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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อประเมนิผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัด้านร่วมกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืใน

ชัน้เรียนต่อความรู้ของผู้เรียน วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตเภสชัศาสตร์ชัน้ปีที่ 3  
มหาวทิยาลยันเรศวร จ านวน 89 คนทีเ่รยีนวชิาเภสชัวทิยา 2 การแทรกแซง คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นร่วมกบั
กจิกรรมการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอื การจดัการเรยีนการสอนประกอบด้วย 2 กจิกรรม ได้แก่ 1) กจิกรรมก่อนเขา้ชัน้เรยีน 
ผู้เรยีนศกึษาเนื้อหาด้วยตนเองในหวัขอ้ยาทีใ่ชใ้นความผดิปกติของต่อมไทรอยด์ผ่านสื่อการเรยีนรู้ ได้แก่ วดิโีอคลปิ เอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอนทีผู่ส้อนแจกให ้2) กจิกรรมในชัน้เรยีน เป็นกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยแบ่งผูเ้รยีน
เป็นกลุ่มละ 4-5 คน ผู้สอนแจกค าถามแปดขอ้และกระดาษค าตอบแบบขูดใหก้ลุ่มผู้เรยีน ต่อมาผู้เรียนอภิปรายกลุ่มก่อนตอบ
ค าถามลงในกระดาษค าตอบ ตามดว้ยการอภปิรายในชัน้เรยีนเพื่อหาค าตอบร่วมกบัผูส้อน การศกึษานี้ประเมนิความรูข้องผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคลก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน ใช้สถิติ Wilcoxon singed rank test ในการประเมนิความแตกต่าง
ของคะแนนทดสอบย่อยรายบุคคลก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน ผลการวิจยั: ผูเ้รยีนมคีะแนนทดสอบย่อยเพิม่ขึน้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจาก 6.62±1.17 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8 ในช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในชัน้เรียนเป็น 7.55±0.67 
(P<0.001) ผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.40 ในช่วงต้นเทอมและเกรดในรายวชิาเภสชัวทิยา 1 ตัง้แต่ B+ มีคะแนน
ทดสอบย่อยก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีนมากกว่ากลุ่มที่เกรดสะสมและเกรดในรายวชิาที่ต ่ากว่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(P<0.001) ภายหลงัจากเขา้ร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน พบว่ากลุ่มผู้เรยีนที่มเีกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดในรายวชิาเภสชัวทิยา 1 
แตกต่างกนั มคีะแนนทดสอบย่อยไม่แตกต่างกนั (P>0.35 และ P>0.52 ตามล าดบั) สรปุ: การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นร่วมกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืในชัน้เรยีนช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้  
ค าส าคญั: หอ้งเรยีนกลบัดา้น การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เภสชัวทิยา เภสชัศาสตรศ์กึษา 
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Abstract 
Objectives: To evaluate the effect of flipped classroom in a combination with co-operative learning on learners’ 

knowledge. Methods: This study was a quasi-experimental study. Subject was 89 3rd-year pharmacy students at 
Naresuan University attending the course on pharmacology II. The intervention was teaching and learning with a flipped 
classroom in a combination with co-operative learning. Teaching and learning consisted of 2 activities including 1) pre-
class activity included students’ self-studying on drugs used in thyroid disorders through  learning materials including 
video clips, presentation slides and handouts provided by a lecturer, 2) in-class activity involved a co-operative learning 
activity within a group of 4-5 students. The lecturer provided a set scratch-card with 8 questions to student groups. 
Subsequently the learners convened a group discussion and wrote down the answers, followed by class-discussion with 
the lecturer to answer the questions. The study conducted pre-test and post-test to individually assess the learners’ 
knowledge. Wilcoxon signed rank test was used to assess the difference of pre-test and post-test. Results: The score 
of students significantly increased from 6.62±1.17 out of the full score of 8 at pre-test to 7.55±1.17 at post-test (P<0.001). 
Students with GPAX>3.40 at the start of the semester or with getting grade B+ or better in the course of pharmacology 
I had a higher test score than those with a lower GPAX or grade in the course (P<0.001)  did. After attending class 
activities, learners with a different GPAX or grade in the course of pharmacology I had no differences in test scores 
(P>0.35 and P>0.52, respectively. Conclusion: Flipped classroom in a combination with co-operative learning supports 
learners’ to improve their knowledge.  
Keywords: flipped classroom, co-operative learning, pharmacology, pharmacy education 
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บทน า 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลง

ทางสงัคมอย่างรวดเรว็เป็นเหตุให้การศึกษาในศตวรรษที่ 
21 มุ่งเน้นการเตรยีมความพร้อมผู้เรยีนให้มทีกัษะในการ
เรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้เป็นบุคคลท างานที่ใช้ความรู้ 
( knowledge worker)  แ ล ะ เ ป็ นบุ ค คลที่ พ ร้ อม เ รียนรู้  
(learning person) (1)  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่าน ทกัษะเขยีน ทกัษะการ
คดิเลข ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา ทกัษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม ทกัษะด้านความเขา้ใจ
ต่างวฒันธรรม ทกัษะดา้นความร่วมมอืและการท างานเป็น
ทีม ทกัษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และทกัษะด้าน
อาชพีและการเรยีนรู ้(1, 2)  

