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บทคัดย่อ

 การวจิยันีมี้วตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาระดบัทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม และศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน ท�าการศึกษาแบบ 
เชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา 942-243 การเมอืงการปกครองของกลุม่ประเทศอาเซยีน (ASEAN Politics 
and Government) จ�านวน 66 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter และการวิเคราะห์เนื้อหา
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการร่วมมือและในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ ปัจจัยการเตรียมความพร้อม มีความ
สมัพนัธ์และมีอิทธพิลทางบวก ส�าหรบัปัญหา อปุสรรคการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 แบบห้องเรียนกลบัด้าน พบว่า การศึกษาด้วย
ตนเองท�าให้ได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษา ในส่วนของข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการส่งเสริมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้

ค�าส�าคัญ: การพัฒนา, การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21, ห้องเรียนกลับด้าน

Abstract

 The purposes of this research are three fold: 1) to describe and explain the level of learning and innovation 
skills, 2) to investigate the factors affecting the level of learning and innovation skills, and 3) to study the problems 
and suggestions as described in 21st century learning in flipped classroom, which proposes a model where by students 
undertake self-directed learning. The target group of this descriptive and explanatory study consists of 66 students in 
Public Administration in the Faculty of Liberal Arts and Management Science, Prince of Songkla University, Surat Thani 
Campus. They were enrolled to study 942-234 ASEAN Politics and Government in 1/2015. The data were analyzed by 
using percentage, arithmetic mean, standard deviation, and multiple regressions.
 The main findings are summarized as follows: 1) With regard to the level of learning and innovation skills, 
the established collaboration was at a high level. 2) With reference to the factors affecting the level of learning and 
innovation skills, preparedness  was positively correlated with, and influential on student learning and innovation skills. 
3) Based on the current study, the students reported that what they learned from self-study technique was inadequate 
for their study, therefore, it was concluded that most importantly, the university should provide a more extensive range 
of topical, relevant resources and educational technologies for students. 
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 บทนำา

 ในการพัฒนาของประเทศก�าลังพัฒนา (developing 
countries) ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษาเป็น 
ล�าดับแรก เนื่องจากว่าระบบการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องมือ 
ในการขัดเกลาความรู้ความสามารถของคนซึ่งเป็นทุนส�าคัญ
ในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติให้เติบโตข้ึนมาอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการขัดเกลาทางสังคม ทั้งทางด้าน
จิตใจ ความคิด และบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมกับการเป็น
พลเมือง (citizens) ท่ีมีคณุภาพ (quality) จงึเหน็ได้ว่าการศกึษา 
คือ ปัจจัยส�าคัญในการสร้างกลไกในการพัฒนาให้กับประเทศ 
ฉะนั้นระบบการศึกษาในประเทศไทยจึงต้องเป็นระบบที่มี
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาจากสภาพความ
เป็นจริงที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยยังคงมีจุดอ่อนอีกมาก 
ซ่ึงจดุอ่อนทีเ่ป็นปัญหามากท่ีสดุ คอื ระบบการจดัการศึกษาของ
ไทยในปัจจุบันยังไม่ได้เตรียมผู้เรียนให้พร้อมส�าหรับโอกาสทาง
เศรษฐกจิ แรงงาน และความเป็นพลเมือง (วรพจน์ วงศ์กิจรุง่เรอืง 
และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554, น. 3) โดยต้องมีการจัดการกับ 
จุดอ่อนที่ท�าให้คุณภาพของประชากรขาดความสามารถทาง
ความคดิจากระบบการจดัการศกึษาทกุระดบัให้ได้ด้วยการเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ช่วยให้เกิดการปรับ
เปลีย่นโครงสร้างความรู้ ความคิด เกดิการเชือ่มโยงประสบการณ์
เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล 
(สุวิทย์ มูลค�า, 2554, น. 21) รวมถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สมยัใหม่ ซึง่รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะกล่าวถึงต่อไปนี ้
คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped 
classroom) ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
ในศตวรรษที ่21 โดยทีผู้่สอนสามารถทีจ่ะใช้แหล่งการเรยีนรู ้เช่น 
สือ่วดิโีอทีจ่ดัท�าขึน้เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการศกึษาเรียนรู้ก่อนน�าไป
สู่การสรุปความรู้ เป็นต้น (Herreid & Schiller, 2013, p. 64) 
ดังค�ากล่าวที่ว่า “เรียนที่บ้าน ท�าการบ้านที่โรงเรียน” เพื่อเป็น 
การกระตุ้นให้เกดิความสนใจและการเข้าถึงความรู ้(knowledge 
access) ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถทบทวนได้เมื่อเกิด
ความไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชา
 ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านน้ันเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการ 
ยกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
(active learning) ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและ
ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญของการสร้างการเรียนรู้ คือ ผู้สอน ดังที ่
รุ่ง แก้วแดง (2540, น. 60-79) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนต้องม ี
ภาพลักษณ์ที่ เปลี่ยนไปจากเดิมจากหน้ามือเป ็นหลังมือ 
มบีทบาทเป็นผูอ้�านวยความสะดวก (facilitator) ผูใ้ห้ค�าแนะน�า 
(coaching) และเสริมพลังแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อที ่

