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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน 
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน และ 2) สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้ การเรียนรู้แบบโครงงาน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบาย กรอบแนวคิด เป้าหมาย 
ส่วนท่ี 2 หลักการ ทฤษฎี ส่วนท่ี 3 ระบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ส่วนที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 5 ตัวบ่งช้ี
ของรูปแบบ และ 2) ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ความเหมาะสมด้านนโยบาย กรอบแนวคิดและ
เป้าหมาย  ความเหมาะสมด้านรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ความเหมาะสมด้าน
องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงาน ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสมของตัว
บ่งช้ี และความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องเรียนกลับด้าน, การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

Abstract 
 The purpose of the research was to 1) synthesize the management model of information 
technology for classroom-based instruction using project-based learning and 2) inquire the 
experts about the appropriateness of the model. Target groups include the research tools were 
questionnaire expert opinion on the appropriateness of the management model of information 
technology for classroom instruction. By Project-based learning. The statistics used are the mean 
and standard deviation. 
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 The research findings were as follows: 1) The instructional management model of 
information technology for teaching and learning, the workshop 3, the system of teaching and 
learning in information technology using information technology Part 5: Indicators of Patterns  
2) Experts When technical details are found to be different in each category. The importance of 
format and policy framework was at the highest level Understanding the Theorem in the 21st 
century, it was at the highest level (mean 5.00, standard deviation 0.00). The importance of 
information technology management for teaching and learning, Information Technology 
Management System Back to top Performance evaluation of integrated information systems, 
Knowledge of information technology, the learning management and video streaming systems 
were at the highest level. The level of teaching and learning management technology was high, 
and responsibility management. 
 
Keyword: Management Information Technology, Flipped Classroom, Project Base Learning 

 
บทน า 

ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันจะใช้การเช่ือมต่อผ่าน สามารถน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน 
การสอนได้ ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบสืบสอบหรือเรียนรู้  
แบบร่วมมือในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนได้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน
ให้เป็นแบบช้ันเรียนดิจิทัลได้อีกด้วย [1] 

การจัดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลจ าเป็นต้องมีประบวนการที่ก่อให้เกิดทักษะในหลายด้าน 
ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้งานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้แบบโครงงานถือเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองทักษะดังกล่าว การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่จัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
ให้ท างานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ร่วมมือกันท าโครงงานตามความสนใจของกลุม มีการปรึกษากันแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหค้วามช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการส ารวจ สืบเสาะ 
แสวงหา ค้นคว้า ประดิษฐ์ ซึ่งท าให้ผลการใช้สื่อกระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเว็บที่พัฒนาได้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการพัฒนา การปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติ ทักษะการท างาน
แบบร่วมมือ จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป [2] การจัดการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านสามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดการสอนที่จัด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้ท าการทดลอง  ได้พิ สูจน์สิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิด
ขั้นสูง  (Higher  Order  Thinking)  และการประเมินตนเอง 

จากความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบ TQF สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและคุณลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน จึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งผลให้เกิดทักษะ
ปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
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การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยหวังว่าการบูรณาการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านกับการสอนแบบโครงงาน ในรายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  มีจุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนในการจัดการสอน จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิด กระบวนการท าโครงงานและมีทักษะในการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 

1.2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานท่ีได้สังเคราะห์ขึ้น 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นวัตกรรมการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากการสอนแบบเดิมที่ใช้วิธีการ
ท่องจ า โดยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเมื่อน ามาใช้กับระบบเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จะสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อมีการบูรณาการร่วมกับการสอนแบบโครงงาน จะเป็นการจัดการสอนที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างาน
ของกลุ่มอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายกระบวนการอย่างละเอียด  แล้วลงมือปฏิบัติตามที่
วางแผนไว้ และปรับปรุงการปฏิบัติงานจนเกิดผลงาน และข้อสรุปผลการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์  จะส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  