ในปัจจุบันจึงได้น ากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(active learning) ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองและเรยีนรูผ้่านการลงมอืปฏบิตัมิาประยุกต์ใชใ้นการ
จัดการเรียนรู้ ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้ ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ผู้ให้ค าแนะน า 
(coaching) และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  (1-3) 
เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุวตัถุประสงค์การเรยีนรู้และมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ประสบ
ความส าเรจ็  จงึควรออกแบบกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมี
สว่นร่วมในการลงมอืปฏบิตั ิเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงผล
ของการเรียนรู้ ทัง้นี้ต้องค านึงถึงวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหา เวลา และจ านวนของผูเ้รยีน (4) 
 การจดัการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้าน 
(flipped classroom หรอื FC) เป็นกระบวนการเรยีนรูเ้ชงิรุก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนการใช้เวลาในชัน้เรยีนจากการฟัง
บรรยายเนื้อหา (lecture) มาเป็นการท ากจิกรรม เพื่อสร้าง
เสรมิประสบการณ์และฝึกแกปั้ญหา โดยผูเ้รยีนใชเ้วลานอก
ชัน้เรยีนในการศกึษาเนื้อหาผ่านสื่อการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น 
วิดีทัศน์ พอดคาสต์ (podcasting) (5, 6) FC ที่มีประสทิธิ 
ภาพควรประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) มกีารชีแ้จง
แนวทางและรปูแบบการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนใหแ้ก่ผูเ้รยีน 2) เปิด
โอกาสให้ผู้เรยีนได้ศกึษาเนื้อหาล่วงหน้าก่อนเขา้ชัน้เรียน 
3) กระตุ้นใหผู้เ้รยีนเตรยีมตวัส าหรบักจิกรรมในชัน้เรยีน 4) 
ผู้เรยีนสามารถเขา้ถึงสื่อการเรยีนรู้ที่ผู้สอนจดัเตรยีมไวใ้ห ้
5) มกีารประเมนิความเขา้ใจของผูเ้รยีน 6) มคีวามเชื่อมโยง
ระหว่างกจิกรรมก่อนเขา้ชัน้เรยีนและกจิกรรมในชัน้เรยีน  
7) มรีะยะเวลาที่เพยีงพอส าหรบัให้ผู้เรยีนท ากจิกรรมและ

งานมอบหมาย  8) ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ ( learning 
community) และ 9) มกีารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน  
 FC ช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 โดยกระตุ้นให้ผู้เรยีนใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถจดัสรรเวลาของตนเองในการเรยีนรู้ 
โดยใช้ เวลาที่แตกต่างกันในการศึกษาเนื้ อหาตาม
ความสามารถของแต่ละคน ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนขวนขวายหา
ความรู ้และเพิม่ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน (1, 5, 
6) นอกจากนี้ FC ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ข ัน้สูง (การ
น าไปใช้ การวเิคราะห์ การประเมนิค่าและการสร้างสรรค)์ 
ต ามทฤษฎีก า ร เ รี ย น รู้ ข อ งบ ลู ม  ( revised Bloom’ s 
taxonomy) เมื่อเทยีบกบัการเรยีนแบบบรรยาย (7) 

FC ถูกประยุกต์ใช้ในหลายหลักสูตร รวมถึง
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ โดยในประเทศสหรฐัอเมรกิามี
การน ามาประยุกต์ใช้ในหลายรายวิชา เช่น เภสัชกรรม
บ าบัด เภสัชวิทยา เภสัชพันธุศาสตร์ การประเมิน
วรรณกรรมทางยา ซึง่พบว่าท าใหผู้เ้รยีนมผีลการเรยีนและ
ความสามารถผูเ้รยีนดขีึน้ (8-11)  อย่างไรกต็าม FC ในแต่
ละรายวิชาหรือหลกัสูตรจะมีความแตกต่างกนัในรูปแบบ
กิจกรรมที่ใช้ในชัน้เรียน ซึ่งอาจเป็นการอภิปราย การ
น าเสนอหน้าชัน้ การตอบค าถาม การแกไ้ขโจทยปั์ญหาหรอื
สถานการณ์จ าลอง (8-14) โดยอาจเป็นได้ทัง้กิจกรรม
รายบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่มที่ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (co-operative learning หรือ CL) เพื่อให้ผู้เรียน
ช่วยกนัเรยีนรูแ้ละคดิวเิคราะห์  ความแตกต่างของกจิกรรม
ในชัน้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิข์อง
ผูเ้รยีนทีแ่ตกต่างกนัได ้ 

