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ค าน า 

รายงานวิจัยพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  
classroom  โดยใช้  Google  Apps  For  Education    กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  
ด าเนินการโดยศูนย์พัฒนาบุคลากร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จังหวัด
อ านาจเจริญ  เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  โดยการใช้ Google Apps For Education ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิรูปการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ  ทันสมัย  รวมถึงการพัฒนาครูโรงเรียนเสนางคนิคม ให้สามารถใช้  Google Apps 
For Education  สร้างห้องเรียนออนไลน์  ในการรวบรวมสื่อ  วีดีทัศน์  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาบุคลากร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จังหวัดอ านาจเจรญิ 
ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงเรียนเสนางคนิคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเว็บไซต์ด้วย Google Site ในปี 2556  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้  ในปี  2557  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วย  Tablet  ในปี  2558  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ระบบ  DLIT  ในปี  2559  จากทุกโครงการที่กล่าวมา  บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  เข้า
ร่วมอบรมในทุกโครงการ  แต่ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนางานจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม  มีความสามารถในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน  สืบค้นข้อมูลด้วย  Application  ในโทรศัพท์มือถือได้  
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูในการทบทวน  ฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้เพิ่มเติม  ในระบบ
ห้องเรียนออนไลน์  Google  Apps  For  Education  ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่  ทุกเวลา  ที่เช่ือมตอ่
อินเตอร์เน็ต 

เมื่อเสร็จสิน้โครงการ  บุคลากรครูโรงเรยีนเสนางคนิคมทกุคน  มีห้องเรียนออนไลน์  รวบรวม
สื่อ  นวัตกรรม  วีดีทัศน์  เอกสารต่าง ๆ ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน  สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนออนไลน์/ตกแต่ง/เพิ่มสื่อ/เพิ่มวีดีทัศน์/เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้  มอบหมายงาน
ได้  เก็บรวบรวมสถิติการท าแบบทดสอบ  การน าผลการท าสอบมาใช้ในทางสถิติ  รวมถึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานได้ในระดับนานาชาติด้วยตนเอง  ในทุกสถานที่  ทุกเวลา     

                 คณะกรรมการด าเนินงาน 
โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  

                         29   พฤศจิกายน   2561 
 



3 

 

ค านิยม 

 การจัดท ารายงานการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped   Classroom   โดยใช้  Google   Apps  For  Education   กรณีศึกษา   โรงเรียนเสนางค
นิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  โดย  นางพัชราวลัย  ศรีรักษา  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้พัฒนาข้ึนเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรครู  ให้มี
ประสิทธิภาพตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ   ถือว่านางพัชราวลัย  ศรีรักษา   เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ   เป็นผู้มีผลงานดีเด่น  ในการพัฒนาระบบเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ในครั้งนี้  ด าเนินการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาครู
ให้มีห้องเรียนออนไลน์  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย  นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีของ
เพื่อนครูในเรื่องความประพฤติ  เป็นแบบอย่างที่ดี  ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนรอบข้าง  ให้ความเสมอภาคกับลูกศิษย์เหมือนลูกของตนเอง 
 ขอแสดงความช่ืนชมในความตั้งใจ และความมีน้ าใจของครู  มีวิญญาณแห่งความเป็นครูของ
นางพัชราวลัย   ศรีรักษา   ที่ได้จัดท ารายงานการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านFlipped   Classroom   โดยใช้  Google   Apps  For  Education   กรณีศึกษา   
โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  สมควรได้รับค าชมเชย  และขอให้รักษาความดี เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานตลอดไป 
 
 
 
            นายสุมิตร  เรืองบุตร 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนางคนิคม 
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ประกาศคุณปูการ 
 
  รายงานการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped   
Classroom   โดยใช้  Google   Apps  For  Education   กรณีศึกษา   โรงเรียนเสนางคนิคม  
จังหวัดอ านาจเจริญ  ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เนื่องจากได้รับความกรุณา ให้ค าแนะน า ให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ  จากนางสาวสุดาลักษณ์  บุปผาดา ผู้อ านวยการ  
ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโนสูง  อ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดอ านาจเจริญ   นายพิเนตร  สมคิด ครูช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอ านาจเจริญ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29   นายธานินทร์  ธานี    ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29    ซึ่งให้ค าแนะน า
และพิจารณาแก้ไขเครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้   ให้ก าลังใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนา
ครูด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped   Classroom   โดยใช้  Google   Apps  
For  Education   กรณีศึกษา   โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญนี ้   จนสามารถส าเร็จลุล่วง
ด้วยดอีย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง   จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้   ณ โอกาสนี้ 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานวิจัยฉบับนี้จะมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและผู้สนใจ ด้วยคุณพระศรีรัตนตรัย ขอมอบคุณความดีนี้ แด่บิดา มารดา บุพการี ครู 
อาจารย์ ตลอดจน   ผู้มีส่วนช่วยเหลือให้การจัดท าผลงานวิชาการครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกท่าน 

 
 
              พัชราวลัย  ศรีรักษา 
          ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเสนางคนิคม 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
Flipped   Classroom   โดยใช้  Google   Apps  For  Education    
กรณีศึกษา   โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจรญิ 

ผู้ศึกษา  นางพัชราวลัย  ศรีรักษา 
ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
สถานท่ีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีท่ีศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
บทคัดย่อ 

 
 รายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom   โดยใช้  Google   Apps  For  Education   กรณีศึกษา   
โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการพัฒนาทักษะปฏิบัติการก่อนและหลังการอบรม  โดยใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการพัฒนาทักษะปฏิบัติการก่อนและหลังการอบรม  โดยใช้  Google   Apps  For  Education   
และศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรม  ที่มีต่อการใช้ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom   โดยใช้  Google   Apps  For  Education   
กรณีศึกษา   โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นบุคลากรครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  จงัหวัด
อ านาจเจรญิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จ านวน  60  คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped 
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ถือว่าเป็นการวิจัยกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อน ามาประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ  รวมถึงการประเมินเพื่อปรับปรุง  ในรูปแบบของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรครู  ผู้สนใจศึกษา  และการน าไปพัฒนาต่อเนื่อง  จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า    การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  สามารถน ามาใช้พัฒนาทักษะ
การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบุคลากรครู ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเสนางค
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นิคม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05  มีระดับความพึง
พอใจของบุคลากรครู  ที่มีต่อ  การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationอยู่ในระดับดี  ตรงตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้  และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education
ให้ได้มาตรฐานในรูปแบบผ่านห้องเรยีนออนไลน์  โดยใช้Google  Apps.  For  Educationในรูปแบบ  
Application  Cloud  Computingใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ  เข้าถึงบุคลากรครูในทุกสถานที่  ทุก
เวลา  ทันสมัย  ไร้พรมแดน 
   สรุปภาพรวม  จากคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรมทั้งหมด  มีคะแนน   ก่อนอบรม  เฉลี่ย  
7.82  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.59  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.78  ประสิทธิภาพของระบบ
พัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google 
Apps. For  Education ตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้  (  E1 / E2) คือ  
78.15 / 85.93 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มี
คุณภาพ  E2 สูงกว่า E1  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ  ยอมรับได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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บทน า 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

จากการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรครู  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จังหวัด
อ านาจเจริญ  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29  
ศูนย์พัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จังหวัดอ านาจเจริญ  ภายใต้ความ
รับผิดชอบของโรงเรียนเสนางคนิคม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าเว็บไซต์ด้วย Google Site 
ในปี 2556  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้  ในปี  
2557  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วย  Tablet  ในปี  2558  และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ  DLIT  ในปี  2559  ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการได้รับงบประมาณ 
จากทุกโครงการที่กล่าวมา  บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  เข้าร่วมอบรมในทุกโครงการ   

ตลอดการอบรมทุกโครงการ  ผู้วิจัยพบว่า  บุคลากรครูได้รับประโยชน์ในขณะเข้ารับการ
อบรม  หลังจากการอบรมผ่านไป  ผู้วิจัยพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่  ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนได้  ด้วยหลากหลายสาเหตุ  สาเหตุส่วนใหญ่คือ  
บุคลากรครู  ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งต้องสามารถใช้
งานได้ทุกที่  ทุกเวลา  เนื่องด้วยบุคลากรครูส่วนใหญ่  มีเวลาว่างต่างกัน  มีความพร้อมในการศึกษา
ต่างกัน  มีความสามารถในการรับรู้แตกต่างกัน  และที่ส าคัญที่สุดคือบุคลากรครู  ยังขาดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาตนเองให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสร้างห้องเรียนออนไลน์  เพื่อใช้ประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้   

แม้ว่าบุคลากรครูสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในระบบ
เครือข่าย  ใช้  Application  ในโทรศัพท์มือถือได้  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูได้  
เพียงใช้เวลาในการเรียนรู้ต่างกัน  แต่บุคลากรครูรุ่นเก่า  ยังคงมีความคิดว่า  ตนเอง  ไม่สามารถสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ได้  ไม่สามารถพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้   คิดว่า  ยากเกินกว่าจะท า
ได้ด้วยตนเอง  และยังไม่ส าคัญที่จะต้องเรียนรู้  เพราะตนเองจะเกษียณแล้ว เอาไว้ก่อน 

 
 

 ดังนั้น  ผู้วิจัยต้องการให้บุคลากรครูได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  ซึ่งสามารถเข้าชมวีดีทัศน์  เพื่อทบทวนความรู้ได้
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ตลอดเวลา  รวบรวมสื่อ  วีดีทัศน์ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาบุคลากรครู  1) ให้
สามารถสมัครใช้งาน  G Mail  2) การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน  3) การสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Google Site  4) การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive  5) การรวบรวมสื่อ วีดี
ทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล  6) การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน์  7) การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroomและการเข้าใช้งาน 8) การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและ
นักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ 9) เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน 10) การสร้างสื่อ วีดี
ทัศน์ และใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง   

บุคลากรครู  สามารถทบทวนความรู้เดิมเมื่อต้องการทบทวน  เรียนรู้ความรู้ใหม่เพื่อน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  อย่างต่อเนื่อง  เสริมทักษะความรู้ความสามารถ
ในการใช้งาน  Google  Apps.  For  Education  ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน  จนถึงระดับผู้เช่ียวชาญในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบซึ่งสามารถ
รวบรวม  วิธีการสร้างห้องเรยีนออนไลน์  ที่บุคลากรครูทุกคน  สามารถสร้าง / ตกแต่ง / เพิ่มเอกสาร/ 
สื่อ / วีดีทัศน ์/ นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครู  และผลงาน
นักเรียนได้  ในทุกสถานที่  ทุกเวลา  ทั่วโลก  ด้วย  Google  Apps.  For  Education   

 ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
โดยใช้  Google Apps. For Education : กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  ส าหรับพัฒนาครู
โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped Classroom โดยใช้  
Google Apps. For Education เพื่อยกระดับคุณภาพครู  ด้วยการปฏิบัติจริง  ผ่านสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในโลกออนไลน์  ครูต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย  ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ที่หลากหลายรูปแบบวิธีการเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากรครู  ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  1.มีทักษะเท่า
ทัน คือ มีวิจารณญาณ  สร้างสรรค์  ท างานเป็นทีม เข้าใจพหุวัฒนธรรม สื่อสารเป็น รู้ทันเทคโนโลยี  
มีความเช่ือมั่น  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  2. มีทักษะก้าวหน้า คือ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะการ
เป็นผู้น า  อีกทั้งเยาวชนไทยในสังคมปัจจุบัน  ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์
อย่างไร้ขีดจ ากัด  จนกลายเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
2.  ค าถามการวิจัย  Research  Questions 
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 1. ระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped  Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education มีประสิทธิภาพหรือไม่  อย่างไร 

2. ผลการทดลองใช้  ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  เป็นอย่างไร 

3. ผลการน าระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  เป็นอย่างไร 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education   

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education  

3. เพื่อศึกษาผลการน าระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  

4.  สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped  Classroom  โดยการใช้  Google  Apps.  For  Education  มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 
80/80 

2. ครูสามารถใช้  ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรยีน
กลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  ได้ในระดับดี 

3. ครูมีความพึงพอใจ  ต่อ  ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  อยู่ในระดบั
มาก 

 
 
 
 
 
 

5.  ขอบเขตของการวิจัย 
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 5.1 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจยั  ประกอบด้วย 
  5.1.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  กระบวนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  การใช้  ระบบพัฒนา
ครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดย
การใช้  Google Apps. For Education   
  5.1.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการใช้  ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  
Google Apps. For Education   

