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บทน า 

 การสร้างนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ส าหรับการปรับปรุงพัฒนา และการแก้ไขปัญหาใน
การจัดการศึกษาเรียนรู้น้ันได้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็นพลวัต (Dynamic) ที่ด าเนินการมาอย่างเป็น
ระบบภายใต้สภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบน้ัน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ทรงพลังและเป็นที่
ยอมรับ 
 สภาพการณ์ทางการเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระแสแหง่โลกในยุคดิจติัล ( Digital Age )น้ันส่งผลต่อการแสวงหารูปแบบและ
การปรับกระบวนทัศน์ในการท างาน ( Paradigm Shift ) ที่มีความหลากหลายให้สอดรับและก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงกับโลกยุคใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ันแนวความคิด รูปแบบและวิธีการที่ใช้กันใน
แบบเดิมน้ัน อาจมีการพิเคราะห์ทบทวนเพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
มากน้อยประการใดและท าการศึกษาพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายส าคัญ
ดังที่กล่าวถึงในเบื้องต้น 
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 ในวงการศึกษาของไทยเราก็เช่นเดียวกัน ได้มีการคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการ
เรียนรู้และรูปแบบการสอนตามหลักสูตรเพื่อก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงกับบริบทเชิงสังคม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงกับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่
เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาค่อนข้า งสูง รวมทั้งการปรับสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาโดยรวม ซึ่งในวงการศึกษาไทยได้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เป็นไปตามปรัชญาแนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Learners Center) ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 วิธีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า 21st 
Century ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและรับมือการ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเน่ืองด้วยโลกที่ไร้พรมแดน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และนโยบายความร่วมมือของพลเมืองโลก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีการคิดค้นหาแนวทา งสู่
กระบวนการทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21 น้ี จึงเป็นประเด็นส าคัญที่สังคมต่างมุ่งมั่นและให้ความส าคัญ 
 “ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหน่ึงของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนใหเ้กิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกตค์วามรู้ในสถานการณ์
ต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับและ
คุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 1 

 บทความน้ีจะน าเสนอบทสรุปที่ เป็นสาระของค าว่า “ห้องเรียนกลับด้าน” ที่มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์มาจากประสบการณ์การสอนและถ่ายทอดเน้ือหาจากหนังสือเรื่อง Flip Your Classroom : 
Reach Every Student in Every Class Every Day เขียนโดย Bergman และ Sams ครูชาวอเมริกัน 
 

ความหมายและความเป็นมา 
 
 ห้องเรียนกลับด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Flipped Classroom เป็นศัพท์บัญญัติที่นิยามไว้
ดังน้ี Flipped Classroom (n.) A Model of Teaching which students’ homework is the traditional 
lecture viewed outside of class on a video. Class time is then spent on inquiry-based 
learning that would include what would traditionally be viewed as students’ homework 
assignments.2 แปลสรุปได้ว่าห้องเรียนกลับด้าน ( ค านาม )เป็นรูปแบบหน่ึงของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์( Video )นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน 
ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกติน้ันจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมี
ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ 
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 จุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมประเภทน้ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยม
ปลายที่โรงเรียน Woodland Park High School เมือง Woodland Park รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา โดย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สองคนชื่อ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ราวปี ค.ศ. 2007 ที่เขาได้
เริ่มท าการบันทึกเทปวิดีโอซึ่งเป็นเน้ือหาสาระการสอนเพื่อให้นักเรียนน าไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน แล้วให้
ผู้เรียนน าเอาผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองน ากลับมาสู่กระบวนการอภิปราย สืบค้นเพื่อหาบทสรุปของ
ค าตอบที่ชั้นเรียนอีกครั้งหน่ึงโดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ทางการ
เรียนดังกล่าว ซึ่งวิธีการเรียนแบบน้ีเป็นการเรียนแบบกลับด้านแนวคิดจากแบบเดิมที่ต้องเรียนเน้ือหาที่
โรงเรียนและน างานกลับไปท าต่อที่บ้าน โดยให้เรียนเน้ือหาที่บ้านด้วยตนเอง แล้วน างานหรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาท าการเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนร่วมกันกับเพื่อนต่อไปโดยครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า
ชี้แจงในประเด็นค าตอบที่เกิดขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวน้ีภายหลังได้พัฒนาและขยายขอบข่ายไปกว้างขวาง 
โดยเฉพาะการปรับใช้กับสื่อ ICT หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงในปัจจุบัน 
 