CL เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนการสอน โดย
ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศของการท างาน
ร่วมกนั ท าใหผู้เ้รยีนทุกคนไดป้ระโยชน์จากการเรยีนรู ้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีหลักการส าคัญ คือ 1) จัดให้มีการ
เรยีนรู้โดยอาศยัการพึ่งพาเพื่อความส าเรจ็ 2) จดัให้มกีาร
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนั 3) ส่งเสรมิการท างานเป็น
ทีมโดยใช้ทกัษะทางสงัคม และ 4) ผลงานสามารถวดัได้
แบบทัง้รายกลุ่มและรายบุคคล (15, 16) 

การประยุกต์ FC ร่วมกบั CL น่าจะช่วยเชื่อมโยง
กิจกรรมก่อนเข้าชัน้เรียนและกิจกรรมในชัน้เรียน  ซึ่ง
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเกิด
ประโยชน์จากการเรียนรู้ อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัหนึ่ง
ของ FC ให้ประสบความส าเรจ็ อย่างไรกต็าม การจดัการ
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เรียนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร ยงัไม่เคยมกีารน า FC ร่วมกบั CL ใน
ชัน้เรยีนมาประยุกตใ์ช ้ดงันัน้ การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อประเมนิผลของการน า FC ร่วมกบั CL ในชัน้เรยีนมาใช้
ในหวัขอ้ยาทีใ่ชใ้นความผดิปกตขิองต่อมไทรอยด ์รายวชิา
เภสัชวิทยา 2 ส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชัน้ ปีที่ 3 ผล
การศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางส าหรบัการจดัการเรยีน
การสอนส าหรบัรายวชิาทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัได ้

 
วิธีการวิจยั 
  รปูแบบการศึกษาและตวัอย่าง 
 การวจิยันี้เป็นการศกึษากึ่งทดลองแบบกลุ่มเดยีว
ที่มกีารวดัผลก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน 
ตวัอย่างถูกเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง คอื นิสติเภสชัศาสตร์
ชัน้ ปีที่  3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาเภสชัวทิยา 2 จ านวน 90 คน 
 กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษา คือ การจดัการ
เรยีนการสอนแบบ FC ร่วมกบั CL ขัน้ตอนการวจิยัแสดงใน
รูปที ่1 หนึ่งสปัดาหก์่อนเขา้เรยีนในชัน้ ผูส้อนชีแ้จงรปูแบบ
การเรยีนและใหผู้เ้รยีนดาวน์โหลดสื่อการเรยีนรูห้วัข้อยาที่
ใช้ในความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ผ่านทางเฟซบุ๊ค 
(facebook) ของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียน
ด้วยตนเองก่อนเขา้ชัน้เรยีน สื่อการเรยีนรูป้ระกอบด้วย 1. 
คลิปวีดีโอบรรยายเนื้อหา จ านวน 5 คลิป ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในโรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ความยาวคลิปละ 10-12 นาที 
โ ดยอัพ โหลดที่ เ ว็บ ไซต์ ข อง  YouTube 2.  เ อกสาร
ประกอบการบรรยายในคลปิวดิโีอ และ 3. เอกสารค าสอน 
จ านวน 10 หน้า 

ก่อนเขา้ชัน้เรยีนเป็นเวลา 2 วนั ผู้สอนแจ้งเตือน
ให้ผู้เรยีนเตรยีมตวัส าหรบักจิกรรมในชัน้เรยีนอกีครัง้ผ่าน
ทางเฟซบุ๊คของรายวชิา กจิกรรมในชัน้เรยีนเริม่ดว้ยการให้
ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อยรายบุคคล เป็นเวลา 10 นาที 
ผ่านทาง Google form โดยไม่อนุญาตใหผู้เ้รยีนเปิดหนังสอื
หรอืสือ่การสอนระหว่างท าแบบทดสอบ จากนัน้ ผูส้อนจะให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ เพื่อ
ร่วมกันท าแบบฝึกหัดเป็นเวลา 20 นาที แต่ละกลุ่มจะ
ร่วมกนัอภปิรายและเลอืกค าตอบทีค่ดิว่าถูกต้องดว้ยการขดู
ช่องตวัเลอืกในกระดาษค าตอบแบบขดู (scratch card) ซึ่ง

แต่ละกลุ่มสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากสื่อการสอนหรือ
หนังสอื แบบฝึกหดัอยู่ในรูปค าถามแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 8 ขอ้ 

เมื่อแต่ละกลุ่มท าแบบฝึกหัดเสร็จ ผู้เรียนจะ
อภิปรายค าตอบแต่ละข้อร่วมกบัผู้สอนเป็นเวลา 10 นาที  
ก่อนสิน้สุดกจิกรรมในชัน้เรยีน ผู้เรยีนท าแบบทดสอบย่อย
รายบุคคลผ่านทาง Google form ใช้เวลา 10 นาท ีโดยไม่
อนุญาตให้ผู้เรียนเปิดหนังสือหรือสื่อการสอน (รูปที่ 1) 
แบบทดสอบหลังการเรียนเป็นค าถามปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 8 ขอ้โดยเป็นขอ้สอบคนละชุดกบัแบบทดสอบก่อน
การเรียน  แ ต่มีเนื้ อหาเสมอเหมือนในเชิงขอบเขต 
(conceptual equivalence) แบบทดสอบก่อนและหลังการ
เรียนมีค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาช เท่ากบั 0.24 
และ 0.38 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษา ใช้สถิติ  Kolmogorov-Smirnov test 