 5.2 ประชากรในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  5.2.1 บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จ านวน 60 คน  ที่เข้ารับการอบรม  ณ  
ห้องประชุมจันทน์ผา  โรงเรียนเสนางคนิคม  ระหว่างวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2561  เป็นเวลา  
2  วัน  วันละ  8  ช่ัวโมง  รวมเป็น  16  ช่ัวโมง 

 5.3 ขอบเขตของเน้ือหา 
  การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน  Flipped  

Classroom  โดยใช้  Google Apps. For Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม ดังนี ้
  5.3.1  การสมัครใช้งาน Google Mail 
  5.3.2  การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  5.3.3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
  5.3.4  การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive 
  5.3.5  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมลู 
  5.3.6  การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์
  5.3.7  การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน 
  5.3.8  การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนทีห่ลากหลายรูปแบบ 
  5.3.9  เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน 
  5.3.10 การสร้างสือ่ วีดีทัศน์ และใช้โปรแกรมพเิศษด้วยตนเอง 

 5.4  ระยะเวลาท่ีท าการวิจัย 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  1  ปี  ( ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง  
มิถุนายน พ.ศ. 2562 )   

6.  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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ภาพท่ี 1  กรอบการพัฒนาระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม 
7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
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 7.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในงานวิจัยน้ี  หมายถึง  การอบรมบุคลากรครทูุกคน  ใน
โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29  โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้ระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps.  For  
Education  ในการรวบรวมสื่อ  วีดีทัศน์  เอกสารประกอบการอบรม และอื่น ๆ  ไว้อย่างเป็นระบบ  
ซึ่งผู้วิจัย  เป็นผูอ้อกแบบพฒันาระบบ  และเป็นวิทยากรใหก้ารอบรม 
 7.2 การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ในงานวิจัยน้ี  หมายถึง  ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาระบบพัฒนา
ครู  โดยใช้  Google  Apps.  For  Education  ในการรวบรวมสื่อ  วีดีทัศน์  เอกสารประกอบการ
อบรม และอื่น ๆ  ไว้อย่างเป็นระบบ  ตามหัวข้อต่อไปนี้  1)การสมัครใช้งาน Google Mail  2)  การ
ใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน  3)  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  4)  การสร้าง
พื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive  5)  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล  6)  การสรา้ง  
Google Form และแบบทดสอบออนไลน์   7)  การสร้างห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom 
และการเข้าใช้งาน  8)  การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ   9)  เทคนิค
วิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน  10) การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง 

7.3 กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  ในงานวิจัยน้ีหมายถึง  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ให้บุคลากรครโูรงเรยีนเสนางคนิคม   สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้  
มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง  ๆ  มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม  เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องให้บุคลากรครูได้ใช้เทคโนโลยี  ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  กล้าคิด  กล้าผลิต  กล้าพัฒนา ภายใต้กรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้   ซึ่งปัจจัยหลัก
ของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่ 

1. การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้ เป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้บุคลากรครูเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่า
มอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าบุคลากรครูจะใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสรา้ง
พื้นฐานเหล่าน้ี 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียน
การสอนควรจะเปิดโอกาส ให้บุคลากรครูกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต าราเรียน 

3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society Interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการท างานแบบเป็น
กลุ่มหรือทีม ปัจจัยดังกล่าว ถ้าท าได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหา
ความรู้ต่าง ๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ท า สามารถต่อยอดและพัฒนา 



15 

 

4. เตรียมการศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ การปรับการอบรมครูให้ตรง
กับความต้องการในการน าความรู้ไปใช้ และการพัฒนาให้บุคลากรครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ ต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน  แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การ
น าไปใช้นั้น วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้บุคลากรครูสร้างนวัตกรรมได้ สู่การพัฒนาการบุคลากรครูที่มี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของครูทุกคน  
ด้วยตนเอง  ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม ่การจัดระบบความรู้ จัดการ
ความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรครู และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด การยอมรบั
สองด้านทั้งทางการปฏิบัติ  รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของบุคลากรครูและบรรยากาศการ
เรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเอง  และบุคลากรครู เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียน
การสอน สร้างทักษะที่จ าเปน็ โดยเรียนด้วยการลงมือท า Active Learning : PBL (Project Base 
Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning 
Facilitator การน าเสนอเป็นรายงานและน าเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนบุคลากร
ครูท า Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม การ
เรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ แปลงสู่รูปธรรมให้มีทักษะท่ี
ต้องการในยุคศตวรรษท่ี 21 (21stcentury skills) เช่น การท างานร่วมกัน (collaboration) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการสื่อสารที่ดี (Effective 
communication) การจัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้บุคลากรครูและท้าท้ายสู่การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรครู อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification For Education) 

การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) ที่
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของระบบการ
จัดการ (Management Output) ทั้ งการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งด้าน
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคน
ไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่งคือความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุก
จิตส านึกต่อตนเองและประชาคม การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อ
ป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People For Growth) เพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่าง
เดียวสู่การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ 
สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม (Growth For People 
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Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของการเช่ือมั่นในการพัฒนา 
การเสริมสร้างภาวะผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ 
(Living with Nature) การพัฒนายั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (TransFormation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการ
เอาชนะผู้อื่น (Competition-driven Cultural) มาเป็นการท างานร่วมกันลักษณะเกื้อกูล แบ่งปัน 
(Collaborative Cultural) มีความเมตตาด าเนินชีวิตในความเอื้ออาทร และการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง (First World Nation) จากที่มองแต่การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
(Development Country) ซึ่งให้ความส าคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการค านึงถึงประเด็นด้านสังคม 
วัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) มีจิตส านึก จิต
สาธารณะและตระหนักในคุณค่า ที่เป็นการพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “6R12C3E” 

การพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “6R” 
1.การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ 

วิจารณ์และออกความเห็นอย่างมเีหตุผล และน าไปประยกุตใ์ช้ในเชิงสร้างสรรค์ 
2.การเขียน (wRiting) เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้ค ามีความหมายเด่นชัด อ่าน

เข้าใจ ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ สร้างความประทับใจ 
3.วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถน าเอาแนวคิด หลักการ 

ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ และท าความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.คณิตศาสตร์ (aRithmetic) เป็นสิ่งที่ต้องการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Problem Solvers) 

5.เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็นการท างานโดย
การน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ในลักษณะของ
กระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้
รวบรวมไว้ เพื่อน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติและแก้ปัญหา  ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product) 

6.คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญของการบริหารจดัการใน
องค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

 
 
การพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “12C” 
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1.การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อย
ของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ
เป็นผลและเป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร 

2.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ  รวมทัง้ความ
เข้าใจและการมองปญัหาในรูปแบบใหม่ 

3.พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามท าให้ส าเร็จจากช่องว่าง
ระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรคกับวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยน
อุปสรรคให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ ( Holding 
Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของความรอบรู้ 

4.การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็นการท างานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผน
และการท างานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธกิจที่ด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ 

5.การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการท างานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์
อย่างเดียวกัน 

7.การเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียง
ตัวเองหรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ 

8.สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่ งจะเป็นตัว
ผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

9.การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง 
10.การยึดมั่น (Composition)เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้อง

กับความต้องการ 
11.การก ากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
12.การใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า  (Cost Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิด

ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
 
การพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “3E” 
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1.การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
ดี และมีความส าคัญในการปรับกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและน าพาตนเอง กลุ่ม
และองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 

2.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effective) เป็นความสามารถท างานให้
ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ 

3.การประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ 

7.4  Google Apps. For Education  ในการวิจัยน้ี  หมายถึง  ชุดโปรแกรมต่าง ๆ ของ 
Google  ที่เปิดใหส้ถาบันการศึกษาใช้  เป็นเครื่องมือเสริม ส าหรับการจัดกิจการรการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  สามารถน าไปประยกุต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้  ประกอบด้วย 

7.4.1. Search Engine – www.Google.com 

7.4.2. Google classroom  การสร้างหอ้งเรียน ประจ าวิชา 
7.4.3. Gmail   อีเมลท์ี่ใช้ในโดเมนของเราเอง  คือ @senangkhanikhom.ac.th  
7.4.4. Google Sites เป็นบริการ personnel website สร้างเว็บไซต์อัตโนมัต ิ
7.4.5. Google drive  ไดร์ฟเก็บข้อมลูออนไลน ์
7.4.6. Google calendar   ปฏิทิน 
7.4.7. Google docs บริการระบบเอกสาร online ในรูปแบบ document / 

Form /spreadsheet / presentation หรือ upload ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ข้ึนบนระบบ doc 
และสามารถแชร์ เอกสารต่าง ๆที่สร้างขึ้น หรือ upload เข้ามาเหล่าน้ี ให้ผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกโดเมนได้ 

7.4.8. Google plus การสนทนา 
7.4.9. Google group  การสร้างกลุ่ม 
7.4.10.Google site  การสร้างเว็บไซต์ 
7.4.11.Google Form การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม การสร้างแบบฝึกหัด ชุด

ข้อสอบต่าง ๆ 
7.4.12.Google Plus  สามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ สามารถประชุม น าเสนองาน

แบบถ่ายทอดสดหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านท่างGoogle Hangouts ได ้
 

7.4.13.Google Hangout  เป็น Application Chat ที่มีความสามารถในการพิมพ์
แชทกันเหมือน Line, Whatsapp, และอื่นๆทั่วไป แต่จะมีความสามารถพิเศษในการ 

http://www.google.com/
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Hangout ที่เป็น concept ของ Google+ เข้ามาด้วย ซึ่งจะเรียกว่าเป็น Video Call โดยจะ
สามารถ Call หากันได้ทีละหลายๆคนด้วย 

7.4.14.Google Contacts – www.Google.com/contacts 

7.4.15.Google Maps – maps.Google.com 

7.4.16.Youtube – www.youtube.com 

7.4.17.และอ่ืนอีกมาก 
ซึ่งเป็นการรวมบริการ Google Apps. For Education จาก Google  แก่นิสิต คณาจารย์ 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบท างานร่วมกันในรูปแบบ
คลาวด์ (Cloud service) สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ท าให้การ
ติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกันได้จากทุกที่ 

ระบบคลาวด์คืออะไร 
Cloud คือ การท างานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จ านวนมาก โดยแบ่งช้ันการประมวลผลออก

จากช้ันเก็บข้อมูล ช้ันการประมวลผล (Computing layer) เป็นการร่วมกันท างานของเซิร์ฟเวอร์
จ านวนมาก แม้มีเซิร์ฟเวอร์ใดเสียหาย ก็จะไม่มีผลกับการใช้งานของลูกค้า เพราะจะสวิทช์การท างาน
ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นแทนโดยอัตโนมัติในทันที เว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของท่านจะท างาน
ประมวลผลในช้ันน้ี ซึ่งระบบจะแบ่งทรัพยากร CPU, Memory ให้ตามจ านวนที่ท่านใช้งาน และแยก
ทรัพยากรกับผู้อื่นอย่างชัดเจน พร้อม Firewall ป้องกันระบบของท่านจากผู้ใช้อื่น  แตกต่างจากเว็บ
โฮสติ้ง หรือ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะท าให้การ
ท างานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน 

ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud ท าให้การท างานของเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของท่าน ไม่ติดขัด 
และมั่นใจได้ตลอดเวลา  

ชั้นเก็บข้อมูล (Storage layer) เป็นการท างานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มี
ความเสถียร และความเร็วสูง โดยสามารถย้ายไปใช้งาน SAN ส ารองได้ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้องเสียหาย
ของอุปกรณ์หลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้ SAN อย่างน้อย 2 ตัว ซึ่งมีข้อมูลที่เหมือนกัน (Replicate) 
ตลอดเวลา ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ที่ช้ันน้ี 

 
 

รู้จักเทคโนโลยี Cloud Computing 

http://www.google.com/contacts
http://maps.google.com/
http://www.youtube.com/
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เทคโนโลยีในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ก าลังจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากการที่ผู้ใช้งานต้อง
เตรียมหรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการท างานไว้ที่ส านักงานด้วยตัวเอง ไปเป็นการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ Cloud Computing 

Cloud Computing ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เสียทีเดียว ในขณะนี้ Cloud Computing เป็น
เทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแล้ว แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายนักเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานจ านวนไม่น้อยที่
ยังไม่รู้จักว่า Cloud Computing คืออะไร บ้างก็ยังไม่เข้าใจหรือยังมองไม่ออกว่า Cloud Computing 
จะให้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานหรือธุรกิจขององค์กรได้อย่างไร 