เอก กนกพิชญ์กุล [3] ได้วิจัยรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ  ส่วนที่ 1  นโยบาย หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  1) นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
3) หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4) บริบท ส่วนที่ 2  กรอบทักษะชีวิต 4H 
ประกอบด้วย Head, Hear,t Hand, Health ส่วนที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นปฏิบัติ 4) ขั้นประเมินผล ส่วนที่ 4 กรอบไอซีที ประกอบด้วย  
1) Facebook 2) Google Apps 3) LINE 4) YouTube และ ส่วนท่ี 5  ตัวบ่งช้ีของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) ด้าน
สติปัญญา 2) ด้านทัศนคติ 3) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง 4) ด้านสุขภาพ 

สมหมาย แก้วกันหา [4] ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ 
สื่อไอซีที ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ  ส่วนที่ 1 นโยบายและหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายภาครัฐ 
ในการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ความส าคัญของ
สื่อไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ส่วนที่ 3 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเรียนรู้แบบร่วมมือและปฏิบัติ  เพื่อการเรียนรู้
โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ส่วนที่ 4 เครื่องมือสนับสนุน เป็นสื่อไอซี
ที เครือข่าย Facebook และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาผ่าน
เครือข่าย Facebook และ ส่วนท่ี 5 ตัวช้ีวัด เป็นการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยการประยุกต์ใช้สื่อไอซีที 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เช่ียวชาญส าหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน 
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 9 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

3.1 ศึกษาเอกสารและสังเคราะห์กรอบแนวความคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี ด้านรูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บทความ และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.2 ส ารวจบริบท ปัญหา และความต้องการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ใน 
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน   

3.3 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานในประเด็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 

3.4 สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการสัมภาษณ์ประเด็นบริบท ปัญหา ความต้องการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงาน 

3.5 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การส ารวจ การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  
 3.6 ประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  

โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ประสานผู้เช่ียวชาญ พร้อมจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ และนัดหมายช่วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
เพื่อด าเนินการการประเมิน 

4.2 ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นด้วยตัวเอง พร้อมนัดหมายวันเวลาที่จะเก็บแบบประเมินกลับคืน  
 4.3 รวบรวมแบบประเมินและตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์และสรุปผลการสอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์ประเมิน มาวิเคราะห์ผล ดังนี้  [5]  
   4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด  
   3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก  
   2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง  
   1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย  
   1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จากการส ารวจข้อมูลบริบท ปัญหา และ  
ความต้องการในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้  
แบบโครงงาน จากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  น ามาเป็นข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบฯ ผลการด าเนินงานแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน 

แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

 จากภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ   
 1.  นโยบาย กรอบแนวคิด เป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1.1 21th skill การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิด คือ ผู้สอนมีการปรับแนวทางการเรียนการสอน  
โดยผู้สอนจะต้องท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที ซึ่งทักษะทางด้านการหาข้อมูลเหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาผู้เรียนต้อง
วิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู้ได้ สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจาก
การฝึกฝน ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง 
  1.2 Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ในปัจจุบันประเทศไทยยึดติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงมีการการปรับเปลี่ยนเป็น 
“ท าน้อย ได้มาก” มีการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจาก 
การขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  1.3 TQF เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบด้วยระดับ
คุณวุฒิ ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะ
ของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 
 2.  หลักการ ทฤษฎี ประกอบด้วย  
  2.1 แนวคิดการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศซึ่งออกแบบมาส าหรับ  
การสอนหรือการอบรม โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา 
ท าให้ช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ีให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและให้ผู้เรียน 
มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.2 หลักการจัดการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการบริหาร 
การเรียน ในรูปแบบ e-Learning เพื่อจัดการเนื้อระหว่างผู้สอน ผู้เรียน โดยออกแบบระบบเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ 
ที่ท าหน้าท่ีบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ  
  2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้าน 
ที่ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวีดิทัศน์ นอกช้ันเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในช้ันเรียนปกตินั้นจะเป็น 
การเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ 
  2.4 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
จากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอย
กระตุ้น แนะน าและให้ค าปรึกษา 
 3.  ระบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงาน ประกอบด้วย 
  3.1 การบูรณาการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้  
การเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งผลให้เกิดทักษะปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี 
โดยมีเทคนิคเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนในการจัดการสอน จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิด  กระบวนการท า
โครงงานและมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 คู่มือการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน เป็นเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน 
การสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีการอธิบายขึ้นตอน 
กระบวนการอย่างชัดเจน 
  3.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็น  
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมแต่ละขั้น 
 4.  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในระบบจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  4.1 Web board เป็นระบบกระดานข่าว ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลแบบตามประเภท 
  4.2 Instance Messenger เป็นระบบสนทนาแบบตอบสนองทันที ผู้ใช้สามารถสื่อสารตอบโต้กันได้ทันที 
ทั้งแบบบุคคลต่อบุคคลและแบบสนทนากลุ่ม 
  4.3 Social Media เป็นระบบสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Facebook  
  4.4 Content Management System เป็นระบบจัดการเนื้อหาออนไลน์ มีลักษณะการแสดงผลเป็น 
หน้าเพจ และมีการแบ่งหมดหมู่การน าเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจน 
  4.5 Learning Management System เป็นระบบจัดการบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีรูปแบบ 
การจัดการเนื้อหา แบบทดสอบ และสามารถจัดการระบบของผู้สอนและผู้เรียนได้ 
  4.6 Video Streaming เป็นคลังสื่อวีดโิอออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถน าส่งวีดิโอของตนเองขึ้นไปในระบบได้
และแสดงผลได้ทุกแห่งจากระบบอินเทอร์เน็ต 
  4.7 Cloud Drive เป็นระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลออนไลน์ ผู้ใช้ทุกคนสามารถน าส่งไฟล์ขึ้นไปยังระบบและ
ก าหนดสิทธ์ิให้ผู้ใช้เข้าใช้งานได้ 
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  4.8 Google Form เป็นระบบจัดท าแบบส ารวจและข้อสอบออนไลน์ โดยเมื่อน าส่งแบบส ารวจแล้ว  
ผลลพัธ์จะถูกส่งไปยังผู้สร้างแบบส ารวจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  ตัวบ่งช้ีของรูปแบบ ประกอบด้วย   
  5.1 ตัวบ่งช้ีด้านระบบ  
  5.2 ตัวบ่งช้ีด้านผู้เรียน แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตัวบ่งช้ีของรูปแบบ 

ตัวบ่งชี้ดา้นระบบ ตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน 

 1. ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 2. คุณภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 3. ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบ
จัดการเรียนการสอน 

 1. คะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 
 2. ทักษะจากการเรียนรู้ด้วยระบบจัดการเรียนการสอน
ของผู้เรียนมีค่าอยู่ในระดับสูง 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 

  
 จากตารางที่ 1 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้น าเสนอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
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 จากภาพที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้  
การเรียนรู้แบบโครงงาน แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ 1) การเรียนนอกช้ันเรียน 2) การเรียนในช้ันเรียน และ  
3) การตรวจสอบผลการเรียนนอกช้ันเรียน สามารถอธิบายกระบวนการได้ ดังนี้ 
 
ช่วงที่ 1 ช่วงเวลาการเรียนนอกชั้นเรียน 
 1) ผู้เรียนศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากระบบจัดการเรียนรู้ โดยสามารถดูหรือ
อ่านบทเรียนออนไลน์ที่ต้องการได้ก่อนเข้าเรียนในช้ันเรียน ซึ่งเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในระบบจัดการเรียนรู้ต้อง
ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยระหว่างที่ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความรู้สามารถปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนได้ 
 2) ผู้เรียนท าใบงานผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด 
จุดประสงค์ของการท าใบงาน คือเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้ท าการศึกษาบทเรียนออนไลน์ที่มีความจ าเป็นในการเรียน
ในช้ันเรียน 
 