ทดสอบการกระจายแบบปกตขิองชุดขอ้มลู หากขอ้มลูมกีาร
กระจายแบบปกติจะใช้สถิติ paired t-test ในการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการท ากจิกรรมในชัน้เรยีน 
และ ใช้สถิติ  Wilcoxon singed rank test ในกรณีที่ก าร
กระจายเป็นแบบไม่ปกติ  นอกจากนี้ผู้วิจ ัยวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของคะแนนในการศกึษากบัเกรดเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) และเกรดในรายวิชาเภสชัวิทยา 1 ในเทอมก่อน
หน้า โดยใช้สถิติ independent t-test หรือ Mann-Whitney 
U test เปรยีบเทยีบคะแนนจากการทดสอบระหว่างกลุ่มทีม่ ี
GPAX> 3.40 กับกลุ่มที่มี GPAX น้อยกว่า เนื่ องจากมี
ผู้เรียนร้อยละ 50 มี GPAX ≤ 3.40 (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50) 
นอกจากนี้ยงัเปรยีบเทยีบผูเ้รยีนทีไ่ดเ้กรดตัง้แต่ B+ ขึน้ไป
ในรายวิชาเภสัชวิทยา 1 และผู้เรียนที่ได้เกรดต ่ ากว่า 
เน่ืองจากผูเ้รยีนมากกว่ารอ้ยละ 60 ไดเ้กรดตัง้แต่ B+ ขึน้ไป 
การศึกษาก าหนดให้ P<0.05 แสดงถึงความแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 
 ผูเ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 90 คน แต่มผีูเ้รยีน 1 คน 
ไม่ได้ร่วมท าแบบทดสอบย่อยหลังการเรียนรู้ จึงเหลือ
ตวัอย่างทีน่ ามาวเิคราะหไ์ดจ้ านวน 89 คน ลกัษณะพืน้ฐาน
ของตัวอย่างแสดงในตารางที่ 1 ผู้เรียนมี GPAX เท่ากบั 
3.35±0.37 ทุกคนผ่านการเรยีนและการประเมนิผลในราย
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รปูท่ี 1. รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

 
วิชาเภสชัวทิยา 1 มาแล้ว ผู้เรียนร้อยละ 62.9 ได้เกรดใน
รายวชิาเภสชัวทิยา 1 ตัง้แต่ B+ ขึน้ไป  
 
ผลการเรียนรู ้
 การทดสอบความรู้ของผูเ้รยีนรายบุคคลก่อนการ
ท ากจิกรรมเรยีนรูแ้บบร่วมมอืพบว่า ผูเ้รยีนไดค้ะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 6.62±1.17 คะแนน (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) เมื่อ
เสรจ็สิน้กจิกรรมการเรยีนรู ้คะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนเพิม่เป็น 
7.55±0.67 (ตารางที่ 2) คิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
0.92±1.13 คะแนน ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(P<0.001)  
 ในช่วงก่อนการท ากิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ผูเ้รยีนทีม่ ีGPAX>3.40 ไดค้ะแนนจากการทดสอบสงูกว่าผู้
ทีม่ ีGPAX น้อยกว่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(7.11±0.99 
และ 6.15±1.15 ตามล าดบั; P<0.001) ในช่วงหลงัการท า
กจิกรรมเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ผูเ้รยีนทัง้ 2 กลุ่มมคีะแนนจาก
การทดสอบไม่แตกต่างกัน (7.68±0.52 และ 7.42±0.78 
ตามล าดบั; P=0.112)  (ตารางที่ 2)  นอกจากนี้ ยงัพบว่า
ผูเ้รยีนทีม่ ีGPAX≤3.40 มกีารเพิม่ขึน้ของคะแนนทีม่ากกวา่
ผู้ที่มี GPAX>3.40 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (1.27±1.18 
และ 0.57±0.97 ตามล าดบั; P<0.003) ทัง้นี้ มผีูเ้รยีนจ านวน 

23 คน ไดค้ะแนนเตม็ 8 คะแนน ก่อนการท ากจิกรรมในชัน้
เรยีน หากไม่น าผูเ้รยีน 23 คนนี้มาวเิคราะห ์พบว่า ผูเ้รยีน
ที่ม ีGPAX>3.40 มกีารเพิม่ขึน้ของคะแนนไม่แตกต่างจาก
ผู้เรียนที่มี GPAX น้อยกว่า  (1.18±1.42 และ 1.42±1.12 
ตามล าดบั; P=0.353) 
 