Cloud Computing เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครือ่งหนึ่งทีเ่ราใช้งานกันอยู่คือมทีั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเกบ็ข้อมลู แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใหญ่มาก ๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล 

Cloud Computing สามารถจ าแนกตามการใช้งานได้ 3 ประเภทคือ… 
Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือ มีทั้ง
หน่วยประมวลผล ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ใช้งาน 

PlatForm as a Service (PaaS) เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันหรือโมบายแอปพลเิคช่ัน เป็นต้น 

Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งภายใต้ระบบหรือ
เทคโนโลยี Cloud Computing จะมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ทางบัญชี ซอฟต์แวร์การ
บริหารจัดการโรงแรม และอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ใช้งาน 

สรุปก็คือ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการท างานของ
ผู้ใช้งานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้ง
ฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งระบบทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่ส านักงานให้ยุ่งยาก แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเช่ือมต่อ
กับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต 

คลาวด์มีหลากหลายระดับหลากหลายรูปแบบแล้วแต่การน าโมเดลนี้ไปใช้งาน โดยมี
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่: 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – บริการเวอร์ชวลแมนชีนที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
เครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือสตอเรจ 

PlatForm-as-a-Service (PaaS) – บริการด้านแพลตฟอร์มส าหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ 
แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์
อื่นๆ โดยท างานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน 
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Software-as-a-Service (SaaS) – เป็นบริการด้านแอพพลเคชัน    โดยคิดค่าบริการ
เป็นไลเซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน 

Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บริการข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันจากคลาวด์อื่น ๆ เป็น
แหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อใช้เชือมโยงการวิเคราะห์ 

Business Process-as-a-Service (BPaaS) – เป็นคลาวด์ส าหรับบริการด้านธุรกิจที่
ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ 

ระบบคลาวด์อยู่ท่ีไหน 
จากความแตกต่างของคลาวด์ในหลายๆ ประเภท บริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ผู้

ที่สามารถใช้บริการจะเป็นเพียงพนักงานขององค์กรนั้นเท่าน้ัน สิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหาร
จัดการจะเป็นขององค์กรลูกค้า ถึงแม้ว่าการบริหารจัดการภายในจะท าโดยซัพพลายเออร์ภายนอก 
หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เรียกว่า IT outsourcing (ITO) service ก็ได ้
คลาวด์แบบกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันร่วมกัน (Community Cloud) คือ  

คลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ที่เปิดให้หลาย ๆ องค์กรสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้ 
โดยพนักงานขององค์กรนั้นและพนักงานขององค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาต 

คลาวด์แบบสาธารณะ (Public Cloud) คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งาน
ได้ ตัวอย่างเ ช่น บริการคลาวด์ของอเมซอน  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) หรือ
ของ Google อย่าง Google Apps. Engine 

ประเด็นสุดท้ายส าหรับองค์กรที่ต้องพิจารณาในระยะยาวคือ การประยุกต์ใช้คลาวด์ในแบบ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมร่วมกัน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คลาวด์แบบผสม  (Hybrid Cloud)  ซึ่ง
โดยมาก  เป็นการผสมผสานการท างานระหว่างคลาวด์ส่วนตัว ( Private  Cloud )  กับคลาวด์สา
ธารณะ (Public Cloud) 

 
7.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped  Classroom โดยการใช้ Google  Apps. For  Education  มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 
80/80 

2. ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  ใช้พัฒนาครูได้  ในระดับดี 

3. บุคลากรครู  มีความพึงพอใจ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  ใน
ระดับ  มาก 
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4. บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  โดยใช้ Google Apps. For Education  สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ ในการรวบรวม
สื่อ  วีดีทัศน์  นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง  

5. บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  โดยใช้ Google Apps. For Education  สามารถพัฒนา  ตกแต่ง  เพิ่มเติมห้องเรียน
ออนไลน์ของตนเอง  ได้ในทุกที่  ทุกเวลา ทันสมัย  พร้อมเป็นครูไทยในศตวรรษที่  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

บทท่ี 2 
 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ในการอบรมเชิงปฏิบัตกิารใช้ระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  
Flipped  Classroom โดยใช้ Google Apps.  For  Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  
จังหวัดอ านาจเจรญิ  ระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562  ได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย  ดังนี้    

 ตอนท่ี 1.  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
2. การพัฒนาระบบ โดยใช้ Google Apps. For Education 

2.1 ความหมายของการพัฒนาระบบพฒันาคร ู
2.2 การใช้ Google Apps. For Education  
 2.2.1 ความเป็นมา 
 2.2.2 รูปแบบการให้บริการ  Google Apps. For Education 
 2.2.3 ประโยชน ์

  3.   การฝึกอบรม 
3.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
3.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
3.3 ประเภทของการฝึกอบรม 
3.4 ประโยชน์ของการฝกึอบรม 
3.5 องค์ประกอบทีส่ าคัญของการฝึกอบรม 
3.6 ข้ันตอนในการฝึกอบรม 
3.7 การประเมินโครงการฝึกอบรม 

 3.7.1 แนวคิดและหลักการประเมิน 
 3.7.2 เกณฑ์การประเมิน 
 
 



24 

 

 ตอนท่ี 2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับด้าน 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Google Apps. For Education 

ตอนท่ี 1.  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
1.1   ความหมายของกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  

Classroom  สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษท่ี 21 :  ไทยแลนด์ 4.0 

 
     พรชัย  เจดามาน และ นิตยาพร  กินบุญ กล่าวว่า  การศึกษา 4.0 (Education 4.0) 
เป็นการเรียนการสอนที่ให้บุคลากรครู สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้
มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้
บุคลากรครูได้คิดเองท าเอง ส่วนใหญ่ยังคงสอนให้ท าโจทย์แบบเดิมๆ อี กอย่างคือ
บุคลากรครูเริ่มไม่รูจ้ักสังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับเกมส ์การช้อปปิ้ง การ
แชท เฟสบุ๊ค ไลน์และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด 
แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะน าไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็นความ
ยากและท้าทายของผู้ที่ต้องท าหน้าที่สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 
ต้องปล่อยให้บุคลากรครูได้ใช้เทคโนโลยี  ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและ
กล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่ง
จริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่ง
ปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่ 
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1. การใช้อินเทอร์เน็ต ( Internet) เครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้ เป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้บคุลากรครเูข้าถึง Internet ได้
ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าบุคลากรครูจะใช้ Internet ไปในทางที่
ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการ
สอนควรจะเปิดโอกาส ให้บุคลากรครูกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต าราเรียน 

3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society Interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ท างานแบบเป็นกลุ่มหรือทีม ปัจจัยดังกล่าว ถ้าท าได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้าง
และพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่
ท า สามารถต่อยอดและพัฒนา 
การเตรียมการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึงถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจ านวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 
3.0 ซึ่งการพัฒนาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยได้
ก าหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจ
เชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด
วิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการส าคัญ คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ
การศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่
เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่าง
เป็นข้ันเป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต าราให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่มีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่ควรจะต้องด าเนินการคือ การ
ปรับปรุงต าราเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 
21  และการปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการน าความรู้ไปใช้ และการ
พัฒนาให้บุคลากรครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพือ่น าไปใช้ ต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกนั 

แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน าไปใช้นั้น วิธีที่ดีที่สุดที่
จะท าให้บุคลากรครูสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบน าเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ิน  และการสร้าง
แรงจูงใจที่จะท าให้บุคลากรครูสนุกกับการหาค าตอบ ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงและ
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ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้ 
และการที่จะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อสร้างสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทนและต้องด าเนินงานในทุกภาคส่วนของ
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความสมดุล 

การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 จากการสร้าง
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้บุคลากรครูรู้การเรียนด้วย
ตนเองเช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้
หยุดหรือกรอกกลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind 
map ก าหนดให้ตั้งค าถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้อง
พัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการ
ความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครู และมีความรู้จริง พร้อมที่จะ
ถ่ายทอด การยอมรับสองด้านทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการ
ของบุคลากรครูและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
บุคลากรครู เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จ าเป็น โดยเรียนด้วย
การลงมือท า Active Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอน
เป็นพี่ เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning Facilitator การ
น าเสนอเป็นรายงานและน าเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนบุคลากรครู
ท า Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่า
จริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เช่ือมโยงความรู้กับจินตนาการ แปลงสู่
รูปธรรมให้มีทักษะท่ีต้องการในยุคศตวรรษท่ี 21 (21st century skills) เช่น การ
ท างานร่วมกัน (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา 
(Problem-solving) และการสื่อสารท่ีดี (Effective communication) การจัดการ
ศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้บุคลากรครูและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
บุคลากรครู อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education) 

การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based 
Economic) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และ
ต่อยอดองค์ความรู้  การให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, 
Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management 
Output) ทั้งการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมอืง
ไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่ง
คือความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงใน
ประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตส านึกต่อตนเองและประชาคม การ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพ่ือป้อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (People for Growth) เพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่
การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ 
ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม (Growth 
for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ
ของการเช่ือมั่นในการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ (Living with 
Nature) การพัฒนายั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (TransFormation of Cultural) จากการเป็นสังคมท่ีคน
มุ่งมั่นแข่งขันต้องการเอาชนะผู้อ่ืน (Competition-driven Cultural) มาเป็นการ
ท างานร่วมกันลักษณะเกื้อกูล แบ่งปัน (Collaborative Cultural) มีความเมตตา
ด าเนินชีวิตในความเอื้ออาทร และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกท่ีหน่ึง (First 
World Nation) จากที่ ม อ ง แต่ ก า ร มุ่ ง ไ ปสู่ ก า ร เ ป็นประ เทศ ท่ี พั ฒนา แ ล้ ว 
(Development Country) ซึ่งให้ความส าคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการค านึงถึง
ประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity 
of Nation) มีจิตส านึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ที่เป็นการพัฒนาการศึกษา 
4.0 แบบ “6R12C3E” 

การพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “6R” 
1.การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้  รู้จักใช้ความคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์และออกความเห็นอย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิง
สร้างสรรค์ 

2.การเขียน (wRiting) เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้ค ามีความหมาย
เด่นชัด อ่านเข้าใจ ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ 
สร้างความประทับใจ 

3.วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถน าเอาแนวคิด 
หลักการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
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และท าความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.คณิตศาสตร์  (aRithmetic) เป็นสิ่ งที่ต้องการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Problem Solvers) 

5.เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็น
การท างานโดยการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน ในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติและ
แก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และ
การผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product) 

6.คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญของการ
บริหารจัดการในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

การพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “12C” 
1.การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหา

ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญ
อย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร 

2.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ 
รวมทั้งความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ 

3.พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามท าให้ส าเร็จจาก
ช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรคกับวิสัยทัศน์ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์  หรือที่เรียกว่า  แรงตึงของ
ความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะ
เป็นศูนย์กลางของความรอบรู้ 

4.การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็นการท างานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต 
การวางแผนและการท างานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธ
กิจที่ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ 

5.การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล 
ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ 
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6.การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการท างานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรอืหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 

7.การเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริงใจที่ไม่เห็น
แก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้อ
อาทร เอาใจใส่ 

8.สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเปน็
ตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือ
เหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

9.การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง 
10.การยึดมั่น (Composition) เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และ

สอดคล้องกับความต้องการ 
11.การก ากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการ

ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
12.การใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Cost Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้

เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
การพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “3E” 

1.การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความส าคัญในการปรับกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุ
ประสิทธิผลและน าพาตนเอง กลุ่มและองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 

2.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Efficiency & Effective) เป็นความสามารถ
ท างานให้ส าเร็จไม่ ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ 
3.การประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการ
ใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ 
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1.2 รูปแบบของกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped  Classroom 
1.2.1. ห้องเรียนกลับด้านกับการเรียนแบบรอบรู้ 

1. การจัดประสบการณ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped 
Classroom )นั้นจะก่อให้เกิด กระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่เรียกว่า “การเรียน
แบบรอบรู้หรือการเรียนให้รู้จริง ( Mastery Learning )” 

2. ลักษณะส าคัญของการเรียนแบบรู้จริง ( Mastery Learning ) 
2.1. ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ 

จัดเรียงจากง่ายไปหายาก  
2.2. ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรครูแต่ละคนให้สามารถ

ตอบสนองความถนัดที่ แตกต่างกันของบุคลากรครู 
2.3. ผู้สอนแจ้งให้บุคลากรครูเข้าใจในจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียน ระเบียบ