ช่วงที่ 2 ช่วงเวลาการเรียนในชั้นเรียน 
 3) ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด จุดประสงค์ของการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน คือสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะกับการท ากิจกรรมโครงงาน รูปแบบของค าถามจะมี
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ระดับคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนช่วยให้
ผู้สอนสามารถจ าแนก และช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้คลาดเคลื่อนได้ จะน าไปสู่การพัฒนา
กิจกรรมในห้องเรียน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ 
 4) ผู้เรียนจับกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมโครงงาน ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรมโครงงานในช้ันเรียนได้มีการพัฒนา
ทักษะของนักเรียน โดยออกแบบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยกิจกรรมโครงงาน ขั้นแรก ผู้เรียนร่วมกัน
ก าหนดวิธีในการปฏิบัติงานในกลุ่มย่อยเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันและส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป้าหมาย
การเรียนรู้และวัตถุประสงค์ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมโครงก ารแบบกลุ่ม มีผลต่อความรู้ และทักษะ 
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นมีเหตุผล ในการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดกิจกรรมในห้องเรียนซึ่งผู้สอนสามารถ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินและวัดความเข้าใจของผู้ เรียนได้ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [6]  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้  
  4.1) ข้ันน าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้  ก าหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ 
เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนจัดการเรียนรู้แต่ละแผน 
เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่ เป็นขั้นตอนของโครงงานเพื่อเป็นแนวทางใน 
การวางแผนการเรียนรู้ 
  4.2) ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยร่วมกันระดมความคิดอภิปรายหรือข้อสรุป
ของกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
  4.3) ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนรายงานที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน 
  4.4) ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอนผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน 
 5) ผู้เรียนน าเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ 
ในช้ันเรียนและผู้สอนเสริมข้อมูลเพิ่มเติม หากมีการน าเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด ผู้สอนมีหน้าที่ช้ีแจงและสามารถเสริม
ความเข้าใจด้านเนื้อหาของผู้เรียน เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้เพิ่มเติมที่ถูกต้องได้ทันทีระหว่างการน าเสนอ  
โดยกิจกรรมการน าเสนอผู้เรียนทุกคนในกลุ่มผู้เรียนในช้ันเรียนต้องร่วมกันแสดงความเห็นในการอภิปรายในช้ันเรียน
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน 
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 6) ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้
ทั้งหมด จุดประสงค์ของการท าแบบทดสอบหลังเรียน เป็นการสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมโครงงาน ระดับคะแนนที่
ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถจ าแนกและช่วยเหลือผู้เรียนได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
กิจกรรมในห้องเรียน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ 
ช่วงที่ 3 ช่วงเวลาการตรวจสอบผลการเรียนนอกชั้นเรียน 
 7) ประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการเรียนในช้ันเรียน จะมีการประเมินโครงงาน
โดยผู้สอน ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน เกี่ยวกับ 1) ทักษะด้านการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 2) ทักษะด้าน
การพัฒนาโครงงาน 3) ทักษะความพร้อมและระดับการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยผู้เรียนสามารถตรวจสอบ 
ผลการเรียนได้จากระบบจัดการเรียนการสอน  
 8) ผู้สอนสรุปผลการท ากิจกรรม ผู้สอนจัดท าส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน เพื่อสอบถามปัญหา จุดเด่น 
จุดด้อยในการจัดกิจกรรม สรุปผลการท ากิจกรรม โดยน าผลประเมินกิจกรรมโครงงานและผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้เรียน น ามาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในกิจกรรมต่อไป โดยสามารถเรียกดู
ผลสรุปจากการท ากิจกรรมได้ 

 
2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงาน ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบฯ 

ความเหมาะสมของรปูแบบฯ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 
    1. นโยบาย กรอบแนวคิดและเป้าหมาย 
    2. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
    3 .  อ ง ค์ป ระกอบของระบบกา รจั ดก า ร เ รี ย นก ารสอนด้ า น เทคโน โลยี     
    สารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
    4. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียนการสอน 
    5. ตัวบ่งชี้ 

 
4.78 
4.67 
4.56 

 
4.67 
4.56 

 
0.44 
0.50 
0.53 

 
0.50 
0.53 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความเหมาะสมด้านนโยบาย กรอบแนวคิดและเป้าหมาย 
    1. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    2. โมเดลประเทศไทย 4.0 
    3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
4.89 
4.89 
4.89 

 
0.33 
0.33 
0.33 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความเหมาะสมด้านรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนการสอน 
    1. แนวคิดการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    2. หลักการจัดการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
    3. การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
    4. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 
 

4.89 
4.56 
4.67 
4.89 

 
 