ต้องการให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มีความ
สขุกับการเรยีนมากยิง่ขึน้ด้วยรปูแบบของหลกัการเรยีนการสอน
ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้จาก
ต�าราเรียนก็แปรผันมาเป็นผู้ที่เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ วิจารณ์ พานชิ (2555, น. 29) อธิบายว่านกัศกึษา
ต้องฝึกตัง้ค�าถาม ท�าความเข้าใจค�าถามให้ชัดเจนแล้วด�าเนนิการ
หาค�าตอบเอาเองเป็นการเรียนที่เรียกว่า open learning คือ 
ไม่มีค�าถามและค�าตอบตายตัวเป็นรูปแบบการเรียนที่นักศึกษา
ได้ฝึกฝนความริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อบ่มเพาะ 
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง 
(critical thinking) เนื่องจากทุกวันนี้ความรู้ย่อมมีวันหมด
อายุ (expire date) ประกอบกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วหากไม่มีการบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ของสิง่ใหม่กท็�าให้ไม่เกดิการพฒันา (undeveloped) 
และไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองปัจจุบันได้ (สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ และ ไพศาล 
บรรจุสุวรรณ์, 2558, น. 278) และการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เป็นทีม (collaborative learning) นักศึกษาเข้าถึงความรู้
จากการปฏิบัติด้วยตนเอง จากกรอบแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 (P21’s Framework for 21st 
Century Learning) ที่ได้ก�าหนดทักษะการเรียนรู้ใน 3 ทักษะ 
ได้แก่ ทกัษะชวีติและการท�างาน ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม 
และทักษะข้อมูลการส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยผู้เรียน
จะต้องอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (Reading, (W) 
Riting (A) Rithmetics: 3Rs) ภายใต้พื้นฐานมาตรฐานการ
วัดและประเมินผล โครงสร้างและหลักสูตร การพัฒนาผู้สอน
และบรรยากาศการเรียนรู้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษามีส่วน
ส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ 
และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Critical thinking, 
Communication and Collaboration: 4Cs) ประกอบกับ 
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเมืองการปกครอง
ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
หรือเป็นการสอนท่ีเน้นให้เกิดความคิดที่หลากหลายไม่ใช่สอน
เพ่ือให้เช่ือหรือจดจ�าโดยปราศจากความสงสัย ท�าให้เกิดการ
สร้างผลผลิตเป็นชุดความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมและ
เสริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชารวมถึงการ 
บูรณาการน�าไปใช้ได้จริงในการท�างาน

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

 วัตถุประสงค์การศึกษา

 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียน
กลับด้าน
 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบั
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน
 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน

 วิธีการศึกษา

 การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่  21 แบบห้องเรียนกลับด ้านของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตสุราษฎร ์ธาน ี
ใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิปรมิาณ โดยอาศยัข้อมลูการวจิยัเชงิส�ารวจ 
(explanatory-descriptive survey research) ซึ่งเป็นการ
ส�ารวจระดับปัจจัยและทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการ
เรยีนรูแ้ละนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงเรียน
ในรายวิชา 942-243 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN Politics and Government) จ�านวน 66 คน 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เนื่องจากรายวิชานี้ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูของการศกึษาครัง้
นี้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) สร้างขึ้นโดยอาศัยการ
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องน�ามาก�าหนดเป็น 
กรอบแนวความคดิในการศกึษา แล้วแปลงเป็นค�าถามปลายปิด 
(close-ended question) และค�าถามปลายเปิด (open-ended 
question) เพื่อใช้สอบถามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา
ในส่วนของระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับปัจจัย
และปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยแบบสอบถามที่น�ามาใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยกัน 
4 ตอน คือ 1) ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ซึ่งเป็นค�าถามรูปแบบ
การตรวจรายการ (check list) ข้อมูลที่ได้เป็นข้อเท็จจริง 
2) ข้อค�าถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู ้

ในการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ได้แก่ ปัจจยัภายนอก 
ประกอบด้วย บรรยากาศการเรียนรู้ หลักสูตร และวิธีการสอน 
การสนับสนุนของกลุ่มเพ่ือน ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
การใฝ่เรยีน ทศันคตทิีดี่ต่อการเรยีน และการเตรยีมความพร้อม 
และ 3) ข้อค�าถามเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค ์
สร้างเป็นแบบสอบถามมาตรวัดความรูสึ้ก 5 ระดบัตามมาตรวดั 
แบบไลเคอร์ท (Likert Scale) ในส่วนของตอนที่ 4) เป็น
แบบสอบถามชนดิปลายเปิด (open-ended question) เกีย่วกับ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน
 การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการหา 
ค่าความเที่ยงตรง (validity) โดยการน�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้นให้ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการ
จดัการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จ�านวน 3 ท่าน แต่ละข้อมี 
ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ตรงกับวัตถปุระสงค์ทีต้่องการวดั 
คือ มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 และการหาความ
เชื่อมั่น (reliability) เพื่อทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
ก่อนปฏิบัติงานจริง (pre-test) โดยท�าการทดสอบเครื่องมือ
ชุดเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มกับที่จะท�าการศึกษา
จ�านวน 30 ชุด แล้วน�าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมา
หาค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับกันจะต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.70 
โดยแบบสอบถามเกีย่วกับระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัทกัษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 
รวม 18 ข้อ ได้ค่าความเชือ่ม่ัน .774 และในส่วนของแบบสอบถาม
เก่ียวกบัระดบัทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมในการจดัการเรยีน
การสอนในศตวรรษที ่21 แบบห้องเรยีนกลับด้าน จ�านวน 12 ข้อ 
ได้ค่าความเชื่อมั่น .869
 สถิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล คือ สถิติพรรณนา 
(descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส�าหรับการอธิบายข้อมลูทัว่ไป ในส่วน 
ของระดับปัจจัย และระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรยีนกลบัด้าน การวเิคราะห์เนือ้หา (content analysis) 
ส�าหรับข้อมูลคุณภาพ และการวิเคราะห์สมการถดถอย 
(regression analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
 โดยสามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ดังนี้ ตัวแปร
ตามได้มาจากกรอบแนวคดิในการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งก�าหนดให้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 
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การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 

การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร ความร่วมมือ และความคิด
สร้างสรรค์ (4Cs) ในส่วนของตัวแปรอิสระในกรอบความคิด
ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ก�าหนดปัจจัยพ้ืนฐาน
ของการเสริมสร้างทักษะต่างๆ เพ่ือการอ่านออก เขียนได้และ 
คิดเลขเป็น โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
มาตรฐานการวัดและประเมินผล หลักสูตรและโครงสร้างการ
พัฒนาผู้สอน และบรรยากาศการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
บางปัจจัย ได้แก่ หลักสูตรและวิธีการสอน จากการสรุปปัจจัย
พื้นฐานเรื่องหลักสูตรและโครงสร้างกับการพัฒนาผู้สอน และ
บรรยากาศการเรียนรู้  ทั้งนี้ พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, และ สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์ (2543, น. 51) ยังได้อธิบายถึงการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย
และสตปัิญญา ความรู้ คุณธรรม และวฒันธรรมในการด�ารงชวีติ 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ โดยต้องมทีศันคตท่ีิดี
ต่อการเรยีนและยดึหลักผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเองได้และถอืว่าผู้เรียนมคีวามส�าคญัทีสุ่ด กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลาก
หลายตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกระบวนการที่สอดคล้อง
กบัความสนใจ ซึง่เป็นนโยบายการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั 
และจากข้อเสนอของ กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558, น. 116-128) 
ทีไ่ด้เสนอข้อควรค�านงึในการน�าห้องเรียนกลับด้านมาประยกุต์ใช้
ในบริบทของประเทศไทย โดยจ�าเป็นจะต้องมีเงื่อนไขสนับสนุน
หลายประการ อาท ิการเตรียมพร้อมของทัง้ผู้สอนและนกัเรยีนที่
ต้องใช้เวลาและให้ความส�าคัญกบัการเรยีนรูแ้ม้อยูน่อกห้องเรยีน 
การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนที่สอดคล้อง
กัน และท�าให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆ และ
กระตุ้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องเรียนได้ คือ การ

ให้นักเรียนได้รู้เนื้อหาก่อนการเรียนและได้รับมอบหมายงาน 
เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน (Crouch & 
Mazur, 2001) และการสนบัสนนุของกลุม่เพือ่น การอยูร่่วมกบั
เพือ่น ช่วยกนัส่งเสรมิการเรยีนรู ้ซึง่จะเป็นการเปลีย่นพฤตกิรรม
จากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งที่ดีขึ้น เช่น จากไม่รู้เป็นรู ้
จากท�าไม ่ได ้ เป ็นท�าได ้  หรืออาจเรียกได ้อีกนัยหน่ึงว ่า 
“การใฝ่เรียน” (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 12-13) เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาและจากการทบทวน
วรรณกรรมและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู ้เรียน
สามารถตั้งสมการถดถอยเพื่อใช้ในการศึกษาได้ดังนี้ 
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 ผลการศึกษา

 ส ่วนที่ 1 ระดับทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมใน 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียน 
กลับด้าน ในภาพรวมให้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X

_
=3.55) 

โดยพบว่า การร่วมมือให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด (X
_
=3.86)

ตารางที่ 1 การวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (แบบห้องเรียนกลับด้าน)

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน

X
_

S.D. ระดับทักษะ

 1. การคิดวิเคราะห์ 3.41 0.47 มาก

 2. การสื่อสาร 3.31 0.56 ปานกลาง

 3. การร่วมมือ 3.86 0.44 มาก

 4. ความคิดสร้างสรรค์ 3.60 0.53 มาก

ภาพรวมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้านทั้ง 4 องค์ประกอบ

3.55 0.50 มาก
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

 ส่วนที่ 2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ปัจจัยหลักสูตรและวิธีการสอน 
ปัจจัยทศันคติทีดี่ต่อการเรียน ปัจจยัการสนบัสนนุของกลุม่เพือ่น 
และปัจจัยบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมอยู่ในระดับมาก (X
_
=3.89, 3.76, 3.72 และ 3.67 

ตามล�าดบั) ปัจจยัการใฝ่เรียน และปัจจยัการเตรยีมความพร้อม 
ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
(X
_
=3.60 และ 3.05 ตามล�าดับ)

ตารางที่ 2 การวัดปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
    (แบบห้องเรียนกลับด้าน)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน

X
_

S.D. ระดับปัจจัย

ปัจจัยภายนอก

 ปัจจัยบรรยากาศการเรียนรู้

  1. ห้องเรียนขนาดเหมาะสมและปลอดโปร่ง 3.62 0.76 มาก

  2. ความพร้อมของห้องสมุด สื่อการเรียนรู้ เครือข่ายไร้สาย 3.85 0.95 มาก

  3. มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศของการเรียนรู้ 3.55 0.81 มาก

 ภาพรวมปัจจัยบรรยากาศการเรียนรู้ 3.67 0.84 มาก

 ปัจจัยหลักสูตรและวิธีการสอน

  1. มีวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 4.08 0.73 มาก

  2. มีการมอบหมายงาน 3.59 0.66 มาก

  3. มีวิธีการสอนที่ลดการบรรยาย 4.00 0.72 มาก 

 ภาพรวมปัจจัยหลักสูตรและวิธีการสอน 3.89 0.70 มาก

 ปัจจัยการสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน

  1. ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.32 0.88 ปานกลาง

  2. ขนาดของกลุ่มเรียน 3.80 0.99 มาก

  3. ความตั้งใจในการท�างานกลุ่ม 4.03 0.76 มาก

 ภาพรวมปัจจัยการสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน 3.72 0.88 มาก

ปัจจัยภายใน

 ปัจจัยการใฝ่เรียน

  1. เลือกลงทะเบียนเรียนจากวิชาที่สนใจ 4.06 0.69 มาก

  2. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3.42 0.75 มาก

  3. เพื่อนที่เรียนเก่งมักจะเป็นผู้ท�างานกลุ่ม 2.61 0.97 ปานกลาง

 ภาพรวมปัจจัยการใฝ่เรียน 3.36 0.80 ปานกลาง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน

X
_

S.D. ระดับปัจจัย

 ปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

  1. มีความพยายามในการแสวงหาความรู้ 4.21 0.67 มากที่สุด

  2. ตัดสินใจเลือกลงทะเบียนจากผู้สอนกับรายวิชา 4.20 0.66 มาก

  3. การเลือกเรียนไม่ได้ค�านึงถึงสาระความรู้ที่จะได้รับหวังแค่ผลการเรียนดี 2.88 0.83 ปานกลาง

 ภาพรวมปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 3.76 0.72 มาก

 ปัจจัยการเตรียมความพร้อม

  1. ศึกษาเนื้อหามาก่อนที่จะมีชั่วโมงบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 2.88 1.07 ปานกลาง

  2. ปรึกษากับผู้สอนเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาทุกครั้ง 3.11 0.89 ปานกลาง

  3. มีความพยายามค้นหาเอกสารต�าราที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาด้วยตนเอง
      มากกว่าเรียนเฉพาะในเอกสารประกอบการสอน

3.15 0.79 ปานกลาง

 ภาพรวมปัจจัยการเตรียมความพร้อม 3.05 0.92 ปานกลาง

ตารางที่ 2 การวัดปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
    (แบบห้องเรียนกลับด้าน) (ต่อ)

 ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
ของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณสามารถอธิบายได้ว ่า
ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนรู ้ หลักสูตรและวิธีการสอน 
การสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน การใฝ่เรียน ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน และการเตรียมความพร้อม มีความสัมพันธ์กับทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความ
ผนัแปรของทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมได้ร้อยละ 38% และ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับทักษะการเรียน
รู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน คือ ปัจจัยการเตรียมความพร้อม 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
    แบบห้องเรียนกลับด้าน

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .610a .372 .380 .33682

a Predictor: บรรยากาศการเรียนรู้ หลักสูตรและวิธีการสอน การสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน การใฝ่เรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
   และการเตรียมความพร้อม
Dependent Variable: ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และการวิเคราะห์อ�านาจการอธิบายระหว่างตัวแปรอธิบายกับตัวแปรตาม
    (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน)