กติกา ข้อตกลงต่างๆในการ ท างานให้ชัดเจน 
2.4. บุคลากรครูมีการด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนที่ผู้สอนจัดให้ มี

การประเมินการเรียนตาม วัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยผู้สอนคอยดูแลและให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 

2.5. หากบุคลากรครูบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่ก าหนดไว้แล้ว จึ งจะมีการ
ด าเนินการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ต่อไป 

2.6. บุคลากรครูไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้สอนต้องมีการ
วินิจฉัยปัญหาและความ ต้องการของบุคลากรครู และจัดโปรแกรมการสอนซ่อมใน
ส่วนที่ยังไม่บรรลุผลนั้น แล้วจึง ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง 

2.7. บุคลากรครูด าเนินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
จนบรรลุครบทุกวัตถุประสงค์ ซึ่งบุคลากรครูอาจใช้เวลามากน้อยต่างกัน   ตาม
ความถนัดของบุคลากรครูแต่ละคน 

2. ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดิมกับการเรียนแบบกลับด้าน 
2.1. จัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

2.1.1. มุ่งเน้น การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวบุคลากรครเูองผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ICTแหลง่เรียนรู้นอกช้ันเรียนอย่างอสิระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ 
2.2. การเรยีนแบบเดิม 

2.2.1. ครูจะเป็นผูป้้อนความรูป้ระสบการณ์ให้บุคลากรครูในลักษณะของครู
เป็นศูนย์กลาง ( Teacher Center ) 
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3. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
3.1. เปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าช้ันเรียนเป็นครฝูึก 

3.1.1. Project specifications 
3.1.2. End User requirements 
3.1.3. Action points sign-off 

3.2. ใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เดก็สมัยใหม่ชอบ โดยใช้สื่อ ICT 
3.3. ช่วยให้เด็กเรียนไว้ ล่วงหน้าหรอืเรียนตามช้ันเรียนได้ง่ายข้ึน 

3.3.1. Top Priorities 
3.3.2. Medium Priorities 
3.3.3. Low Priorities 

3.4. ช่วยเหลือเดก็เรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู ้
3.4.1. Top Priorities 
3.4.2. Medium Priorities 
3.4.3. Low Priorities 

3.5. ช่วยเหลือเดก็ที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตาม
ความสามารถของ ตนเอง 

3.6. ช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลบัครูของตนเองได้ 
3.7. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกบัครเูพิ่มข้ึน 
3.8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีข้ึน 
3.9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนกัเรียนด้วยกันเอง 
3.10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
3.11. ช่วยการปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดการห้องเรียน 
3.12. ประสานความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
3.13. ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา 

4. ตัวแบบ ( Model ) ของห้องเรียนแบบกลับด้าน 
4.1. การก าหนดยทุธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ 

4.1.1. Materials 
4.1.2. Personnel 
4.1.3. Services 
4.1.4. Duration 
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4.2. การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด 
4.3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย 
4.4. การสาธิตและประยุกต์ใช ้

5. ความหมายและความเป็นมากระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped 
Classroom 

5.1. เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับมอบหมายผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์
นอกช้ันเรียนหรือที่บ้าน 

5.2. ส่วนการเรียนในช้ันเรียนปกติน้ันจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับ
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมช้ัน โดยมี ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ 

5.3. เกิดจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยม ปลายที่โรงเรียน 
Woodland Park High School เมือง Woodland Park รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา โดย 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สองคนช่ือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams 

5.4. แนวคิดจากแบบเดิมที่ต้องเรียนเนื้อหาที่ โรงเรียนและน างานกลับไปท าต่อที่
บ้าน โดยให้เรียนเนื้อหาที่บ้านด้วยตนเอง แล้วน างานหรือ ประสบการณ์ที่ได้รับมาท าการ
เรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนร่วมกันกับเพื่อนต่อไป 

6. การพัฒนาระบบพัฒนาครู โดยใช้ Google Apps. For Education 
6.1 ความหมายของการพัฒนาระบบพัฒนาครู 
การพัฒนา  หมายถึง  การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการ

ปฏิบัติตามแผนและ โครงการอย่างจริงจังและเป็นล าดับข้ันตอนต่อเนื่องกันในลักษณะที่เปน็
วงจร  ไม่มีการสิ้นสุด  (นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์  และพูนศิริ  วัจนะภูมิ.  2534, หน้า  13) 

           การพัฒนา  ในความหมายของการปฏิบัติ   ความหมายทางการวางแผน  โดย
มุ่ ง เน้น ถึง    การน าแผนงาน  และโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่าง
ต่อเนื่อง  เพราะถึงจะมีแผนงานและโครงการ แต่หากไม่มีการน าไปปฏิบัติ การพัฒนาก็ไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ (สนธยา พลศรี. 2547 ,  หน้า 4) 

สมรรถนะ ทักษะและบทบาทของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 
สุไม  บิลไบ  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็วทั้งด้านการแพทย์  การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารคือ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากเดิมสังคมไทยเป็นสังคมแบบเรียบ
ง่าย มีวิถีชีวิตที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชนบทและในเมือง อันเนื่องมาจากสภาพ
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ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน เน้นความ
สะดวกสบาย และรวดเร็ว มีการรับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง และมีการส่งต่อ
แบ่งปันข้อมูลกันผ่านช่องทางที่หลากหลายจนกลายเป็นสังคมนิยมข้อมูล สิ่งเหล่านี้ท าให้
ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมืองน้อยลง ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกลับส่งผลทางลบต่อสังคม
ของประเทศโดยภาพรวม 

วัฒนธรรมของคนไทยเปลี่ยนจากการด ารงชีวิตแบบเดิม เน้นการน าเสนอและสร้าง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันกันผ่านโลกออนไลน์ทั้งเฟซบุค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตา
แกรม (Instagram) เป็นต้น ท าให้สังคมเสมือน มีความส าคัญกับคนไทยมากกว่าสังคมที่
แท้จริง คนส่วนใหญ่ยึดติดกับการติดตามข้อมูลทางออนไลน์มากกว่าจะเสียเวลามานั่งอ่าน
หนังสือ สนใจฟังความรู้ หรือเลือกใช้ข้อมูลที่มีคนอื่นวิเคราะห์ สังเคราะห์มาให้แล้วมากกว่า
การมานั่งวิเคราะห์ สังเคราะห์เองซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีทั้ งถูกและผิด วัฒนธรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากมาย
มหาศาลโดยไม่มีการไตร่ตรองหรือกลั่นกรองข้อมลูนั้นก่อนน าไปใช้ท าให้เกิดอันตรายและเกดิ
ผลกระทบอันร้ายแรงต่อสังคมและผู้คนที่เกี่ยวข้องตามมา 

จากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป
เช่นเดียวกัน บุคลากรครูยุคใหม่ไม่ชอบเรียนในห้องเรียนที่มีครูคอยจ้ าช้ีจ้ าไช        ไม่
ชอบวิธีการเรียนแบบเดิม ๆ  ไม่ชอบนั่งฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว เพราะบุคลากรครูคิด
ว่าตนเองสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้เพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ตก็ได้รับความรู้
มากมาย แต่การได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรครูต้องวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริง มิใช่ค้นหาและ
ท าการคัดลอกมาใช้ทันที แต่จากเสียงสะท้อนมากมายจากครูผู้สอน พบว่า บุคลากรครู
ใช้วิธีการค้นหาและคัดลอกงานหรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาจัดท ารายงานส่ง บุคลากร
ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้  เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงและ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้นักการ
ศึกษาหันมาให้ความสนใจและได้ 

6.2 ก าหนดทักษะของบุคลากรครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีเต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ดังน้ี 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) บุคลากรครูสามารถ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  สามารถประเมินผลและประยุกตใ์ช้
ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 
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2. ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration Skill) บุคลากรครูสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม สามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ท าให้งานของ
ส่วนรวมประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) บุคลากรครูสามารถ
สื่อสารกับเพื่อน ครูผู้สอน และบุคคล อื่น ๆ ในการท างานร่วมกัน การสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันได้ รวมถึงสามารถอธิบาย และ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อสารได้อย่างชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย 

4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) บุคลากรครูใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ในการเรียนรู้ การประยุกต์
ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ 
เทคนิค วิธีการ และ/หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

5. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) บุคลากรครูใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (Career Skill & Life Skill) ได้แก่ 
1. รู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหน้าที่ บริบท 

สภาพแวดล้อม และสถานภาพที่ได้รับ 
2. มีความยืดหยุ่นในการท างานและการด ารงชีวิต 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น า 
4. มีความเป็นตัวของตัวเองที่มีศักยภาพและความสามารถ

หลากหลาย สามารถท างานได้หลายหน้าที่ และจัดสรรแบ่งเวลาได้เหมาะสมระหว่าง
การท างานและการใช้ชีวิต จัดการกับปัญหาในการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล 

5. ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า และมี
ความรับผิดชอบ 

6. ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จรรยา และยึดถือจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด 
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 7. สรุปทักษะของบุคลากรครูในศตวรรษท่ี 21 

              การจะพัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพหรือมีทักษะทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น ครู คือผู้ที่
ส าคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวก คอยช้ีแนะแนวทาง คอยเป็นที่ปรึกษา 
ผลักดันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรครูสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพจนกระทั่ง
สามารถแสดงศักยภาพต่าง ๆ  ออกมาได้อย่างครบถ้วน และครูผู้สอนที่ดีต้องมีลกัษณะและมสีมรรถนะ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถน าความรู้ ทักษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ใน
ที่สุด 

สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่ 

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบัตงิาน 
2. การบริการที่ด ี
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ได้แก่ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาบุคลากรคร ู
3. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
4. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และวิจัยเพื่อพฒันาบุคลากรครู 
5. ภาวะผู้น า 
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกบัชุมชน 

ทักษะส าคัญส าหรับครูผู้สอนยุคน้ี  ท่ีเรียกว่า C-Teacher (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง)  ซึ่ง
ได้แก่ 

1. Content: ผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี เพราะหากผู้สอน
ไม่เช่ียวชาญในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอด ก็ไม่สามารถท าให้บุคลากรครูเรียนรู้ได้
บรรลุเป้าหมาย 
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2. Computer (ICT) Integration: ผู้สอนต้องมีทักษะในนการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะ
ช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่บุคลากรคร ูยิ่งถ้าได้ผ่านการออกแบบกจิกรรมการเรยีน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะยิ่งช่วยส่งเสริมทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 

3. Constructionist: ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า บุคลากรครูสามารถสร้างองค์
ความรู้ข้ึนได้เองจากการเช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ โดยครูสามารถน า
แนวคิดนี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรครูได้มี
โอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ช้ินงานต่าง ๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากในช้ันเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง 

4. Connectivity: ผู้สอนต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เช่ือมโยงระหว่างบุคลากรครู
ด้วยกัน ระหว่างบุคลากรครูกับผู้สอนและระหว่างผู้สอนในสถานศึกษาเดียวกันหรือ
ต่างสถานศึกษา รวมถึงความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรครู 

5. Collaboration: ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้
แบบร่วมมือระหว่างบุคลากรครูกับบุคลากรครู และระหว่างบุคลากรครูกับผู้ สอน 
เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสารสนเทศระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรครูในด้านทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต 

6. Communication: ผู้สอนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การ
เลือกใช้สื่อ การน าเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรครูได้อย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเข้าใจและสามารถ
เรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. Creativity: ผูส้อนในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องสร้างสรรค์กจิกรรรมการเรียนการ
สอนทีห่ลากหลาย แปลกใหมจ่ัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากรครู
โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ผู้สอนต้องเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้
โดยตรงเพียงอย่างเดียว 

8. Caring: ผูส้อนต้องมีมุทิตาจิตต่อบุคลากรครู ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย
อย่างจริงใจตอ่บุคลากรครู เพื่อใหบุ้คลากรครเูกิดความเช่ือใจสง่ผลต่อการจัดสภาพ
การเรียนรูท้ าใหรู้้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่บุคลากรครูจะมีความสุขในการเรียนรู้
และจะเรียนรู้ได้ดีทีสุ่ด 
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ทั้งนี้การที่ผู้สอนมีทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ได้องค์ประกอบส าคัญที่ผู้สอนควรต้องมีใน
ฐานะครูจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้จึงจะสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง และ
บุคลากรครูไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ 

1. มีความรอบรู้มากขึ้นทั้งในสาขาทีส่อนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีความเป็นมอือาชีพ 
3. มีความสามารถและศักยภาพสงู 
4. เป็นผู้เตรียมความพรอ้มให้นกัเรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 
5. มีความรักในอาชีพ 
6. มีชีวิตที่เรียบง่าย 
7. มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนบรรลุผลทางการเรียนรู้ที่ตอ้งการ 