ภาพที ่1.  อาร์รอน แซมส ์( Aaron Sams ) และโจนาธาน เบอร์กมานน์ ( Jonathan   
     Bergmann ) ผู้ริเริ่มพัฒนา Flipped Classroom 
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ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดิมกับการเรียนแบบกลับด้าน 

 
 ได้กล่าวถึงแนวคิดของห้องเรียนกลับด้านมาในเบื้องต้นน้ัน มีบทสรุปเปรียบเทียบให้เห็นถึงรูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน ( Flipped Learning ) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิม ( Traditional Learning ) กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางน้ันจะมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ดว้ยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของเอกัตบุคคล 
( Individualized Competency ) ตามอัตราความสามารถทางการเรียนแต่ละคน ( Self-Paced )จากมวล
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่
ครูจะเป็นผู้ป้อนความรูป้ระสบการณ์ให้ผูเ้รียนในลกัษณะของครเูป็นศูนย์กลาง ( Teacher Center ) ดังนั้น
การสอนแบบกลับทางจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอด
ความรู้แต่จะท าบทบาทเป็นติวเตอร์ ( Tutors )หรือโค้ช ( Coach )ที่จะเป็นผู้จุดประกายและสร้างความ
สนุกสนานในการเรียน รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน ( Facilitators )ในชั้นเรียนน้ันๆ 
 
 ภาพที่ 2. เปรียบเทียบห้องเรียนแบบเดิม กับห้องเรียนแบบกลับด้าน 
 Source : http://www.uw.edu/teaching.pdf. 
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 ต่อไปน้ีขอกล่าวถึงข้อเปรียบเทียบด้านตัวอย่างของกิจกรรมและเวลา ระหว่างการเรียนแบบเดิม 
กับห้องเรียนกลับด้าน ดังแสดงให้เห็นจากตาราง 
 
 ตารางที่ 1. เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหว่างห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนกลับด้าน 
 

ห้องเรียนแบบเดิม ( Traditional ) 
 

ห้องเรียนแบบกลับด้าน ( Flipped Classroom ) 

กิจกรรม Warm-up 5 นาที กิจกรรม Warm-up 5 นาที 
ทบทวนการบา้นของคืนกอ่น 20 นาที ถาม – ตอบเรือ่งวดีิทัศน์ 10 นาที 
บรรยายเน้ือหาวชิาใหม ่30 – 45 นาที กิจกรรมเรียนรูท้ี่ครมูอบหมาย หรอืนักเรียนคิดเอง 

หรือ Lab 1 ชั่วโมง 15 นาที 
กิจกรรมเรียนรูท้ี่ครมูอบหมาย หรอืนักเรียนคิดเอง 

หรือ Lab 20 – 35 นาท ี
 

 
ที่มา : วิจารณ์  พานิช ( 2556 ) ครูเพื่อศิษยส์ร้างห้องเรยีนกลับทาง : RS Printing หน้า 13 

 

ตัวแบบ ( Model ) ของห้องเรียนแบบกลับด้าน 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped Classroom ) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้านหรือ Mastery Learning น้ัน
จะมีองค์ประกอบส าคัญที่เกิดขึ้น 4 องค์ประกอบที่เป็นวัฏจักร ( Cycle ) หมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 4 ที่เกิดขึ้นได้แก่ 3 
 

1. การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ ( Experiential Engagement ) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้
ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อเรียนเน้ือหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใช้
กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเอง เกม สถานการณ์จ าลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ การทดลอง หรืองานด้าน
ศิลปะแขนงต่างๆ 

2. การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด ( Concept Exploration ) โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอย
ชี้แนะให้กับผู้เรียนจากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย 
การใช้สื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สื่อ Websites หรือสื่อออนไลน์ Chats 
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3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย ( Meaning Making ) โดยผู้เรียนเป็นผู้บูรณาการ
สร้างทักษะองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ( Blogs ) การใช้แบบทดสอบ ( Tests ) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดาน
ส าหรับอภิปรายแบบออนไลน์ ( Social Networking & Discussion Boards ) 

4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ ( Demonstration & Application ) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดย
ผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน ( Project ) และผ่านกระบวนการ
น าเสนอผลงาน ( Presentations ) ที่เกิดจากการรังสรรค์งานเหล่าน้ัน 

 
Model หรือตัวแบบของการจัดกิกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( The Flipped 

 Classrooms ) ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นน้ัน สามารถก าหนดเป็นภาพเชิงกราฟิกดังต่อไปน้ี 4 
  

ภาพที่ 3. โมเดลห้องเรียนแบบกลับด้าน ( Flipped Classroom Model ) 
     Source : http://www.google.go.th/imgres?imgrurl=http://1.bp.blogspot.com/Pprl 

 

 

http://www.google.go.th/imgres?imgrurl=http://1.bp.blogspot.com/Pprl
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=flipped+classroom+models&source=images&cd=&cad=rja&docid=MP-8kGnYsuFWVM&tbnid=EvxDSrMCpQlGvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ileighanne.wordpress.com/2013/01/28/learning-cycles-of-the-flipped-classroom/&ei=ovaVUci6IcKtrAebpoCwBA&bvm=bv.46751780,d.bmk&psig=AFQjCNEjWuHmAV7A6WXhrj5kAYCel1H_Mg&ust=1368868544806959
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ผลประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 
 มีเหตุผลบางประการที่บอกถึงคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped 
Classroom ) ที่ Bergmann และ Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Flip Your Classroom : Reach 
Every Student in Every Class Every Day สรุปได้ดังนี้ 5 

1. เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือจากครูสอนไปเป็นครูฝึก ฝึก
การท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอื่นในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์เป็นรายบุคคลหรืออาจเรียกว่าเป็น
ครูติวเตอร์ 

2. เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ โดยใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการน าโลกของ
โรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัล 

3. ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยน้ีมีกิจกรรมมาก ดังนั้นจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต ( Internet ) ช่วยให้เด็กเรียนไว้
ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จัดการจัดเวลาของตนเอง 

4. ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ ในชั้นเรียนปกติเด็กเหล่าน้ีจะถูกทอดทิ้งแต่ใน
ห้องเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากครูมากที่สุดโดยอัตโนมัติ 

5. ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของ
ตนเอง เพราะเด็กสามารถฟัง-ดูวีดิทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับ ( Review ) ก็ได้
ตามที่ตนเองพึงพอใจที่จะเรียน 

6. ช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนเองได้ ท าให้เด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ 
เบื่อก็หยุดพักได้ สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้ 

7. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับการที่เรียนแบบออนไลน์ การ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนและนักเรียน
พบปะกับครู ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทของครูให้เป็นทั้งพี่เลี้ยง 
(Mentor) เพื่อน เพื่อนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 

8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือเน้ือหา แต่ต้อง
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้ก าลังใจ รับฟังและช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้เรียนซึ่งเป็น
มิติส าคัญที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของเด็ก 

9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรียนที่ครูจัด
ประสบการณ์ขึ้นมาน้ัน   ผู้เรียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดี เป็นการ 
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ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งครูหรือท างานให้เสร็จตามก าหนด 
เป็นการเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอื่น ส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 

10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีเด็กที่มีความ
แตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางจะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อด้วยกันก็เห็น และ
ช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน 

11. เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียน ช่วยเปิดช่องให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้
ตามความต้องการที่จะท า ครูสามารถท าหน้าที่ของการสอนที่ส าคัญในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน ช่วยให้เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีทีสุด 