ตารางท่ี 1. ลกัษณะทัว่ไปของผูเ้รยีน 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน (รอ้ยละ) 
เพศ 

   ชาย 
   หญงิ 

 
22 (24.7) 
67 (75.3) 

เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX) 3.35±0.37 
เกรดในรายวชิาเภสชัวทิยา 1 

   A 
   B+ 
   B 
   C+ 
   C 
   D+ 
   D 
   F 

 
34 (38.2) 
22 (24.7) 
16 (18.0) 
5 (5.6) 
8 (9.0) 
4 (4.5) 
0 (0) 
0 (0) 

มอบสือ่การเรยีนรู ้
(คลปิวดิโีอและเอกสาร

ค าสอน) 

1 สปัดาหก์่อนเขา้ชัน้เรยีน 

ท าแบบฝึกหดัรายกลุ่ม อภปิราย
กลุ่มย่อยและตอบค าถามใน
กระดาษค าตอบแบบขดู 

กจิกรรมในชัน้เรยีน 

ท า
แบบทดสอบ
ก่อนเรยีน 

อภปิราย
ค าตอบ

ร่วมกบัผูส้อน 

ท า
แบบทดสอบ
หลงัเรยีน 

ไมจ่ ากดัเวลาเรยีนรู ้ 10 นาท ี 20 นาท ี 10 นาท ี 10 นาท ี

หลกัแนวคดิหอ้งเรยีนกลบัดา้น 

กจิกรรมเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
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     ตารางท่ี 2 คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  
ตวัแปร ค่าเฉลีย่±ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้± 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ก่อน หลงั 
คะแนนสอบ (89 คน) 
(คะแนนเตม็ 8) 

6.62±1.17 7.55±0.67 0.92±1.13 
(P<0.001)1 

เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX) 
    > 3.40 (44 คน) 
    ≤ 3.40 (45 คน)      

 
7.11±0.99 
6.15±1.15 

 
7.68±0.52 
7.42±0.78 

 
0.57±0.97  
1.27±1.18 

 (P<0.001)2 (P=0.112)2 (P=0.003)2 
เกรดรายวชิาเภสชัวทิยา 1 
    A หรอื B+ (56 คน) 
    B หรอืต ่ากว่า (33 คน) 

 
7.02±1.00 
5.97±1.16 

 
7.68±0.51 
7.33±0.85 

 
0.67±1.06 
1.36±1.11 

 (P<0.001)2 (P= 0.052)2 (P=0.002)2 
1: เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงักจิกรรมการเรยีน Wilcoxon’ signed rank test 
2: เปรยีบเทยีบคะแนนของ 2 กลุ่มโดย Mann-Whitney U test  
 

ในช่วงก่อนการท ากิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ผูเ้รยีนทีไ่ดเ้กรดตัง้แต่ B+ ขึน้ไปในรายวชิาเภสชัวทิยา 1 มี
คะแนนการทดสอบสงูกว่าผูท้ีไ่ดเ้กรด B หรอืต ่ากว่า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(7.02±1.00 และ 5.97±1.16 ตามล าดบั; 
P<0.001) แต่หลงัการท ากจิกรรมเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ผูเ้รยีน
ทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน (7.68±0.51 และ 7.33±0.85 
ตามล าดับ; P=0.052) (ตารางที่ 2) เมื่อคิดเป็นคะแนนที่
เพิ่มขึ้น พบว่า ผู้เรียนที่มีเกรดในรายวิชาเภสชัวิทยา 1 
ตัง้แต่ B+ ขึน้ไป มกีารเพิม่ขึน้ของคะแนนทีต่ ่ากว่าผูเ้รยีนที่
ไ ด้ เกรด  B หรือต ่ ากว่ า  อย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(0.67±1.06 และ 1.36±1.11 ตามล าดบั; P=0.002) แต่หาก
ไม่น าผู้เรียนที่ได้คะแนนแบบทดสอบเต็ม 8 คะแนน (23 
คน) ในช่วงก่อนการท ากิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือมา
วิเคราะห์ พบว่า ผู้เรียนที่ได้เกรดตัง้แต่ B+ ขึ้นไป มีการ

เพิม่ขึน้ของคะแนนไม่แตกต่างจากผูเ้รยีนทีไ่ดเ้กรด B หรอื
ต ่ากว่า (1.17±1.01 และ 1.45±1.09 ตามล าดบั; P=0.519) 

จากตารางที ่3 นิสติจ านวน 23 คน ไดค้ะแนนสอบ
เต็ม 8 คะแนนในช่วงก่อนการท ากิจกรรมในชัน้เรียน ใน
กลุ่มนี้ 19 คน มีคะแนนสอบหลงัการท ากิจกรรมชัน้เรียน
เท่าเดมิ มเีพยีง 4 คนไดค้ะแนนลดลง 1 คะแนน ผูเ้รยีน 34 
คนไดค้ะแนนสอบก่อนการท ากจิกรรมในชัน้เรยีนต ่ากว่า 6 
คะแนน หลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม ผู้เรยีน 32 คนมคีะแนนสอบ
ย่อยเพิม่ขึน้ (ตารางที ่3) 
 