ดังนั้นในความเป็นครูมิใช่เรื่องง่ายเลยที่จะน าพาบุคลากรครูไปสู่เป้าหมายที่บุคลากร
ครูต้องการ ครูในฐานะผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบุคลากร
ครูเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูเองก็เป็นผู้มีความส าคัญในบทบาทที่แตกต่าง
กันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ มีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นพัฒนาบุคลากรครูให้ทันกับยุค
สมัย ทันกับปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน
ได้ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับการพัฒนามาจากห้องเรียนและนอกห้องเรยีน
โดยมีครูท าหน้าที่ตามบทบาทต่าง ๆ อย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ 

การศึกษาในทศวรรษท่ี 21 
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ

การศึกษา ต้องมีการพฒันาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง 
           ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่  21" ได้ ถูกพัฒนาข้ึน  โดยภาคส่วนที่ เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย 
บริษัทเอกชนช้ันน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ 
องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็น
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 
21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21 
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         หน่วยงานเหล่าน้ีมีความกังวลและเห็นความจ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับ
การออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21  ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้
พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ข้ึน สามารถสรุปทักษะ
ส าคัญอย่างย่อๆ ที่ เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 
3R  และ 4Cซึ่งมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

3 R ได้ แก่  Reading (การอ่ าน ) , การ เ ขียน (Writing) และ  คณิตศาสตร์  
(Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- 
การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  

         แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คืออย่างไร และคุณลักษณะท่ี
เด็กและเยาวชนพึงมีในโลกยุคใหม่คืออย่างไร   
          นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันเรื่องการปฎิรูปการ
เรียนรู้ดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้น คือเซอร์เคน โรบินสัน นักการศึกษาระดับโลก โดยได้เน้นย้ าถึงความ
จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรครูได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป   ชมแอนิ
เมช่ันด้านบน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  (Changing Education 
Paradigms)โดย เซอร์เคน โรบินสัน  
          กรอบแนวคิดข้างต้นเองกเ็ป็นจุดเริ่มต้นของการพฒันาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย
และท่านทีร่ิเริ่มและมบีทบาทส าคัญในการผลกัดันได้แก่ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช  
          ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกดิข้ึนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลตอ่
วิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพือ่
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป
จากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  
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           ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง
ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
           สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง
ของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
            สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
          ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
         ศิลปะ 
       คณิตศาสตร์ 
      การปกครองและหน้าที่พลเมอืง 
        เศรษฐศาสตร์ 
        วิทยาศาสตร ์
         ภูมิศาสตร ์
        ประวัติศาสตร์ 
              โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรส์ าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลกั ดังนี ้

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
             ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
             ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกจิ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
             ความรู้ด้านการเป็นพลเมอืงที่ดี (Civic Literacy) 
             ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
             ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
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ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ท างานที่มีความซบัซอ้นมากข้ึนในปจัจบุัน ได้แก่ 
            ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
            การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา 
            การสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจบุันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยมีากมาย บุคลากรครูจงึต้องมีความสามารถในการแสดงทกัษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและปฏิบัตงิานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
           ความรู้ด้านสารสนเทศ 
           ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
           ความรู้ด้านเทคโนโลย ี

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจบุันใหป้ระสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดงัต่อไปนี ้
            ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
            การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
            ทักษะสังคมและสงัคมข้ามวัฒนธรรม 
            การเป็นผู้สร้างหรือผูผ้ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) 
             ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

 
     ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
       3R คือ  

   1. Reading (อ่านออก) 
   2. W)Riting (เขียนได้) 
   3. (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

        7C ได้แก่  
              1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และทักษะในการแกป้ัญหา) 
               2. Creativity and Innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
               3. Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้นความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน)์ 
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               4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทมี และภาวะผู้น า) 
               5. Communications, InFormation, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรูเ้ท่าทันสื่อ) 
               6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร) 
               7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)้ 
                แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว
บุคลากรครู เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ 
(Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความ
ช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของบุคลากรครูทั้งด้านการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 

 

           ภาพท่ี  3  กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(21st Century Learning Framework) (http://www.qlf.or.th/) 

http://www.vcharkarn.com/uploads/sites/6/2014/06/Waraporn1.jpg
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               กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับบุคลากรครู 
(Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ที่จะช่วยบุคลากรครูได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเยนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 
              การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผูส้อนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นบุคลากรครูรูด้้วยตนเอง 
โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้  ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วย
ของครูในการจัดการเรยีนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities 
: PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคน
นั่นเอง 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
             ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
องค์ประกอบทีส่ าคัญและจ าเป็นเพือ่ในการเรียนรู้ของนกัเรยีนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐาน
ศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียนในปัจจุบัน 

มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 
-  มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีความรู้ในเนือ้หาและความเช่ียวชาญ 
-  สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลกั เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21 
-  เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึง้มากกว่าความรู้แบบผิวเผิน 
-  การของมีส่วนร่วมของนักเรียนกับ ข้อมูลและ เครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและพวก

เขาจะพบผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่ท างานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่าง
แข็งขัน การแก้ปัญหาที่มีความหมาย-  การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการเรียนรู้ 
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การประเมินด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 
-  รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทัง้มีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานทีม่ี

คุณภาพสูงพร้อมกับการประเมินผลในช้ันเรียนทีม่ีประสทิธิภาพ 
-  เน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
-  การประเมินการใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความช านาญนักเรียนซึง่เป็นการวัดทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 
-  ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 

21 เพื่อการศึกษาและการท างานในอนาคต 
-  ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับที่สูงประเมินถึง

สมรรถนะของนักเรียนด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตร และการสอนในศตวรรษท่ี 21 
-  สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสหวิทยาการใน

ศตวรรษที่  21 
-  มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสส าหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและวิธีการตาม

ความสามารถในการเรียนรู้ 
-  ช่วยให้วิธีการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพิ่มเติมใน

การใช้ปัญหาเป็นฐาน  และทักษะการคิดข้ันสูง 
-  สนับสนุนให้รวมทรพัยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

การพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
-  ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 

เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนของพวกเขา 
-  การเรียนการสอนมที่มุง่เน้นการท าโครงงาน 
-  แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์

และอื่น ๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
-  ช่วยให้มืออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรียนรู้

ในห้องเรียนที่ดีที่สุดส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน 
-  การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมีรูปแบบการเรียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรครู 
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-  ช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผลการเรียนการ
สอน) ถึงนักเรียนที่มีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ 

-  รองรับการประเมินผลอย่างตอ่เนื่องของการพฒันาทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21 
-  ส่งเสริมการแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการ

สื่อสารเสมือนและผสม 
-  ใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
-  สร้างการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่สนับสนุนความต้องการของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 
-  สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพที่ช่วยให้การศึกษาเพื่อการท างานร่วมกันแบ่งปัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีและบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติในช้ันเรียน 
-  ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้องในโลกศตวรรษที่ 21 แวดล้อมจริง (เช่น ปฏิบัติ

จริงหรือผ่านการท างานที่ใช้ตามโครงการหรืออื่น ๆ ) 
-  เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ   รู้จักการท างานส าหรับ

การเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรายบุคคล 
-  สนับสนุนการติดต่อกับชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติในการเรียนรู้โดยตรงและ

ออนไลน์  การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในศตวรรษที่ 21 อาศัยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน  บุคลากรครูจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต
และท างานอย่างมีประสทิธิภาพ มีความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถการใช้ชีวิต การท างาน ด ารงชีพอยู่
ได้กับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบัน      
  การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน 
เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และ
ปัญหา  รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าต่ืนเต้น  โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรยีน
ที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียน
เกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และค าถามเกี่ยวกับ
อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล 

ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท 
(nerve centers) ที่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลัง
แห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนั บสนุนช่วยเหลือให้
นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็น
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ประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น ( create a 
culture of inquiry) 

ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 
Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ข้ันที่สูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเฉพาะ
ทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way)  ในอดีตที่ผ่านมา นักเรียนไป
โรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะ
พบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตใน
โลกที่เป็นจริง (life in the real world) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการ
สอนที่มีความยืดหยุ่น (flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้บคุลากรครูมีความเปน็
คนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป 

ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical 
attributes) เ ชิงสหวิทยาการ ( interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และ
ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (research-driven) เช่ือมโยงท้องถ่ินชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก ใน
บางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่เนน้
ทักษะการคิดข้ันสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ 21 
และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 

ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ข้ึน (greater community) นักเรียนมี
คุณลักษณะเป็นผู้ช้ีน าตนเองได้  (self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกัน
คนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคลื่อน ( textbook-driven) หรือแบบแยก
ส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอน
ทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจดุหมายปลายทาง (as an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมกีาร
เรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการ
วิจัยและการปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่ได้รับจะ
เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทกัษะและเนื้อหาแลว้
เท่านั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจต่อการ
น าไปปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมินที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย ( self-
assessment)  ทักษะที่คาดหวังส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสตูรทีเ่ปน็สหวิทยาการ บูรณา
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การ ยึดโครงงานเป็นฐาน และอื่นๆ ดังกล่าวจะเน้นเรือ่ง 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills)  2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (inFormation, media and technology skills) ที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนได้จากความ
ร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่
ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบตัิ
อาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จาก
กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลก
ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่า
การได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ — ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และ
ความตระหนักในสภาพแวดล้อม  และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the 
ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่ส าคัญ
จ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่อ
อนาคต  ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วย
ภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 

2.1 การใช้ Google Apps. For Education  

  2.2.1 ความเป็นมา  Google Apps. for Education 

          เป็นชุดเครื่องมือส าหรบัการท างานร่วมกนั ผ่าน Google Apps. เช่น Mail, Calendar, Docs, 
Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะส าหรับบุคลากรครู นักเรียน ภายใต้โดเมนของโรงเรียนเส
นางคนิคม ( @senangkhanikhom.ac.th ) ซึ่งท าให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ทั้งนี้ระบบ
และข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของ
ข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ 

ชุดโปรแกรมต่าง ๆ ของ Google  ทีเ่ปิดใหส้ถาบันการศึกษาใช้  เป็นเครื่องมือเสรมิ ส าหรบั
การจัดกจิการรการเรียนการสอนแบบออนไลน์  สามารถน าไปประยกุต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนได้  ประกอบด้วย 

1. Search Engine – www.Google.com 

2. Google classroom  การสร้างห้องเรียน ประจ าวิชา 
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3. Gmail   อีเมล์ที่ใช้ในโดเมนของเราเอง  คือ @senangkhanikhom.ac.th  
4. Google Sites เป็นบริการ personnel website สร้างเว็บไซต์อัตโนมัต ิ
5. Google drive  ไดร์ฟเก็บข้อมูลออนไลน ์
6. Google calendar   ปฏิทิน 
7. Google docs บริการระบบเอกสาร online ในรูปแบบ document / Form 

/spreadsheet / presentation หรือ upload ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ข้ึนบนระบบ doc และ
สามารถแชร์ เอกสารต่าง ๆที่สร้างข้ึน หรือ upload เข้ามาเหล่านี้ ให้ผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกโดเมนได้ 

8. Google plus การสนทนา 
9. Google group  การสร้างกลุม่ 
10.Google site  การสร้างเว็บไซต ์
11.Google Form การสร้างฟอรม์แบบสอบถาม การสร้างแบบฝกึหัด ชุดข้อสอบ

ต่าง ๆ 
12.Google Plus  สามารถแชรเ์รื่องราวต่าง ๆ สามารถประชุม น าเสนองานแบบ

ถ่ายทอดสดหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านท่างGoogle Hangouts ได ้

13.Google Hangout  เป็น Application Chat ที่มีความสามารถในการพิมพ์แชท
กันเหมือน Line, Whatsapp, และอื่นๆทั่วไป แต่จะมีความสามารถพิเศษในการ Hangout 
ที่เป็น concept ของ Google+ เข้ามาด้วย ซึ่งจะเรียกว่าเป็น Video Call โดยจะสามารถ 
Call หากันได้ทีละหลายๆคนด้วย 

14.Google Contacts – www.Google.com/contacts 

15.Google Maps – maps.Google.com 

16.Youtube – www.youtube.com 

17.และอ่ืนอีกมาก 
ซึ่งเป็นการรวมบริการ Google Apps. For Education จาก Google  เพื่อประโยชน์ในการ

เรียนการสอนแบบท างานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ท าให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกันได้จากทุกที่ 