ปัจจัย

Unstandardized
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

Constant 1.080 .597 1.809 .076

บรรยากาศการเรียนรู้ .065 .069 .107 .934 .354

หลักสูตรและวิธีการสอน .058 .091 .072 .637 .526

การสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน .108 .077 .157 1.414 .163

การใฝ่เรียน .165 .096 .193 1.716 0.91

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน .076 .104 .081 .735 .465

การเตรียมความพร้อม 2.47 .067 .437 3.690 .000*

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 ส่วนที่ 4 การสรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในแบบสอบถามปลายเปิดได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การศึกษาด้วยตนเองท�าให้ได้
รับความรู้ท่ีไม่เพียงพอต่อการศึกษา และการพูดคุยกันเสียงดัง 
ในขณะที่เพื่อนก�าลังตั้งใจท�างาน เป็นต้น และในส่วนของ 
ข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การส่งเสริม
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและแหล่งการศึกษาเรียนรู้ และ
การเพิม่กจิกรรมในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการเรียนรู้ เป็นต้น

 อภิปรายผลการศึกษา

 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัหลกัสตูรและวธิกีารสอน ปัจจยั
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน ปัจจัยการสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน 
ปัจจัยบรรยากาศการเรียนรู้ ปัจจัยการใฝ่เรียน และปัจจัยการ 
เตรยีมความพร้อมมผีลต่อระดบัทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียน 
กลบัด้านให้ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาจากระดับปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อม 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ท�าให้ทราบว่ายังมีปัจจัยด้านอ่ืน
ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอีกและ
ปัจจัยนี้อาจจะต้องเพิ่มตัววัดหรือก�าหนดตัววัดที่เหมาะสมกับ
ปัจจัยการเตรยีมความพร้อมเพ่ือเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของปัจจยันี ้
และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์ถดถอย 

เชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมเท่านั้นที่มีความ
สมัพนัธ์เชงิบวกกบัทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (4Cs) ในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกชัย พุทธสอน 
และ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2557, น. 93-106) ที่ได้ศึกษา 
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
ส�าหรับนกัศกึษาผูใ้หญ่ พบว่า ด้านคณุลกัษณะทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ 
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความ
สามารถพืน้ฐานในการเรยีนรู ้มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์ การคดิ
เชิงวิพากษ์ และมีวิจารณญาณ มีทกัษะความคดิรเิริม่สร้างสรรค์
มีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น สอดคล้องกับ 
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2547, น. 31-39) ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบในท้ังทางบวกและทางลบต่อ
ชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน ดงันัน้ประชาชนทกุคนต้อง 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความคดิ และทกัษะชีวิตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติได้อย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกบั อทุศิ บ�ารงุชพี (2557, น. 23) 
ทีไ่ด้เขยีนบทความเรือ่ง Hyflex Learning: การเรยีนรูผ้สมผสาน 
แบบยืดหยุ ่นเทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ว่าผู้เรียนต้องรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองค้นคว้าหาความรู้



ASJ P S U  107

จากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
รายวิชา ซึ่ง ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558, 
น. 151-158) พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน คือ 
การเตรียมตัวก่อนมาเรียน ซึ่งประกอบด้วยการปฐมนิเทศ 
ผู ้เรียน การจัดกลุ ่มผู ้เรียน และการวัดทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรยีน ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัศกึษาทีเ่ข้าสูร่ะบบ
การศกึษาในระดับอดุมศกึษามคีวามพร้อมทีแ่ตกต่างกนัจากการ
ศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษา (Abreu-Ellis, Ellis, & Hayes, 
2009, p. 32) ท�าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับ Giallo และ Little (2003, pp. 21-34) 
พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความรู้ความสามารถกับการ
จัดการพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม และจากผลการวิจัย
ยังแสดงให้เห็นว่าผู้สอนที่มีการจัดการในชั้นเรียนท�าให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถของตนเองได้

 สรุปผลการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้เป็นผลจากโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
พบว่า ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยภาพรวมให ้
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน
พบว่า ด้านการร่วมมือ ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ปัจจัย
หลักสูตรและวิธีการสอน ปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ปัจจัย
การสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน และปัจจัยบรรยากาศการเรียนรู้ 
ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการใฝ่เรียน และปัจจัยการ 
เตรียมความพร้อม ซึง่ให้ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับปานกลาง ซ่ึงมผีลต่อ 
ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที ่21 แบบห้องเรยีนกลบัด้าน และเมือ่พจิารณา 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจยัการเตรียมความพร้อม 
(ความพยายามค้นหาเอกสารต�าราที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาด้วย
ตนเองมากกว่าเรียนเฉพาะในเอกสารประกอบการสอนมาก/
ปรึกษากับผู้สอนเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาทุกครั้ง/ศึกษา
เนื้อหามาก่อนที่จะมีชั่วโมงบรรยายในแต่ละสัปดาห์) ซึ่งเป็น
ปัจจยัภายใน มคีวามสมัพนัธ์กับทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียน
กลับด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวก และในส่วนของการศึกษาปัญหา อุปสรรค 
พบว่า การศึกษาด้วยตนเองท�าให้ได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อ
การศึกษา และข้อเสนอแนะ พบว่า การส่งเสริมความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีและแหล่งการศึกษาเรียนรู้ จะเป็นปัจจัยในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน 
อีกประการหนึ่งด้วย ทั้งนี้จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค

จากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้สอนจ�าเป็นจะต้องชี้แจงแนวทาง
และวิธีการสอนให้กับผู้เรียนทราบก่อน รวมถึงสอบถามความ
สามารถของผู้เรียนและร่วมกันออกแบบการสอนให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนโดยค�านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (curricular 
mapping) ของรายวิชานั้นๆ ในหลักสูตร (มคอ.2) รวมถึงอาจ
มีการทดสอบความเข้าถึงความรู้ในรายเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
เพื่อเป็นการทวนสอบและปรับปรุงวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
 จากผลการศึกษาผู ้ วิจัยมีข ้อเสนอแนะซึ่ ง ใช ้ เป ็น
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรม ดังนี้
 1. ส�าหรับภาพรวมของระดับทักษะการเรียนรู ้และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่ามีภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 
แต่ก็ยังมีองค์ประกอบด้านการสื่อสารที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบกับยังพบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ต้องได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาการสอน ดังนั้นผู้สอนจึงควรหาวิธีการ
แก้ไขเพื่อท�าให้องค์ประกอบของทักษะด้านการเรียนรู้มีความ
สมดุล
 2. สถานศกึษาควรเพิม่วัสดอุุปกรณ์การเรยีนรูใ้ห้เพยีงพอ
 3. ผูส้อนต้องอธบิายและแนะน�าผูเ้รยีนโดยให้ได้ชดุความ
คดิหลกัเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาแบบห้องเรยีนกลบัด้าน
เพื่อไม่ให้เกิดการได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอของผู้เรียน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป
 จากการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้กลุม่เป้าหมายในการศกึษา 
คือ จ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพียงรายวิชาเดียวและทักษะ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพียงทักษะเดียว คือ 
ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเท่านัน้ ส�าหรบัการศกึษาในครัง้
ต่อไปควรท�าการศึกษาดังนี้
 1. ควรวัดทักษะในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ให้ครบทุกด้านหรือใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
 2. ศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (4Cs) ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้วิจัย
ไม่ได้น�ามาใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพราะจากผลการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 
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การท�านายพยากรณ์ปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อทกัษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรมจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ .380 ซึ่งตัวแปร
ปัจจัยการเตรียมความพร้อมสามารถอธิบายความผันแปรของ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้เพียงร้อยละ 38 และมีเพียง
ปัจจัยเดียว คือ ปัจจัยการเตรียมความพร้อม ท�าให้ทราบว่า 
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถอธิบายความผันแปรได้อีก 

 กิติกรรมประกาศ

 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการจัดการ
เรยีนการสอนตามการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 
2558 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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