การอภิปรายผล 

ผลการศกึษาพบว่า FC ร่วมกบั CL ช่วยส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนมคีะแนนทดสอบย่อยเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทาง 

 
   ตารางท่ี 3. การเปลีย่นแปลงของคะแนนสอบก่อนและหลงัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื   

คะแนนก่อนการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน จ านวนนิสติ จ านวนนิสติทีม่กีารเปลีย่นแปลงของคะแนนสอบหลงักจิกรรม 
เพิม่ขึน้ เท่าเดมิ ลดลง 

4 5  5  0  0  
5 12  12  0  0  
6 17  15  1  1  
7 32  20  12  0  
8 23  ไม่สามารถเพิม่ขึน้ได ้ 19  4  

รวม 89  52 (58.4) 32 (36.0) 5 (5.62) 
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สถติ ินอกจากนี้ผลการศกึษายงัแสดงใหเ้หน็ว่า การเพิม่ขึน้
ของคะแนนสอบย่อยนัน้เพิม่ขึน้ทัง้ในกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ี GPAX 
และเกรดในรายวชิาเภสชัวทิยา 1 ทีแ่ตกต่างกนั  

FC แบ่งกจิกรรมออกเป็น 2 ส่วนส าคญั ได้แก่ 1) 
กิจกรรมก่อนเข้าชัน้เรียนและ 2) กิจกรรมในชัน้เรียน ใน
ส่วนของกจิกรรมก่อนเขา้ชัน้เรยีนนัน้ ผู้สอนชี้แจงรูปแบบ
การเรียน วตัถุประสงค์การเรียนรู้ และมอบสื่อการเรียนรู้
ให้กบัผู้เรยีนก่อนเขา้ชัน้เรยีนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
และมีการแจ้งเตือนผู้เรียนอีกครัง้ ก่อนถึงก าหนดเข้าชัน้
เรียน ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการของ FC ที่มีประสทิธภิาพ
ดงักล่าวมาแลว้ (17) โดยสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที ่1- 4 
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมกีารเตรยีมตัวและให้ความสนใจเนื้อหา
เพิม่มากขึน้ 

นอกจากนี้ผู้สอนได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ คลิปวีดีโอบรรยาย เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และเอกสารค าสอน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวทางการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ คือ ควรมีความ
หลากหลายเพื่อให้เหมาะกบัรูปแบบการเรียนรู้  (learning 
style) ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน (18) ส าหรับคลิปวีดีโอ
บรรยาย ไดอ้พัโหลดไปทีเ่วบ็ไซต์ YouTube เพื่อใหผู้เ้รยีน
สะดวกในการเข้าถึง โดยแบ่งเป็น 5 คลิปย่อย ความยาว
คลปิละ 10-12 นาท ีซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัเตรยีม
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ ควรมีเนื้อหากระชับและ
ครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
กระบวนการคดิต่อยอด และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ของผู้ เ รียน (student engagement)  ( 19 )  การ
จัดเตรียมเอกสารที่เน้นความหลากหลายและเหมาะกับ
รูปแบบการเรยีนรู้ของผู้เรยีนนี้น่าจะส่งผลให้ผู้เรยีนมีการ
เรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที ่2 และ 4 ของ 
FC ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในส่วนของกจิกรรมในชัน้เรยีน ผูส้อนไดใ้หผู้เ้รยีน
ท าแบบทดสอบย่อยรายบุคคลผ่านทาง Google form ก่อน
การท ากิจกรรมในชัน้เรียน วิธีการดังกล่าวท าให้ผู้สอน
สามารถทราบคะแนนของผู้เรยีนแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว 
และทราบขอ้ค าถามที่ผูเ้รยีนตอบผดิมากทีสุ่ดได้ ซึ่งมสี่วน
ช่วยให้ผู้สอนได้ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนเบื้องต้น
ระหว่างการท ากจิกรรมแบบร่วมมอืในชัน้เรยีน ท าใหผู้ส้อน
สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไดอ้ย่างรวดเรว็และตรงกบัความ
ไม่เข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนได้มากขึ้น นอกจากนี้การมี
แบบทดสอบก่อนเริ่มกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ ยงัช่วย

เพิม่ประสทิธภิาพของ FC ตามองค์ประกอบที่ 3, 5 และ 6  
โดยช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนมกีารเตรยีมตวัก่อนเขา้เรยีน และ
ยงัช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้าชัน้เรียน ซึ่งมี
ส่วนให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามา
ล่วงหน้าเขา้กบัเนื้อหาทีส่อดแทรกในกจิกรรมในชัน้เรยีนได ้
(20)  