ระบบคลาวด์คืออะไร 
Cloud คือ การท างานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จ านวนมาก โดยแบ่งช้ันการประมวลผลออก

จากช้ันเก็บข้อมูล ช้ันการประมวลผล (Computing layer) เป็นการร่วมกันท างานของเซิร์ฟเวอร์
จ านวนมาก แม้มีเซิร์ฟเวอร์ใดเสียหาย ก็จะไม่มีผลกับการใช้งานของลูกค้า เพราะจะสวิทช์การท างาน
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ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นแทนโดยอัตโนมัติในทันที  เว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของท่านจะท างาน
ประมวลผลในช้ันน้ี ซึ่งระบบจะแบ่งทรัพยากร CPU, Memory ให้ตามจ านวนที่ท่านใช้งาน และแยก
ทรัพยากรกับผู้อื่นอย่างชัดเจน พร้อม Firewall ป้องกันระบบของท่านจากผู้ใช้อื่น  แตกต่างจากเว็บ
โฮสติ้ง หรือ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะท าให้การ
ท างานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน 

ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud ท าให้การท างานของเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของท่าน ไม่ติดขัด 
และมั่นใจได้ตลอดเวลา  

ชั้นเก็บข้อมูล (Storage layer) เป็นการท างานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มี
ความเสถียร และความเร็วสูง โดยสามารถย้ายไปใช้งาน SAN ส ารองได้ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้องเสียหาย
ของอุปกรณ์หลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้ SAN อย่างน้อย 2 ตัว ซึ่งมีข้อมูลที่เหมือนกัน (Replicate) 
ตลอดเวลา ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ที่ช้ันน้ี 

รู้จักเทคโนโลยี Cloud Computing 
เทคโนโลยีในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ก าลังจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากการที่ผู้ใช้งานต้อง

เตรียมหรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการท างานไว้ที่ส านักงานด้วยตัวเอง ไปเป็นการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ Cloud Computing 

Cloud Computing ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เสียทีเดียว ในขณะนี้ Cloud Computing เป็น
เทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแล้ว แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายนักเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานจ านวนไม่น้อยที่
ยังไม่รู้จักว่า Cloud Computing คืออะไร บ้างก็ยังไม่เข้าใจหรือยังมองไม่ออกว่า Cloud Computing 
จะให้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานหรือธุรกิจขององค์กรได้อย่างไร 

Cloud Computing เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครือ่งหนึ่งทีเ่ราใช้งานกันอยู่คือมทีั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเกบ็ข้อมลู แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใหญ่มาก ๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล 

Cloud Computing สามารถจ าแนกตามการใช้งานได้ 3 ประเภทคือ… 
Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือ มีทั้ง
หน่วยประมวลผล ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ใช้งาน 

PlatForm as a Service (PaaS) เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันหรือโมบายแอปพลเิคช่ัน เป็นต้น 

Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งภายใต้ระบบหรือ
เทคโนโลยี Cloud Computing จะมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ทางบัญชี ซอฟต์แวร์การ
บริหารจัดการโรงแรม และอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ใช้งาน 
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สรุปก็คือ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการท างานของ
ผู้ใช้งานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้ง
ฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งระบบทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่ส านักงานให้ยุ่งยาก แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเช่ือมต่อ
กับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต 

คลาวด์มีหลากหลายระดับหลากหลายรูปแบบแล้วแต่การน าโมเดลนี้ไปใช้งาน โดยมี
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่: 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – บริการเวอร์ชวลแมนชีนที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
เครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือสตอเรจ 

PlatForm-as-a-Service (PaaS) – บริการด้านแพลตฟอร์มส าหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ 
แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์
อื่นๆ โดยท างานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน 

Software-as-a-Service (SaaS) – เป็นบริการด้านแอพพลเคชันโดยคิดค่าบริการเป็นไล
เซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน 

Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บริการข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันจากคลาวด์อื่นๆ เป็น
แหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อใช้เชือมโยงการวิเคราะห์ 

Business Process-as-a-Service (BPaaS) – เป็นคลาวด์ส าหรับบริการด้านธุรกิจที่
ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ 

ระบบคลาวด์อยู่ท่ีไหน 
จากความแตกต่างของคลาวด์ในหลายๆ ประเภท บริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ผู้

ที่สามารถใช้บริการจะเป็นเพียงพนักงานขององค์กรนั้นเท่าน้ัน สิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหาร
จัดการจะเป็นขององค์กรลูกค้า ถึงแม้ว่าการบริหารจัดการภายในจะท าโดยซัพพลายเออร์ภายนอก 
หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เรียกว่า IT outsourcing (ITO) service ก็ได ้
คลาวด์แบบกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันร่วมกัน (Community Cloud) คือ  

คลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ที่เปิดให้หลาย ๆ องค์กรสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้ 
โดยพนักงานขององค์กรนั้นและพนักงานขององค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาต 

คลาวด์แบบสาธารณะ (Public Cloud) คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งาน
ได้ ตัวอย่างเ ช่น บริการคลาวด์ของอเมซอน  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) หรือ
ของ Google อย่าง Google Apps. Engine 
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ประเด็นสุดท้ายส าหรับองค์กรที่ต้องพิจารณาในระยะยาวคือ การประยุกต์ใช้คลาวด์ในแบบ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมร่วมกัน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คลาวด์แบบผสม (Hybrid Cloud) ซึ่ง
โดยมากเป็นการผสมผสานการท างานระหว่างคลาวด์ส่วนตัว  (Private Cloud) กับคลาวด์สา
ธารณะ (Public Cloud) 

2.2.2 ข้อดีการให้บริการ  Google Apps. For Education 
ประโยชน์ท่ีได้จาก Google Apps. for Education 
บริการของ Google ที่มี ให้ส าหรับบุคคลสาธารณะมีมากมาย เช่น Search Engine, 

Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่นๆ แต่ส าหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Google 
Apps. for Education นั้น จะสามารถใช้บริการอื่นเพิ่มเติมจากบุคคลสาธารณะ รวมถึงสิทธ์ิบาง
บริการจะมีมากกว่าบุคคลสาธารณะ ตัวอย่างของบริการส าหรับสมาชิกใน Google Apps. For 
Education คือ 

1. Search Engine – www.Google.com 
2. Google Plus – plus.Google.com 
3. Google Sites – sites.Google.com 
4. Gmail ใช้พื้นที่ได้ไม่จ ากัด – mail.Google.com 
5. Google Calendar – calendar.Google.com 
6. Google Drive ใช้พื้นที่ได้ไม่จ ากัด – drive.Google.com 
7. Google Docs, Sheets, Slides – docs.Google.com 
8. Google Forms docs.Google.com/Forms 
9. Google Groups – groups.Google.com 
10. Google Contacts – www.Google.com/contacts 
11. Google Maps – maps.Google.com 
12. Youtube – www.youtube.com 
13. Google Classroom – classroom.Google.com 
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  โดยประโยชน์ท่ีได้รับน้ัน พอสรุปได้ดังน้ี 
1. บุคลากรครูและนักเรียนสามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการให้ใช้และ

มีสิทธ์ิมากกว่าบุคคลทั่วไป 
2. บุคลากรครูและนักเรียนได้ใช้บริการบนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง  มีความ

เสถียรภาพ  ใช้บริการได้ตลอดเวลา 
3. ระบบสามารถคัดกรองอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี 
4. สถานศึกษาไม่ต้องมีภาระในการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 

ทั้งอีเมล์ เอกสาร 

ข้อดีของบทเรียนเครือข่าย / ห้องเรียนออนไลน์ 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ นายบุญเกียรติ เจตจ านงนุช ได้ให้ความหมายบทเรียน

ออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (E-learning) คือ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet) มาออกแบบและจัดระบบเพือ่สรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมใหเกิดการเรียนรูอ้ยางมีความหมายตรงกับความต้องการของผูส้อน และบุคลากรคร ู
เช่ือมโยงระบบเป็นเครือขายทีส่ามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทกุเวลา และทุกคน สามารถประเมิน 
ติดตามพฤติกรรมบุคลากรครู  ได้เสมอืนการเรียนในห้องเรียนจริงโดยสามารถพจิารณาได้
จากคุณลักษณะ ดังนี้  

             เว็บไซต์ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาใด วิชาหนึ่งเป็นอย่าง
น้อย หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

             1. บุคลากรครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทกุที่ทกุเวลาโดยอิสระ 
             2.  บุคลากรครมูีอิสระในการเรียน การบรรลจุุดประสงค์การเรียนรู้แตล่ะเนื้อหา ไม่

จ าเป็นต้องเหมอืนกัน หรอืพรอ้มกบับุคลากรครูรายอื่น 
             3. มีระบบปฏิสมัพันธ์กับบุคลากรครู และสามารถเรียนรูร้่วมกันได้ 
             4. มีเครื่องมือที่วัดผลการเรียนได้  
             5. มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมรีะบบ  
            6. ผู้สอนมสีภาพเป็นผู้ช่วยเหลอืบุคลากรครูในการค้นหา การประเมิน การใช้

ประโยชนจ์ากเนือ้หา จากสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีใหบ้รกิาร  
             7. มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System/LMS)  
             8. มีระบบบรหิารจัดการเนื้อหา  / หลักสูตร (Content Management System 

/CMS) 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ( 2544 )  ได้กล่าวถึงการสอนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมีข้อดีอยู่หลายประการ กล่าวคือ 
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1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรครูทีอ่ยู่ห่างไกล   หรือไมม่ีเวลาในการมาเข้าช้ันเรียนได้
เรียนในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ 
2. ส่งเสรมิใหเ้กิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมแนวคิดในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถตอบสนองต่อบุคลากรครูที่มี
ความ ใฝ่รู้ รวมทั้งมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรครูสามารถ  เข้าถึงแหล่งข้อมลูต่างๆ ได้อย่างสะดวก  และ
มี ประสทิธิภาพสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนทีเ่ช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกบั ปัญหาที่
พบในความเป็นจรงิ 
5. ช่วยแก้ปัญหาของข้อจ ากัดของแหล่งค้นคว้าแบบเดิมจากห้องสมุด เนื่องจากเป็น
แหล่งข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่  ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไม่จ ากัด
ภาษา 
6. สนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น บุคลากรครูจะถูกกระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลา  โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง 
7.  เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์  ทั้งปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรครูด้วยกันและ/หรือ
ผู้สอน  และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนในเนื้อหาหรือสื่อการสอน 
8. เปิดโอกาสส าหรบับุคลากรครู ในการเข้าถึงผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆทั้งในสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 
9.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรครู  ได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน  สู่สายตาผู้อืน่อย่าง
ง่ายดาย   และเห็นผลงานของผู้อืน่เพื่อน ามาพัฒนางานของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน 
10.  ผู้สอนสามารถเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกสบาย บุคลากรครูได้
สื่อสาร และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ท าให้เนื้อหาการเรียนมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของบุคลากรครเูป็นส าคัญ 
          สรุป  ข้อดีของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ บุคลากรครูสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกคน ทุกที่และทุกเวลา( all anywhere and anytime ) บุคลากรครูได้
เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรูอ้ื่นๆ ได้ สามารถ
อภิปรายโต้ตอบกับบุคลากรครูอื่นหรือผู้อื่นได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกควบคุม และ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เกิดแรงจูงใจในการเรียนท าให้เกิดความรู้
ความจ าได้ดีข้ึน เพราะเป็นสิ่งที่สนใจใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  / ห้องเรียนออนไลน์ 
     1.  องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน 
                - การพัฒนาเนื้อหา 

- ทฤษฎีการเรียนรู ้
- การออกแบบระบบการสอน 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- มัลติมีเดีย 
- ข้อความและกราฟิก 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ 
- เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต 
- เครื่องมือในการติดต่อสือ่สาร 

2. แบบเวลาไม่พร้อมกัน ( Asynchronous )  เช่น จดหมายอิเล็กโทรนิกส์  กลุ่ม
ข่าวลิสเซฟิ ( Listsevs ) เป็นต้น 

3. แบบมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกัน ( Synchronous ) เช่น แบบตัวอักษร ได้แก่ Chat 
, IRC , MUDs แบบเสียงและภาพ Internet Phone , Net Meeting , conference  Tools 

การประเมินโครงการฝึกอบรม 
   1. การประเมินผลการสอนผ่านเครือข่าย / ห้องเรียนออนไลน์ 

การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ
ประเมินระหว่างเรียน (Formative  Evaluation ) กับการประเมินรวมหลงัอบรม 
(Summative  Evaluation )โดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถท าได้ตลอดเวลา 
ระหว่างมีการเรียนการสอน เพื่อดผูลสะท้อนของบุคลากรครูและดูผลที่คาดหวัง
ไว้  อันจะน าไปปรับปรงุการสอนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การประเมินหลงัอบรมมกัจะ
ใช้การตัดสินในตอนท้ายของการเรียน โดยการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลตาม
จุดประสงค์ของรายวิชา         ( ปรัชญนันท์  นิลสุข.2546 ) 

พอตเตอร ์( Potter , 1998 ) ได้เสนอวิธีการประเมินการเรยีนการสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ประเมินส าหรับการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ของมหาวิทยาลัยจอร์จ  เมสนั โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น  4   แบบ คือ 

1.  การประเมินด้วยเกรดในรายวิชา (Course  Grades )  เป็นการประเมิน
ที่ผูส้อนให้คะแนนกบับุคลากรครู วิธีการนี้ก าหนดองค์ประกอบของวิชาชัดเจน เช่น 
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คะแนนเต็ม  100% แบ่งเป็นการสอบ     30%  จากการมีส่วนร่วม 10%  จาก
โครงงานกลุม่ 30% และงานที่ได้รบัมอบหมายในแตล่ะสปัดาห์อีก  30% เป็นต้น 
            2.  การประเมินรายคู่  (Peer  Evaluation ) เป็นการประเมินกันเอง
ระหว่างคู่ของบุคลากรครูที่เลือกจับคู่กันในการเรียนทางไกลด้วยกันไม่เคยพบกัน
หรือท างานด้วยกัน  โดยให้ท าโครงงานร่วมกันให้ติดต่อกันผ่านเว็บและสร้าง
โครงงานเป็นเว็บที่เป็นแฟ้มสะสมงาน  แสดงเว็บให้บุคลากรครูคนอื่นเห็น และจะ
ประเมินผลรายคู่จากโครงงาน 

                   3.  การประเมินต่อเนื่อง (Continuous  Evaluation )  เป็นการประเมินที่
บุคลากรครูต้องส่งงานทุกๆสัปดาห์ให้กับผู้สอน โดยผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะและ
ตอบกลับในทันที   ถ้ามีสิ่ งที่ผิดพลาดกับบุคลากรครูก็จะแก้ไขและประเมิ น
ตลอดเวลาในช่วงเวลาของวิชา 
           4.  การประเมินรายภาคเรียน ( Final  Course  Evaluation )  เป็นการ
ประเมินผลปกติของการสอนที่บุคลากรครูน าส่งสอน โดยการท าแบบสอบถามผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมืออื่นใด บนเครือข่ายตามแต่จะก าหนด เป็นการ
ประเมินตามแบบการสอนปกติที่จะต้องตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนของบุคลากรครู 

2. การประเมินเว็บไซต์ 
                   โซวอร์ด ( Soward, 1997 )  ได้กล่าวถึงการประเมินการเรียนการสอน

ผ่านระบบเครือข่ายว่า จะต้องอยูบ่นฐานทีผู่้ใช้เป็นศูนย์กลาง  โดยให้นึกถึงเสมอว่า
เว็บไซต์   ควรเน้นให้ผู้ใช้ได้สะดวกไมป่ระสบปัญหาติดขัดใดๆ   การประเมินเว็บไซต์
มีหลกัการที่ต้องประเมิน คือ 

                   1.  การประเมินวัตถุประสงค์  ( Purpose )จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่า 
เพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร 

                   2.  การประเมินลักษณะ ( Identification  ) ควรจะทราบได้ทันทีเมื่อเปิด
เว็บไซต์เข้าไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ซึ่งในหน้าแรก ( Homepage ) จะท าหน้าที่
เป็นปกในของหนังสือ ( Title ) ที่บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น  

                   3.  การประเมินภารกิจ ( Authority ) ในหน้าแรกของเว็บจะต้องบอก
ขนาดของเว็บและรายละเอียดของโครงสร้างของเว็บ  เช่น  แสดงที่อยู่และเส้นทาง
ภายในเว็บ และช่ือผู้ออกแบบเว็บ 
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           4. การประเมินการจัดรูปแบและการออกแบบ (Layout and Design)
ผู้ออกแบบควรจะประยุกต์แนวคิดตามมุมมองของผู้ใช้ ความซับซ้อน  เวลา  รูปแบบ
ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ 

                   5.  การประเมินการเช่ือม ( Links )  การเช่ือมโยงถือว่าเป็นหัวใจของเว็บ 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีผลต่อการใช้   หรือการเพิ่มจ านวนเช่ือมโยงโดยไม่จ าเป็นจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  ควรใช้เครื่องมือสืบค้นแทนการเช่ือมโยงที่ไม่จ าเป็น  

6. การประเมินเนื้อหา  (Content) เนื้อหาที่ เป็นข้อความภาพ หรือ
เสียง  จะต้องเหมาะสมกับเว็บไซต์  และให้ความส าคัญ  กับองค์ประกอบทุกส่วน
เท่าเทียมกัน 

3. ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ 
ความหมายของ ความพึงพอใจ 
ไพบูลย์  ช่างเรียน (2516. หน้า 146-147 อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)      

ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจเป็นความต้องการทางร่างกาย มี
ความรุนแรงในตัวบุคคล  ในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกายเป็นผลท าให้เกิด
ความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง  ปลอดภัย   เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง       ความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความมั่นคง  แล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากข้ึนเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

อุทัย  หิรัญโต  (2523. หน้า 272  อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)  ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า   “ ความพึงพอใจเป็นสิ่ งที่ท าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ       
เนื่องจากสามารถตองสนองความต้องการของเขา  ท าให้เขาเกิดความสุข ”  

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2524. หน้า 278-279)  ได้รวบรวมความหมายของความพงึพอใจ    ใน
การท างานดงันี ้  

1. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของ  คาร์เตอร์  (Carter)  หมายถึง  คุณภาพ  
สภาพ  หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล  ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ  และทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น ๆ 

2. ความพึงพอใจในการท างาน   ตามแนวคิด    ของ  เบนจามิน  (Benjamin)  หมายถึง       
ความรู้สึกที่มีความสุข  เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  ความต้องการ  หรือแรงจูงใจ 

3. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของ  เอร์เนสท์  (Ernest)  และโจเซพ (Joseph) 
หมายถึง  สภาพความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วได้รับการตอบสนอง 
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4. ความพึงพอใจตามแนวคิดของ  จอร์จ (George)  และเลโอนาร์ด (Leonard)  หมายถึง
ความรู้สึกพอใจในงนที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลวุตถุประสงค์หรือตามพจนานุกรมฉบบั
บัณฑิตยสถาน (2525. หน้า 577-578)   

ความหมายจากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2525  ได้ให้ความหมายว่า 
     พอใจ  หมายถึง  สมใจ  ชอบใจ  เหมาะ 
     พึงใจ  หมายถึง  พอใจ  ชอบใจ 
 ธงชัย  สันติวงษ์  (2533. หน้า 359)  กล่าวว่า  ถ้าบุคคลหนึ่งได้มองเห็นช่องทางหรือโอกาส
จะสามารถสนองแรงจงูใจที่ตนมีอยู่แล้ว  ก็จะท าให้ความพงึพอใจของเขาดีข้ึน  หรืออยู่ในระดบัสูง 
 สมศักด์ิ  คงเท่ียง  และอัญชลี  โพธิ์ทอง  (2542. หน้า  278-279)  กล่าวว่า 

1.  ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดบัความชอบหรือไม่ชอบต่อ
สภาพต่าง ๆ 

2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบัตงิานที่ดี  และส าเร็จจนเกิดเป็นความ

ภูมิใจ  และได้ผลตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ ตามทีห่วังไว้ 
กิลเมอร์  (Gilmer, 1966.p. 80)  ได้ให้ความหมายว่า  ความพึงพอใจในการท างานเป็น      

ทัศนคติของบุคคล  ที่มีต่อปจัจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตโดยทั่วไปที่ได้รบัมา 
ไพรซ์  และมูลเลอร์  (Price  and  Muller, 1986. P. 215)  ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจ       

ในงานคือระดับของความรูส้ึกในทางบวกหรือในทางที่ดีของพนักงานหรือลูกจ้างต่องาน 
จากความคิดเห็นของนักวิชาการ  ได้กล่าวถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจ    สรุปได้ว่าความพึง

พอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการท าให้เกิดความสุขเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 สมพงศ์  เกษมสิน  (2518. หน้า 298  อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)  
บุคคลจะเกิดความพึงพอใจได้น้ัน  จะต้องมกีารจูงใจ  ได้กลา่วถึงการจงูใจว่า  “ การจูงใจเป็น      การ
ชักจูงใหผู้้อื่นปฏิบัติตาม โดยมีมลูเหตุความต้องการ  2  ประการ คือ ความต้องการทางร่างกายและ
ความต้องการทางจิตใจ ”  
 นฤมล  มีชัย  (2535. หน้า 15)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเปน็ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีตอ่การ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรบัผิดชอบนั้น ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นใน        การ
ท างานพยายามตั้งใจท างานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสทิธิภาพสูงสุด มีความสุขกบังาน      ที่ท า
และมีความพอใจ  เมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทน 
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 จรูญ  ทองถาวร  (2536. หน้า 222-24  อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)
ได้กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  โดยได้สรปุเนื้อความมาจากแนวคิดของมาสโลว์  
(Maslow)  สรปุได้ว่า  ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบง่เป็น  5  ระดับ  ดังนี ้
 1.  ความต้องการทางร่างกาย  เป็นความต้องการพื้นฐาน  ได้แก่  ความต้องการอาหาร  
เครื่องนุง่หม่  ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค 
 2.  ความต้องการมั่นคงและปลอดภัย  ได้แก่  ความต้องการมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในร่างกายและทรพัย์สิน มีความมั่นคงในการท างาน  และมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสงัคม 
 3.  ความต้องการทางสงัคม  ได้แก่  ความต้องการความรัก  ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม 
 4.  ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง  ได้แก่  ความภูมิใจ  การได้รับความยกย่องจากบุคคลอื่น 
 5.  ความต้องการความส าเรจ็แหง่ตน  เป็นความต้องการระดับสูงสุด  เป็นความต้องการ
ระดับสูง  เป็นความต้องการที่อยากจะใหเ้กิดความส าเรจ็ทุกอย่างตามความคิดของตน 
 สเต้าส์  และเชเลย์  (Srauss and Sayles, 1960. P. 119-121)  กล่าวว่า  ความรู้สึกพอใจ
ในงานที่ท าและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัตงิานนั้นใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  คนที่จะพอใจในงานที่ท า
เมืองานนั้นให้ผลประโยชร์ตอบแทนด้านวัตถุและจิตใจ  ซึ่งสามารถสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของ
เขาได ้
 โวแมน  (Wolman, 1973. p. 95)  ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  ความพึงพอใจคือ
ความรู้สึกมีความสุข  เมื่อได้รบัผลส าเรจ็ตามความมุง่หมาย  ต้องการ หรือ แรงจูงใจ 

 5. การวัดความพึงพอใจ 
 หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2542. หน้า 14)  กล่าวว่า  การวัดความพึงพอใจ  เป็นเรื่องที ่
เปรียบเทียบได้กบัความเข้าใจทั่ว ๆ ไป ซึง่ปกตจิะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการ         จะ
ถาม  มีเครื่องมือที่ตอ้งการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลาย
แนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัด  ได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของ  ซา
ลีซนิคค์  คริสเทนส์  กล่าวคือ 
 1.  วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล  เช่น  ทีท างาน  ที่บ้านและทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิต  การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลทีส่มบูรณ์  แต่ท าให้เกิดความยุ่งยากกับการทีจ่ะวัดและ
เปรียบเทียบ 
 2.  วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ  เช่น  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน  การนเิทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้าง 
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 ตอนท่ี 2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
 ธนภรณ์ กาญจนพันธ์ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มี ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับ
ตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่
ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยา นุกูล ภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวนนักเรียน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มที่ศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ใช้เวลาในการ จัดการเรียนรู้ 16 
ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ห้องเรียนกลับ
ทาง เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ความ
ยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.22 - 0.77 อ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และความเช่ือมั่น มี
ค่า เท่ากับ 0.79 3) แบบวัดการก ากับตนเอง มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 4) แบบสอบถาม
ความพึง พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 5) แบบส ารวจพฤติกรรม
การเรียนรู้ และ 6) แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัยโดยด าเนินแผนการทดลองตามแผนการ
วิจัย แบบกลุ่มเดียว  วัดสองครั้ง (The One-group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน
ชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีการก ากับตนเอง หลัง การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนน พัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ย
อยู่ในระดับกลาง 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีความพึง
พอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 อาลาวีย๊ะ สะอะ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้อง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ศึกษาในการ
วิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อ าเภอเมอืง 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 27 คน 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ เวลาในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ห้องเรียนกลับทาง 12 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรยีนรู้
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แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA แบบทดสอบ วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึง
พอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ (Onegroup pretest-posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ ค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test dependent 
group) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาและทักษะการคิด วิเคราะห์หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางในระดับมาก 

