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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2) เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนเพื่ อการบู รณาการกั บกิ จกรรมห้ องเรี ยนกลั บด้ าน รายวิ ชา วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4) เพื่อประเมินหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยที่ 1 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยที่ 2 ทฤษฎีกระแสเมบ หน่วยที่ 3 ทฤษฎีเทวินิน และหน่วยที่ 4 ทฤษฎีนอร์ตัน
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/80.63 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ห้องเรียนกลับด้าน, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Abstract
The purposes of this research were : (1) to develop Web-based Instruction Integration
Flipped Classroom Direct Current Circuit for the Electronics Students in the Vocational Certificate
Level (2) to evaluate Web-based Instruction Integration Flipped Classroom Direct Current Circuit for
the Electronics Students in the Vocational Certificate Level for finding the efficiency criterion (3) to
compare the students ‘learning achievement scores before and after learning by using Web-based
Instruction Integration Flipped Classroom Direct Current Circuit for the Electronics Students in the
Vocational Certificate Level (4) to study the students’ satisfaction towards on learning activities by
using Web-based Instruction Integration Flipped Classroom Direct Current Circuit for the Electronics
Students in the Vocational Certificate Level. The research instruments consisted of Web-based
Instruction Integration Flipped Classroom Direct Current Circuit for the Electronics Students in the
Vocational Certificate Level. The research findings were found as follows: The efficiency of
Computer-assisted Instruction was 81.26/80.63 The learning achievement of Electronics students
after learning by using Web-based Instruction was significantly higher than before at the .05 level.
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And the satisfaction of students towards on learning activities with using the developed Web-based
instruction was at high level.
Keywords : computer-assisted instruction, flipped classroom, direct current circuit

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนรู้ รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นวิชาช่างอุตสาหกรรมพื้นฐานที่นักศึกษาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนต้องเรียนและมีความเข้าใจในแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์วงจร
และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ในวงจรไฟฟ้าที่สูงขึ้น รวมถึงเข้าใจคุณลักษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้า
กระแสตรงด้ ว ยการประยุ ก ต์ ห ลั ก การทางทฤษฎี ต่ า งๆ (ธนะพงศ์ นพวงศ์ และสายั น ต์ ชื่ น อารมย์ , 2549) วิ ช า
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หากผู้เรียนมีความเข้าใจในวิชานี้เป็นอย่างดีจะช่วยสนับสนุนและ
เป็นพื้นฐานที่ดีให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น การใช้สื่อ
การเรียนการสอนเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วกว่าและดีกว่ าการไม่ใช้สื่อ อีกทั้งยังช่วยให้บทเรียน
เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสื่อที่ใช้ในปัจจุบันที่เข้ามาในลักษณะสื่อเสริมหรือสื่อเติมหรือสื่อหลักแล้วแต่การนาไป
ใช้งาน (วัชรพล นาคทอง และเสกสรร พลศรี, 2551)
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน ถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พบว่า วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาพื้นฐานในสาขา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ต้อง
เรียนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยพื้นฐานทางด้านการเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
และพิจารณาด้านเนื้อหาพบว่า เนื้อหามีจานวนมากและยากต่อการเข้าใจในเวลาที่จากัดจึงไม่สามารถสอนในชั่วโมง
เรียนได้ทัน หรือหากตัดเนื้อหาบางส่วนออกจะทาให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในวิชานี้ไม่ครบถ้วน ในบางครั้งครูต้องสอน
ทบทวนหลายๆครั้งกว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหา ทาให้เวลาเรียนในชั้นเรียนส่วนมากหมดไปกับการบรรยายหน้าชั้น
เรียนและเวลาที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคานวณโจทย์ต่างๆจึงน้อยลง ประกอบกับลักษณะของรายวิชาที่ต้อ งการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า และต้อ งใช้ทัก ษะทางด้า นคณิต ศาสตร์ใ นการคานวณวงจร ไฟฟ้า ตามแบบทฤษฎีต่า งๆ (ศิริลัก ษณ์
เปลี่ยนสันเทียะ, 2559)
วิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน คือ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนวิชาที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน
โดยครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นตัวกลางของห้องเรียนกลับด้านและครูผู้สอนก็ต้องทางานแบบกลับทางด้วย คือ เปลี่ยนจาก
การสอนวิชาหรือสอนทฤษฎีหน้าชั้นเรียน เปลี่ยนกลับเป็นสอนหน้ากล้องวีดิทัศน์หรือการใช้สื่อเพื่อทาหน้าที่ให้ความรู้
ทางทฤษฎีแทนครูผู้สอน แล้วใช้เวลาในชั่วโมงเรียนที่โรงเรียน ทาหน้าที่ ครูฝึก (Coach) เพื่อให้นักเรียนฝึกแปลงวิชา
หรือประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการนั้นนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมา ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจกรรมหรือทาโจทย์แบบฝึกหัดเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้น
จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคล
(วิจารณ์ พานิช, 2556) วิธีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด ที่เรียกว่า
ศตวรรษที2่ 1 เป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะพร้อมสาหรับการดารงชีวิตและรับมือการความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริง
ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่เด็ก โดยใช้วิธีการฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)
ห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของJonathan
Bergmann และ Aaron Sams ผู้เขียนหนังสือ Flip Your Classroom และเป็นครูผู้สอนวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า นักเรียนของพวกเขาขาดเรียนบ่อยมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน และส่วนหนึ่งเป็นเพราะพื้นฐานการรับรู้ของนักเรียนที่ไม่เท่ากัน ทั้ง 2 จึงได้คิดหาแนวทางเพื่อช่วยให้นักเรียน
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ให้ได้รับความรู้ทันเพื่อนๆ ครูจึงได้บันทึกวิดีโอการสอนให้นักเรียนไปดูที่บ้านและเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนในห้องเรียนก็จัด
กิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กซักถามข้อสงสัยต่างๆและลงมือทางานที่ได้รับมอบหมาย โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง
โดย Jonathan และ Aaron ได้สังเกตว่า เวลาที่นักเรียนต้องการพบครู เป็นเวลาที่นักเรียนพบกับปัญหา ติดขัด
ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ Jonathan และ Aaron ยังได้ยกตัวอย่างการเรียนในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดยนักเรียน เรียนทฤษฎีจากวิดิทัศน์ที่บ้าน แล้วเวลาในชั้นเรียน “ทา Lab” ด้านวิธีคิดเชิงคานวณ การตั้งคาถามเชิง
คานวณและความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์ (ปกรณ์ สุปินานนท์, 2556)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการการเรียนรู้ ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อเป็นสื่อการสอนที่
ครูผู้สอนจะให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ทาความเข้าใจก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนและทาให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหานอก
ชั้นเรียนได้อย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่ ให้เวลาสาหรับการฝึกทาโจทย์ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น และเพื่ อต้องการให้
ผู้เรียนรู้จักการประยุกต์ใช้บทเรียนที่ศึกษามากับการลงมือฝึกทาโจทย์คานวณวงจรไฟฟ้าตามหลักทฤษฎีต่างๆ ได้ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามรูปแบบกิจกรรมห้องเรียนกลับด้านอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.2 เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียน
กลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
2.4 เพื่อ ประเมิน หาความพึงพอใจของผู้เ รีย นที่มีผ ลต่อ การเรีย นด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
เพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 เนื้อหา รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4
หน่วยการเรียนรู้ ที่นามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเคอร์ชอฟฟ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทฤษฎีกระแสเมช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีเทวินิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทฤษฎีนอร์ตัน
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา
2559 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่เรียนในรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) จานวน 33 คน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึก ษาปัญ หาและเก็บ รวบรวมข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ ง ในการออกแบบบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
เพื่อ การบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน โดยนาข้อมูลสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฏี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนระบบเครือข่าย
4.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
4.1.3 วิเคราะห์และศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่นามาใช้ในการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาบทเรียนใน
รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
4.1.4 ศึกษารูปแบบ และเกณฑ์การสร้างแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการ
กับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
4.2 ออกแบบกิจกรรมและบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีรูปแบบของกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
4.2.1 กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขั้นก่อนเรียน
1.1) กิจกรรมในขั้นก่อนเรียน จะมีการจัดรูปแบบเพื่อเป็นการแนะนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง
วิธีการและวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ตลอดจนชี้แจงกิจกรรมที่ผู้เรียนของปฏิบัติในการเรียน
ด้วยรูปแบบกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
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1.2) กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน โดยครูผู้สอนจะทาหน้าที่บอกถึงหลักการและรูปแบบของ
