลา
ที่น้อยกว่าการฟั งบรรยายในชัน้ เรียนแบบดัง้ เดิม Wong
และคณะ (5) ได้ ร ายงานเช่ น กัน ว่ า นั ก ศึก ษาได้ แ สดง
ความเห็นถึงข้อเสียของการเรียนแบบ flipped classroom
ว่าเป็ นการเรียนทีต่ ้องใช้เวลานานในการเตรียมตัวก่อนเข้า
ชัน้ เรียน ซึง่ บทเรียนทีม่ อบให้ก่อนการเข้าชัน้ เรียนไม่ควร
ต้ อ งใช้เ วลาในการเรีย นที่น านเกิน ไป หรือ หากมีค วาม
จ าเป็ นที่ต้ อ งใช้เ วลานานในการศึก ษาบทเรีย น ก็ค วร
พิจ ารณาปรับ เปลี่ย นกิจ กรรมอื่น ในหลัก สูต รให้มีค วาม
เหมาะสมมากขึน้
แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้แบบนาตนเองที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้พฒ
ั นาขึน้ โดย กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
, 2556 (10) เพื่อใช้ในนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แบบทดสอบนี้ ไ ด้ พ ัฒ นามาจากแบบวัด SDLRS ของ
Guglielmino (8) ที่มีก ารใช้อ ย่ า งแพร่ ห ลาย และแบบวัด
ความพร้อมฯ ในนักศึกษาพยาบาลของ Fisher และคณะ
(21) หลังการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom นิสติ มีความ

พร้อมในการเรียนรูแ้ บบนาตนเองทุกด้านเพิม่ สูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อคาถาม
แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบ flipped classroom ส่งผล
ต่อความพร้อมในการเรียนรูแ้ บบนาตนเองของนิสติ ในด้าน
คุ ณ ลัก ษณะการจัด การตนเองมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
คุ ณ ลัก ษณะการควบคุ ม ตนเอง และคุ ณ ลัก ษณะความ
ต้องการในการเรียนรู้ ตามลาดับ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่
หลั ง การเรี ย นรู้ แ บบ flipped classroom คะแนนความ
พร้อมในการเรียนรู้แบบนาตนเองล้วนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ใน
ทุกข้อคาถาม แม้ว่าในบางข้อคาถามคะแนนดังกล่าวไม่มี
ความแตกต่างเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้แบบนาตนเอง คือ
กระบวนการที่บุคคลใช้ในการสร้างความต้องการในการ
เรียนรู้ การตัง้ จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การทากิจกรรม
เพื่อค้นหาความรู้ การเลือกและกาหนดแผนการเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ ซึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึน้ ด้วย
ตนเอง โดยจะได้รบั หรือไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากผู้อ่นื ก็
ตาม (22) การเรียนรู้แบบนาตนเองเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ าเป็ น
ต่ อการอยู่ ร อดของชี วิ ต เนื่ องจากโลกย่ อ มมี ก า ร
เปลี่ย นแปลงและมีพ ัฒนาการของศาสตร์ค วามรู้ใ นด้าน
ต่างๆ อยู่เสมอ การเรียนรูแ้ บบนาตนเองจึงเป็ นรูปแบบการ
เรียนทีส่ ่งเสริมกระบวนการเรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (10)
ความพร้อมในการเรียนรูแ้ บบนาตนเองของผู้เรียนจัดเป็ น
ปั จจั ย ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย น
การศึกษาในอดีตพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบนาตนเองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง และมีความ
พร้ อ มในการเรีย นรู้ แ บบน าตนเองที่สู ง กว่ า ผู้ เ รีย นที่มี
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นต่ า อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(23,24) อย่างไรก็ตามควรศึกษาเพิม่ เติมด้วยว่าการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ flipped classroom ส่งผลต่อความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระยะยาวหรือต่อผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนหรือเกรดโดยรวมของรายวิชาเภสัชวิทยาหรือไม่