12. เปลี่ยนค าสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งการ
รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ 

13. ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา การใช้ห้องเรียนแบบกลับทางโดยน าสาระค า
สอนไปไว้ในวีดิทัศน์น าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเปิดเผยเน้ือหาสาระทางการเรียน
ให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ 
 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=flipped+classroom&source=images&cd=&cad=rja&docid=RrxIG5HE-jBkUM&tbnid=PFm0w5bsPbwiyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teachthought.com/teaching/100-incredible-science-lectures-for-the-flipped-classroom/&ei=QUWWUeKHBsTArAer_4DgCg&bvm=bv.46751780,d.bmk&psig=AFQjCNEsEjuZydQsJqQLD-kMWeXP7pmZVA&ust=1368888825042528
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ห้องเรียนกลับด้านกับการเรียนแบบรอบรู้ 
 
 การจัดประสบการณ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped Classroom )น้ันจะก่อให้เกิด
กระบวนการสรา้งองคค์วามรู้ทีเ่รียกวา่ “การเรียนแบบรอบรู้หรือการเรียนให้รู้จริง ( Mastery Learning )”
ซึ่งเป็นการเรียนที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพิ่มความ
มั่นใจในตนเองของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสแก่นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในการเรียนรู้ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีผลการวิจัยที่บ่งบอกว่า การเรียนแบบรอบรู้จะช่วยให้ผู้เรียนประมาณร้อยละ 80 
สามารถเรียนเน้ือหาส าคัญได้ เทียบกับร้อยละ 20 เมื่อใช้วิธีสอนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 6 

 ลักษณะส าคัญของการเรียนแบบรู้จริง ( Mastery Learning ) คือ 7 
1. ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้เน้ือหาสาระ มีการจัดกลุ่มวัตถุประสงค์

และต้องบ่งบอกสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องกระท าให้ได้เพื่อแสดงว่าตนได้เกิดการเรียนรู้จริงใน
สาระน้ันๆ วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องจัดเรียงจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนขึ้น หรือ
จัดเรียงจากง่ายไปหายาก 

2. ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถตอบสนองความถนัดที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ซึ่งอาจใช้สื่อการเรียนรู้ วิธีสอน หรือเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนด 

3. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนเข้าใจในจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียน ระเบียบกติกา ข้อตกลงต่างๆในการ
ท างานให้ชัดเจน 

4. ผู้เรียนมีการด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนที่ผู้สอนจัดให้ มีการประเมินการเรียนตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยผู้สอนคอยดูแลและให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 

5. หากผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หน่ึงที่ก าหนดไว้แล้ว จึงจะมีการด าเนินการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

6. หากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้สอนต้องมีการวินิจฉัยปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน และจัดโปรแกรมการสอนซ่อมในส่วนที่ ยังไม่บรรลุผลน้ัน แล้วจึง
ประเมินผลอีกครั้งหน่ึง หากสามารถท าได้จึงให้เรียนรู้ในวัตถุประสงค์ต่อไป 

7. ผู้เรียนด าเนินการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดจนบรรยุครบทุกวัตถุประสงค์ 
ซึ่งผู้เรียนอาจใช้เวลามากน้อยต่างกันตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 

8. ผู้สอนมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของผู้เรียน และเก็บข้อมูลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการใช้ขอ้มูลในการวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป 
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ท้ายบท 
 
 นวัตกรรมประเภทการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ( The Flipped Classrooms ) ก าลังเป็นที่
สนใจและจับตามองของนักการศึกษาหลายฝ่ายทั้งในและต่างประเทศที่จะน ามาปรับใช้กับการจัดการ
เรียนรู้ตามบริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนให้เกิดขึ้นได้ภายใต้
สถานการณ์ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไป และในส่วนของไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก็มีแนวคิดที่น าเอานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านหรือ Flipped Classroom มาใช้โดยจะด าเนินการน าร่องในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อมภายใน
ปีการศึกษา 2556 น้ีเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบ้านและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เด็กได้ 8 
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