หลักการทางไฟฟ้าต่างๆเพื่อเป็นการกล่าวนาก่อนที่ผู้เรียนจะเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียน พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เรียนมีการ
ตั้งข้อคาถามที่สงสัยในการศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง
1.3) ครูผู้สอนทาการชี้แจงรายละเอียดการทาแบบทดสอบ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนทา
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
2) ขั้นศึกษาเนื้อหา
2.1) การศึ ก ษาเนื้ อ หาของผู้ เ รี ย นในรู ป แบบกิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น เป็ น รู ป แบบ
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน โดยกระบวนการศึกษานั้น ผู้เรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของตนขึ้นมา ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยผ่านการศึกษา
เนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ใบเนื้อหา และศึกษาตัวอย่างการคานวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีต่างๆ
ในวีดิโอที่ครูผู้สอนจัดทาขึ้น โดยเนื้อหา รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่นามาใช้
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีกระแสเมช ทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎี
นอร์ตัน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาตามลาดับ
2.2) ผู้เรียนแต่ละคนต้องตั้งคาถามจากการที่ได้ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เกิดความสนใจที่จะศึกษาเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า
3) ขั้นกิจกรรม
3.1) ผู้เ รี ย นซัก ถามข้ อสงสั ย จากค าถามที่ ไ ด้ ศึก ษาเนื้ อหาบทเรี ย นมา โดยการสุ่ ม ถาม
รายบุคคลจากครูผู้สอนและให้คะแนนเพิ่มเติมหากผู้เรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
3.2) ครูผู้สอนทาการสรุปเนื้อหา และวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาวงจรตามหลักการ
ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดข้อสรุปในเนื้อหาที่ได้ศึกษามา
3.3) ผู้เรียนทาแบบฝึกปฏิบัติประจาหน่วยในเวลาที่กาหนดและครูผู้สอนเฉลยแบบฝึก
ปฏิบัติพร้อมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน
4) ขั้นประเมินผล
4.1) การทาแบบทดสอบ โดยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์สอบหลังเรียน จากนั้นครูสรุปผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ทราบ
4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกัน จานวน 42 ข้อ โดยข้อสอบทั้งหมดผ่านการประเมินหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์
(IOC) การหาค่าความยากง่าย การหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่น
4.3.2 การสร้างมือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้จากการวิเคราะห์ และการออกแบบที่ผ่านมา
โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Adobe Flash CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Premiere Pro CS6,
ระบบการจัดการสอนออนไลน์ ได้แก่ Moodle LMS เวอร์ชั่น 2.5.3 บน http://www.dccircuitstudy.com/couse/
และภาพวีดีโอสาธิตการแก้ปัญหาวงจรตามทฤษฎีต่างๆ จะถูกเชื่อมต่อไปยัง www.youtube.com ที่ผู้สอนได้จัดทาไว้
รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง บน http://www.dccircuitstudy.com/couse/
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ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
4.3.3 บทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนเพื่อ การบู ร ณาการกับ กิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ าน รายวิ ชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เอกสารใบเนื้อหา
วีดีโอสาธิตการแก้ปัญหาวงจรตามทฤษฎีต่างๆ แบบฝึกปฏิบัติ และเฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค

ภาพที่ 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
4.4.1 ให้ผู้เรียนแต่ละคน สมัครเข้าใช้งานในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Moodle LMS
และเข้าทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 42 ข้อ
4.4.2 ชี้แจงรูปแบบกิจกรรมห้องเรียนกลับด้านและเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนเข้าใจ
4.4.3 ผู้เรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆที่บ้าน และตั้งคาถามจากเนื้อหาบทเรียนที่ได้ไป
ศึกษามา
4.4.4 กิจกรรมในห้องเรียนครูผู้สอนทาการซักถาม และสรุปประเด็นความรู้
4.4.5 ผู้เรียนทาแบบฝึกปฏิบัติในเวลาที่กาหนด ครูบอกเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ พร้อมทา
การเฉลยให้คะแนน และบันทึกผล
4.4.6ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 42 ข้อ และนาผลคะแนนที่ได้มาคานวณหาหาประสิทธิภาพ
และหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้
ได้แก่ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีกระแสเมช ทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎีนอร์ตัน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาตามลาดับ
โดยภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาจากใบเนื้อหา คลิ ปวิดีโอ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้โดยไม่จากัดเวลา การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มีขนั้ ตอนดังนี้
5.1.1 ขั้นก่อนเรียน
1) กิจกรรมในขั้นก่อนเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเป็นการแนะนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ตลอดจนชี้แจงกิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียนของปฏิบัติในการเรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
2) กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน โดยครูผู้สอนจะทาหน้าที่บอกถึงรูปแบบ หลักการและขั้นตอน
การแก้ปัญหาของตามทฤษฎีทางไฟฟ้าต่างๆ เพื่อเป็นการกล่าวนาก่อนที่ผู้เรียนจะเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียน พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ผู้เรียนมีการตั้งข้อคาถามที่สงสัยในการศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง
3) ครูผู้สอนทาการชี้แจงรายละเอียดการทาแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน
ทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
5.1.2 ขัน้ ศึกษาเนื้อหา
1) การศึกษาเนื้อหาของผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน โดยกระบวนการนั้นนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมา
ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยผ่านการศึกษาเนื้อจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ใบเนื้อหา และศึกษาตัวอย่างการคานวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยหลักการต่างๆ ที่ผู้ส อนได้รวบรวมและ
จัดทาไว้ในเว็บไซต์ http://www.dccircuitstudy.com/couse/
5.1.3 ขั้นกิจกรรม
1) ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยจากคาถามที่ได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนมา โดยการสุ่มถามรายบุคคล
จากครูผู้สอนและให้คะแนนเพิ่มเติมหากผู้เรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
2) ครูผู้สอนทาการสรุปเนื้อหา และวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาวงจรตามหลักการต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดข้อสรุปในเนื้อหาที่ได้ศึกษามา
3) ผู้เรียนทาแบบฝึกปฏิบัติประจาหน่วยในเวลาที่กาหนดและครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
พร้อมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน
5.1.4 ขั้นประเมินผล
1) การทาแบบทดสอบ โดยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์สอบหลังเรียน จากนั้นครูสรุปผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบ
5.2 การประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียน
กลับด้าน รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/80.83 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐานที่ 80/80 โดยผู้เรียนสามารถทาแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้คะแนนร้อยละ 81.26 และผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 80.83 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในการเรียนการสอนได้จริง
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5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรีย นด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
เพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พบว่า ค่าแจกแจงแบบที (t-test) ที่คานวณได้ เท่ากับ 19.32 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการทดลองมีเพียงกลุ่มเดียว
และทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลั งเรียน จึงถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
ทาการทดสอบแบบ 1 ทาง (one-tailed) ค่า df เท่ากับ 32 มีระดับความเชื่อมั่นที่ .05 และค่าวิกฤตของทีในตาราง คือ
1.6939
5.4 ผลการประเมินหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการ
กับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( = 4.39, S.D. = 0.62)

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากการประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน
รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้อาจเกิดจากองค์ประกอบของสื่อที่ใช้ภายใน
บทเรียนที่ทาให้ผู้เรียนสามารถศึกษา และทบทวน ได้ตลอดเวลาและไม่จากัดจานวนครั้ง
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียน เป็นไปตามข้อสมมติฐาน แสดงว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่ผู้เรียนสามารถทบทวนและแก้ปัญหาวงจรตามทฤษฎีต่างๆได้อย่างถูกขั้นตอน
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับ
กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก แสดงว่าผู้เรียนเกิดความสนใจในรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น และสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ซักถามข้อ
สงสัยจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยที่ครูทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกให้แก่ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนได้

7. ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
7.1 ข้อเสนอแนะ คือ เนื่องจากในบทเรียนมีการทบทวนในลักษณะของวีดีโอบรรยาย จึงอยากให้มีการแสดง
ขั้นตอนในภาพวีดีโอให้ชัดเจน
7.2 การนาไปใช้ประโยชน์ ควรเพิ่มลักษณะโจทย์ปัญหาในรูปแบบที่หลากหลายและแบ่งระดับความยากง่าย
ของโจทย์ตามทฤษฎีต่างๆ

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี ต้ อ งขอบคุ ณ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นที่ ส ละเวลาในการประเมิ น บทเรี ย น
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม) ที่กรุณาให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่างๆ ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ คอยให้แนวทางและ
อานวยความสะดวกช่วยเหลือในการจัดทาวิจัยและขอขอบคุณคุณครู ศิริลักษ์ เปลี่ยนสันเทียะ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลในการทาวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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