ข้อจากัดในการศึกษานี้ คือ การไม่ได้เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้แบบ flipped classroom กับการเรียนรู้แบบ
ดัง้ เดิม เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเก็บ ข้อ มูล จากนิ สิต รุ่ น ที่ไ ด้
เรียนรูแ้ บบดัง้ เดิมได้ ทาให้ไม่มขี อ้ มูลจากกลุ่มเปรียบเทียบ
ที่เ สมอเหมือ น อีก ข้อ จ ากัด หนึ่ งที่สาคัญอีก ประการของ
การศึกษานี้คอื ไม่ได้ดาเนินการศึกษาเชิงทดลองที่มกี าร
สุ่ ม แยกกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม
อย่างไรก็ตามข้อด้อยของการศึกษาเชิงทดลองคืออาจมี

การปนเปื้ อนของการแทรกแซงในกลุ่มทดลองไปยังกลุ่ม
ควบคุมได้ เนื่องจากนิสติ เรียนในชัน้ ปี เดียวกัน สาหรับผล
การศึกษาที่พบว่า คะแนนความรู้หลังการเรียนเพิม่ สูงขึน้
อย่างมากนัน้ ยังอาจเกิดจากคะแนนเริม่ ต้นทีต่ ่ ามาก หรือ
อาจเกิดจากแบบทดสอบความรู้ในช่วงก่อนและหลังการ
เรียนเป็ นชุดเดียวกัน จึงอาจเป็ นได้ว่านิสติ อาจตัง้ ใจเรียน
หรือสนใจบทเรียนในประเด็นที่ปรากฏอยู่ในแบบทดสอบ
เป็ นพิเศษ ทาให้คะแนนหลังเรียนเพิม่ สูงขึ้นอย่างชัด เจน
และไม่ได้เป็ นผลจากการแทรกแซงทัง้ หมด นอกจากนี้ผล
การเรียนรู้ท่เี พิ่มขึ้นอาจเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งอื่น
ร่ ว มด้ว ยก็เ ป็ น ได้ ดัง นั น้ จึง ต้ อ งค านึ ง ว่ า เมื่อ น า flipped
classroom ไปใช้จริงอาจได้ผลทีแ่ ตกต่างจากงานวิจยั ครัง้
นี้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped classroom หัวข้อ
เภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวาน จัดเป็ นรูปแบบการ
เรีย นรู้ มีป ระสิท ธิภ าพ ส่ ง ผลให้ นิ สิต เภสัช ศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ จากระดับก่อน
เรียน และมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเฉลีย่ จากการสอบร้อย
์
ละ 74.91  12.13 อีกทัง้ ยังส่งผลให้นิสติ มีความพร้อมใน
การเรียนรูแ้ บบนาตนเองทีเ่ พิม่ สูงขึน้ นิสติ ส่วนใหญ่มคี วาม
คิดเห็นในเชิงบวกต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบนี้
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
flipped classroom เพีย งในหัวข้อ หนึ่ งของรายวิชาเภสัช
วิทยาเท่านัน้ ซึง่ ยังไม่เป็ นทีแ่ น่ชดั ว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบ
flipped classroom จะมีค วามเหมาะสมสาหรับ ทุ ก หัวข้อ
ของรายวิช าเภสัช วิท ยาหรือ ไม่ โดยเฉพาะในหัวข้อที่มี
ความซับซ้อน เช่น ยาทีอ่ อกฤทธิต่์ อระบบหัวใจและหลอด
เลือดหรือยาที่ออกฤทธิต่์ อระบบประสาทส่วนกลาง อีกทัง้
ในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาเภสัชวิท ยาท่า นอื่น ๆ
หรือวิชาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ flipped
classroom ว่าส่งผลต่อการเรียนในหัวข้ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือ ไม่ ในขณะนี้ ย ัง ไม่เ ป็ น ที่ทราบแน่ ชดั ด้วยเช่นกันว่า
flipped classroom จะเหมาะสมสาหรับการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหรือไม่
แม้ว่าจะมีงานวิจยั ก่อนหน้านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้
รายงานถึงผลดีของการจัดการเรียนรูแ้ บบนี้ในรายวิชาต่าง
ๆ ของหลั ก สู ต ร Doctor of Pharmacy (4-6,11) แต่ ใน
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ประเทศสหรัฐ อเมริก าหลัก สู ต รส่ ว นใหญ่ มีก ารบริห าร
จัดการรายวิชาทางด้านเภสัชกรรมคลินิกแบบบูรณาการที่
แบ่ ง เนื้ อ หาบทเรีย นตามระบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย ซึ่ง
แตกต่างจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยที่
จัดเนื้อหาบทเรียนแยกตามรายวิชา
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