0.33 
0.53 
0.50 
0.33 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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ความเหมาะสมของรปูแบบฯ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของระบบการจัดการเรียน 
การสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้าน 
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
    1. การบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
    2. คู่มือการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
    3.  การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ 
    การเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
 
 
 

4.67 
4.78 
4.89 

 
 
 
 

0.50 
0.44 
0.33 

 
 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียนการสอน 
    1. Web board 
    2. Instance Messenger 
    3. Social Media 
    4. Content Management System 
    5. Learning Management System 
    6. Video Streaming  
    7. Cloud Drive 
    8. Google Form 

 
4.78 
4.56 
4.67 
4.56 
5.00 
5.00 
4.67 
4.67 

 
0.44 
0.53 
0.50 
0.53 
0.00 
0.00 
0.50 
0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
  ด้านคุณลักษณะของของระบบ 
    1. ประสิทธภิาพของระบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลย ี   
    สารสนเทศแบบห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
    2. คุณภาพของคู่มือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยี 
    สารสนเทศแบบห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
    3. ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียน 
    การสอน 
  ดา้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    4. คะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง  
    5. ทักษะจากการเรียนรู้ด้วยระบบจดัการเรียนการสอนของผู้เรียน 
    อยู่ในระดับสูง  
    6. ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 

 
 

4.89 
 

4.56 
 

4.56 
 
 

4.89 
4.56 

 
4.56 

 
 

0.33 
 

0.53 
 

0.53 
 
 

0.33 
0.53 

 
0.53 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  กระบวนการในช่วงเวลาการเรียนนอกชั้นเรียน 
    1. ผู้เรียนศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    2. ผู้เรียนท าใบงานผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 

5.00 
4.56 

 
 

0.00 
0.53 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

  กระบวนการในช่วงเวลาการเรียนในชั้นเรียน 
    1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
    2. ผู้เรียนจับกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมโครงงาน 
    กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
       2.1 ขั้นน าเสนอ 
       2.2 ขั้นวางแผน 
       2.3 ขั้นปฏิบัติ 
       2.4 ขั้นประเมินผล 
    3. ผู้เรียนน าเสนอผลงานและร่วมกันอภิปราย 
    4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

 
4.78 
5.00 

 
4.56 
4.89 
4.89 
4.67 
4.56 
4.89 

 
0.44 
0.00 

 
0.53 
0.33 
0.33 
0.50 
0.53 
0.33 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
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ความเหมาะสมของรปูแบบฯ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

  กระบวนการในช่วงเวลาการตรวจสอบผลการเรียนนอกชั้นเรียน 
    1. ประเมินโครงงานโดยผู้สอน 
    2. ผู้สอนสรุปผลการท ากิจกรรม 

 
4.67 
4.78 

 
0.50 
0.44 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.74 0.40 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.74, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเหมาะสมด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบ นโยบาย กรอบแนวคิดและเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44)  ความเหมาะสมด้านนโยบาย กรอบแนวคิดและเป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00)  ความเหมาะสมด้านรูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน แนวคิดการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ
ของระบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียน
การสอน Learning Management System และ Video Streaming อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00)  ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีและคะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89 ,  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) และความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนศึกษาด้วย  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้เรียนจับกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมโครงงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 5.00, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้  

แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ  1) นโยบาย กรอบแนวคิด เป้าหมาย 2) หลักการ ทฤษฎี 3) ระบบ 
การจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  
4) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบจัดการเรียนการสอน และ 5) ตัวบ่งช้ีของรูปแบบ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ 
การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ ศึกษาเอกสารและ
สังเคราะห์กรอบแนวความคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้ โดยศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส ารวจบริบท ปัญหา ความต้องการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก  
ผลการสัมภาษณ์ประเด็นบริบท ปัญหา ความต้องการ จากนั้น สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
การส ารวจ การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน และประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ
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ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย แก้วกันหา [4] ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้สื่อไอซีที ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ  ส่วนที่ 1 นโยบาย
และหลักการที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ วนที่ 4 เครื่องมือสนับสนุน 
และส่วนท่ี 5 ตัวช้ีวัด  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากจะน าผล
วิจัยไปใช้ควรจัดท าเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้พร้อมสื่อต่าง ๆ เพื่อลงสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนต่อไป 
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