ในส่วนของกจิกรรมหลกัในชัน้เรยีน ผู้สอนได้น า 
CL ที่มคีวามสอดประสานกบัแนวคดิ FC ที่มปีระสทิธภิาพ 
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างกจิกรรมก่อนเขา้ชัน้เรยีนและกจิกรรมในชัน้เรยีน 
และส่งเสรมิชุมชนการเรยีนรู ้(องคป์ระกอบที ่6 และ 8 ของ 
FC ทีม่ปีระสทิธภิาพ) เทคนิคน้ีสามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนได้
พฒันากระบวนการคดิผ่านการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่ง
กนัและกนั โดยแบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อใหผู้เ้รยีนมกีาร
เรียนรู้แบบอาศัยการพึ่งพาเพื่อความส าเร็จ (positive 
interdependence) และส่งเสริมการท างานร่วมกันโดยใช้
ทกัษะทางสงัคม (21)  นอกจากนี้ ผูส้อนเลอืกใชร้ปูแบบการ
ตอบค าถามแบบกลุ่ม โดยให้ร่วมกันตอบค าถามลงใน
กระดาษค าตอบแบบขดู ซึ่งผู้เรยีนแต่ละกลุ่มต้องอภิปราย
ค าตอบก่อนขดูตวัเลอืกทีเ่ป็นค าตอบของกลุ่ม หากตวัเลอืก
ที่ตอบไม่ถูกต้อง กลุ่มต้องอภิปรายเพื่อเลือกตวัเลือกใหม่ 
และตอ้งตอบค าถามขอ้นัน้จนกว่าจะพบค าตอบทีถู่กตอ้ง ใน
การจดัการเรยีนการสอนในครัง้นี้ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนเป็น
กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้
ผู้เรยีนทุกคนในกลุ่มมปีฏสิมัพนัธแ์ละอภิปรายแลกเปลีย่น
ความรู้ กัน ได้อย่ า งทั ว่ ถึ ง  นอกจากนี้ ก า ร เ ลือก ใ ช้
กระดาษค าตอบแบบขดู ยงัเป็นการให้ขอ้มูลย้อนกลบัเพื่อ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทันที ( immediate 
feedback assessment technique) (ตามองค์ประกอบที่ 9 
ของ FC ทีม่ปีระสทิธภิาพ) เนื่องจากผูเ้รยีนจะทราบผลโดย
ทนัทวี่า ค าตอบของกลุ่มถูกต้องหรอืไม่ และหากค าตอบไม่
ถูกต้อง ภายในกลุ่มจะต้องอภปิรายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบ
ใหม่ ทัง้นี้การขูดตวัเลอืกแต่ละครัง้จะมกีารหกัคะแนนของ
กิจกรรม ขัน้ตอนนี้ เ ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบของกลุ่ม ผู้สอนเชื่อว่า กระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอืทีน่ ามาใชน้ี้มสีว่นช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้  

นอกจากนี้ กจิกรรมในชัน้เรยีนยงัมขี ัน้ตอนทีเ่ปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายค าตอบที่เฉลยไว้แล้วใน
กระดาษค าตอบแบบขูดร่วมกบัผู้สอนอีกครัง้เพื่ออธิบาย
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เหตุผลของค าตอบในแต่ละขอ้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแขง็ของ
การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ที่เ ปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
สามารถซกัถามกบัผูส้อนไดโ้ดยตรง ซึง่ข ัน้ตอนน้ีน่าจะมผีล
ต่อความรูข้องผูเ้รยีนดว้ยเช่นกนั  

การศกึษาครัง้นี้พบว่า FC ร่วมกบั CL ในชัน้เรยีน
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั ซึง่น่าจะเป็น
ผลมาจากการจดัการเรยีนรู้ในครัง้นี้สอดคล้องกบัหลกัการ
ของ FC ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่
ผสมผสานแนวคดิ FC ร่วมกบั CL สามารถตอบโจทย์การ
จัดการเรียนการสอนแบบ FC ที่มีประสิทธิภาพได้ครบ
องค์ประกอบหลักทัง้ 9 องค์ประกอบ ดังที่กล่าวไปแล้ว
ขา้งตน้ 

ส าหรับแบบทดสอบย่อยและแบบฝึกหัดที่ใช้ใน
การศึกษานี้ ผู้สอนเป็นผู้ตัง้ค าถามจากวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ โดยข้อค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบเป็นค าถามที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับความรู้และความเข้าใจตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ส่วนแบบฝึกหัดรายกลุ่มเป็น
ค าถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับความเข้าใจและการ
น าไปใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความรู้ อย่างไรกต็ามค าถามที่ใช้มเีพยีง 8 ขอ้ 
เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาในการด าเนินกิจกรรมในชัน้
เรยีน ซึ่งหวัขอ้ยาที่ใช้ในความผดิปกติของต่อมไทรอยด์มี
ระยะเวลาด าเนินกจิกรรมเพยีง 1 คาบเรยีน (50 นาท)ี (ตาม
องคป์ระกอบที ่7 ของ FC ทีม่ปีระสทิธภิาพ)  อย่างไรกต็าม
ข้อค าถามนี้ครอบคลุมวตัถุประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้
ก าหนดไว ้ดงันัน้การใช ้FC ร่วมกบั CL ในลกัษณะนี้น่าจะ
เป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกตใ์ชก้บัหวัขอ้ทีม่ขีอ้จ ากดั
ดา้นเวลาในการด าเนินกจิกรรม 

แมว้่าผลการทดสอบความรูพ้บว่า ผูเ้รยีนมคีะแนน
เพิ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากร้อยละ 82.87±14.64 
ในช่วงก่อนกิจกรรมในชัน้เรียน เป็นร้อยละ 94.38±8.43 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างไรก็ตาม การประเมิน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการสอบปลายภาค หลงัเสรจ็สิน้
การเรียนหวัข้อนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนคดิเป็นร้อยละ 87.08±15.64 ซึ่งลดลงจาก
ระดบัหลงัการท ากจิกรรมในชัน้เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ (P<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่
พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามรูล้ดลงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกนั (22)  

การศกึษานี้มกีารทดสอบความรูก้่อนและหลงัการ
เรียนโดยใช้แบบทดสอบซึ่งเป็นค าถามปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 8 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบคนละชุดกัน จึงอาจท าให้
คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบทัง้ 2 ชุดแตกต่างกนั อย่างไรก็
ตาม ผู้วิจยัได้ออกแบบทดสอบโดยค านึงถึงวตัถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เ ป็นส าคัญ และก าหนดขอบเขตของ
แ บ บ ท ด ส อ บ ที่ เ ส มื อ น กั น ทั ้ง  2 ชุ ด  ( conceptual 
equivalence) กล่าวคอื ขอ้สอบทัง้  2 ชุด มสีดัส่วนขอ้สอบ
เชงิความจ า (remembering) จ านวน 5 ขอ้ ขอ้สอบเชงิความ
เขา้ใจ (understanding) จ านวน 2 ขอ้ และขอ้สอบเชงิการ
น าไปใช ้(applying) จ านวน 1 ขอ้ เท่ากนั ซึง่ท าใหส้ามารถ
เชื่อไดว้่า แบบทดสอบทัง้ 2 ชุด สามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้

การศกึษานี้มขีอ้จ ากดัส าคญั คอื การศกึษานี้เป็น
การศึกษากึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มกีารวดัผลก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน โดยไม่มีการสุ่ม
เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนการสอนแบบบรรยาย  คะแนนการ
ทดสอบที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือ
กระบวนการเรยีนการสอนแบบ FC ร่วมกบั CL เช่น ความ
ยากง่ายของแบบทดสอบ ความร่วมมือในการเรียนของ
ผู้เรียน หรือความสนใจของผู้เรยีนต่อบทเรยีน หรือการที่
ผู้เรียนทราบว่าจะถูกทดสอบความรู้และเกดิการตื่นตวัใน
การเรยีน ในอนาคตควรมกีารศกึษาโดยใชแ้บบการทดลอง
เชงิสุม่ทีม่กีลุ่มควบคุม  

การศกึษานี้วดัผลของกระบวนการเรยีนการสอน
แบบ FC ร่วมกบั CL เฉพาะความรู้เท่านัน้ แต่ไม่ได้วดัผล
ของกระบวนการในมติิอื่น ๆ เช่น บรรยากาศในการเรียน
ของผูเ้รยีน ความสนใจในบทเรยีนของผูเ้รยีน ความสามารถ
ในการวิเคราะห์หรือสงัเคราะห์ความรู้ของผู้เรยีน หรือผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนในระยะยาว ดงันัน้หากมีการศึกษา
ต่อไป ผู้ศึกษาควรค านึงถึงผลของการจัดกระบวนการ
เรยีนรู้ในมติิอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มคีวามครอบคลุมมาก
ขึน้ 
 
สรปุผล  

การใช้ FC ร่วมกบั CL ในชัน้เรียนมีแนวโน้มว่า
สามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ดงันัน้ หากผูส้อน
ต้องการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพอาจ
พิจารณาน าการจัดการเรียนรู้แบบ FC ร่วมกับ CL ไป
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อที่มี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั เช่น หวัขอ้ทีม่เีนื้อหาไม่มากนักและมี
จ านวนชัว่โมงเรยีนทีจ่ ากดั แต่ทัง้นี้ควรค านึงถงึลกัษณะของ
ผูเ้รยีนและวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นรายวชิาเป็นส าคญั 
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การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเรียนการสอนและวิชาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ขอขอบพระคุณ ผศ.ภญ. อรรตัน์ โลหติ
นาว ีและ ดร.ภก.ศราวุฒ ิอู่พุฒนิันท์ ผูร้บัผดิชอบรายวชิา
เภสัชวิทยา 2 ที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ ผศ.
ดร.ภญ.อัลจนา เฟ่ืองจันทร์ ที่ เป็นแรงบันดาลใจและให้
ค าแนะน าเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนเชงิรุก 
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