 กรวรรณ สืบสม , นพรัตน์ หมีพลัด , สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2560 : บทคัดย่อ) 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) ผ่านห้องเรียนออนไลน์Google classroom 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน 
Google classroom และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ห้องเรียนกลับด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปี
ที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 36 คน โดยใช้การสุ่มอย่าง
ง่ายแบบวิธีการจับสลาก จากนักศึกษา จ านวน 72 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แบบทดสอบ
เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน และห้องเรียนออนไลน์ Google classroom และ
ผลการวิจัยใน ครั้งนี้พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาจากแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีค่า ความเช่ือมั่นเท่ากับ .90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความ
เช่ือมั่นสูง และจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างเรียนและหลัง
อบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถรังสรรค์
ช้ินงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบ โครงการ รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูผู้สอนได้เมื่อมี
ปัญหาในการเรียน 
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 อพัชชา ช้างขวัญยืน  และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์  (2559 : บทคัดย่อ)  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพื้นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 1 ห้องเรียน 112 คน ได้โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ 1.แบบประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ เรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เช่ียวชาญ 2.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบ โครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดที่ควร
ต้องค านึงในการสร้างแผนการจัดการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกั บการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ,ช่ือหน่วยการ เรียนรู้,ช่ือเรื่อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้,ช้ันที่สอน,จ านวนคาบที่ใช้ในการสอน,สาระรายวิชา,วัตถุประสงค์,
สาระของ เนื้อหา,กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์,การวัดและการประเมินผล,Google Classroom,
คู่มือการใช้งาน Google Classroom, แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมเฉลย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการ สอนการ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เช่ียวชาญ
อยู่ในระดับมาก 3. ผลการหาประสิทธิผลของการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ 0.55 ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 พิมพ์ประภา พาลพ่าย และ ณัฐพล ร าไพ (2557 : บทคัดย่อ) การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านในการส่งเสรมิ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพในระดับดี2) เปรียบเทียบ 
คะแนนก่อนอบรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ตามแนวคิด ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อสังคม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนตาม
แนวคิดห้องเรียน กลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่อสังคมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม ตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฑาทิพย์ ที่
ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 สุ่มอย่างง่ายได้จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ สื่อสังคมตามแนวคิด ห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู้ส าหรับ ผู้เช่ียวชาญ แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ
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ก่อนอบรมและหลังอบรม และแบบสอบถามความ พึงพอใจส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียน กลับด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์t-test โดยใช้ข้อมูล
จากการออกแบบการวิจัยในลักษณะจับคู่ (matched paired design) พบว่า 1) สื่อสังคม
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) นักเรียนที่เรียนผ่านสื่อสังคมตามแนวคิ
ด้องเรียนกลับด้านมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อ ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านสื่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง และ อัญชลี ทองเอม (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความ คงทนในการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 ที่เรียนโดยการจัดการ เรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคม ศึกษา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและ แบบ
ห้องเรียนปกติและ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ 
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มทดลอง เป็น 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับ ทาง และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/4 จ านวน 35 คน เรียนโดย
การจัดการ เรียนรู้แบบปกติ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย  ค่า เบ่ียง เบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในการเรียนรูวิ้ชาสังคมศึกษา นักเรียนที่เรียนโดย
ห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังอบรมสูงกว่าที่เรียนโดยห้องเรียนปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 2) ผลความคงทนทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลับทาง หลังจากได้เรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการ
เรียน  ลดลง และ 3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) 

   ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์(1) เพื่อออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษา และ (2) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบการเรียนการสอน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย 5 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การ วิเคราะห์บริบทการเรียน
การสอนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ส่วนที่ 2 การเตรียมการก่อนการเรียนประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และส่วน
ที่ 4 การประเมินผล มี 1 องค์ประกอบ (2) ผลประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ท าการ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแล้วมีความคิดเห็นว่า รูปแบบ การเรียนการสอนที่
พัฒนาข้ึนน้ันในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (X = 4.70, S.D. = 0.49) 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ Google Apps. For Education 
เพชราวลัย  ถีระวณัฐพงศ์ , จิรวิญญ์  ดีเจริญชิตพงศ์, ปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 

(2558 :บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย  เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. For Education 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์  แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ของนักศึกษาที่ 30 คน ผลวิจัย  
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ  81.75/85.44  ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่เรียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  .05  และนักศึกษามีความพึง
พอใจ  ต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก 

   ปิยาภัทร์  จิรปุณญโชติ (บทคัดย่อ) การประยุกต์ใช้ Google Apps  ในการบริหาร
สารสนเทศของสถานศึกษา  เป็นหัวข้อการสัมมนา  ว่าด้วย  เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
และองค์ความรู้  ซึงเป็นกิจกรรมทางวิชาการของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งพบว่า  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  องค์กร  หรือสถาบันการศึกษา  การน าเทคโนโลยี
เ ข้าช่วยบริหารสารสนเทศ  เป็นสิ่งจ าเป็นที่จ ะท าให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  รวมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  
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  ชัลย์พิฌชา  ข าชุ่ม, จิรพันธ์  ศรีสมพันธ์ุ (2560 : บทคัดย่อ) วิจัยเชิงทดลอง เพื่อ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google  Application 2 
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาข้ึน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนอบรม
และหลังอบรม  ของนักศึกษาจ านวน  28  คน  ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 1.14 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังอบรมสูงกว่า ก่อนอบรมมีนัยทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  สรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์  เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย  
Google  Application สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 ไพรรัชนพ วิริยวรกุล , ดวงกมล  โพธ์ินาค ( 2557: บทคัดย่อ ) บทความ กล่าวถึง
รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน  โดยใช้  Google Apps. For Education  ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการจัดการระบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ทุกที่  ทุกเวลา  และทุกรูปแบบของ
เทคโนโลยี  ที่สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ภายใต้การจัดเก็บ  รวบรวม  
และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์  ติดต่อสื่อสารก าหนดเวลาเรียน  และตารางนัดหมาย  ท า
กิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน  บนแฟ้มเอกสารเดียวกัน  อีกทั้งครูยังสามารถประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารช้ันเรียนได้อีกด้วย 

 สุภาพร  เสือเริก (2559:บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย  เรื่อง  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ที่พัฒนาข้ึน มีค่าเท่ากับ 2.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของเม
กุยแกนส์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนอบรมและหลังอบรม  โดยนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน  50  คน  จากการเลือกแบบเจาะจง  พบว่า  คะแนนสอบหลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สรุปได้ว่า  สามารถน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน   ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

  3.   การประเมินคุณภาพระบบพัฒนาครู 
3.1 แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาครู 
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย  โดย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
 การศึกษาได้รับการคาดหมายให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ มากมายทั้งในทางสงัคม การเมือง 

และเศรษฐกิจ นับตัง้แต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรูจ้ริยธรรม
และความเป็นพลเมือง   ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกจิ  ซึ่งจะช่วยเพิม่ความเท่าเทียม
ในสังคมในระยะยาว  
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 จากบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญหลายประการดังกล่าว การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึง
ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชน
ต้องการทักษะการคิดและการด ารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ  

 การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐาน เป็นเรื่องที่
ยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบ
แรกเมื่อปี 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี 2552 เราก็ยังไม่สามารถท าให้คุณภาพ
การศึกษาของประเทศดีข้ึนได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมี
คุณภาพโดยเฉลี่ยเมื่อวัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆ สูงกว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก   
  งานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ช้ีให้เห็นว่า 
เป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยคือ (1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อ
เติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (2) การพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ 
(3) การสร้างความรับผิดชอบ (accountability) ในระบบการศึกษา  และ (4) การลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าด้านต่างๆ ในระบบการศึกษา  

3.2. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพ  ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เช่ือว่า รูปแบบการศึกษาแบบ
ดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเน้นย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการด ารงชีวิต
และการท างานในโลกศตวรรษใหม่ภายใต้ความท้าทายใหม่  

ส าหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น ตั้งต้นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เช่น ทักษะในการคิดข้ันสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการ
ท างาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและ
ความรู้อื่นที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ ( lean curriculum) ช่างคิด (thinking 
curriculum) และบูรณาการ ( interdisciplinary curriculum) เพื่ อสร้ างนักเรียนที่มี  
“คุณลักษณะ” อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มี
ส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต  
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นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
เนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของบุคลากรครู มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับ
ตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  
3.3. การพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ 
3.3.1 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป 
ค าถามส าคัญที่จ าเป็นต้องแสวงหาค าตอบเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบคือ ระบบความ

รับผิดชอบถูกออกแบบข้ึนเพื่ออะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร  
ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบน

เส้นทางของการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 
ผ่านระบบการให้รางวัลและลงโทษ และผ่านระบบการให้ความช่วยเหลอืนักเรยีน ครู หรือสถานศึกษา
ที่มีปัญหา  

กล่าวโดยสรุป หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความ
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้โรงเรียนมีความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากข้ึน โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร 
วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการชุมชน รวมถึงการ
ฝึกอบรมพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มี
ปัญหา 

ทั้งนี้ งานวิจัยช้ินนี้เสนอว่า การปฏิรูประบบการศึกษาต้องด าเนินการร่วมกันใน 5 ด้าน อัน
ได้แก่ (1) การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรยีนรู้และเทคโนโลยี (2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมนิผล
การเรียน (3) การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู (4) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา และ (5) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของข้อเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปจะเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป  
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  3.4 การสรา้งนักเรียนให้มี “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21”   
  ในฐานะเป้าหมายของระบบความรับผิดชอบ  

ระบบความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียน 
ครู และสถานศึกษาที่มีปัญหา จักเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการก าหนดเป้าหมาย พันธะหน้าที่ เจ้าภาพใน
การรับผิดชอบพันธะหน้าที่ต่าง ๆ  และระบบการประเมินผล  เช่นนี้แล้ว ผู้มอบหมายจึงจะสามารถ
ก ากับดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการท าหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายได้   ท าให้ผู้
มอบหมายและภาครัฐสามารถเข้าไปร่วมช่วยเหลือและร่วมพัฒนาในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความ
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่   

ค าถามส าคัญที่จ าเป็นต้องแสวงหาค าตอบเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบก็คือ ระบบความ
รับผิดชอบถูกออกแบบข้ึนเพื่ออะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร  

รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอค าตอบของค าถามส าคัญดังกล่าวว่า ระบบความรับผิดชอบควรถูก
ออกแบบข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บนเส้นทางของการสร้างนักเรียน  ให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 โดยรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบการให้รางวัลและการลงโทษ และผ่าน
ระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู หรือสถานศึกษาที่มีปัญหา  เป้าหมายของระบบความ
รับผิดชอบก็คือความสามารถในการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง  

3.5 การปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ 
ภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบ

ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้โรงเรียนมี
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากข้ึน โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ
หลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดจน
การฝึกอบรมและการพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบ
การจัดท า และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน 

นอกจากการสร้างระบบความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว การปรับหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และ
การพัฒนาครู ก็ยังคงเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา เพราะระบบในปัจจุบันยังไม่
เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรูต้ามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่การปฏิรูประบบการเรยีนรู้เพือ่ให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องลงมือท าควบคู่ไปกับ
การปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่น การสร้างระบบความรบัผดิชอบดังที่ได้กลา่วไป รวมถึงการลดความเหลือ่มล้ า
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ของคุณภาพการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน 
และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียนที่มีปัญหา 

ทั้งนี้ การปฏิรูประบบการศึกษาต้องด าเนินการร่วมกันทัง้ 5 ด้าน (ดูภาพที่ 7 ประกอบ) 
ได้แก่  

(1) การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี   
(2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน   
(3) การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู   
(4) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ   
(5) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา   

 
ภาพท่ี 3 การปฏิรูป 5 ด้าน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
โดยการปฏิรูปนั้นต้องด าเนินไปทัง้สองระดับ คือ “ระดับประเทศ” ที่มุง่ตอบโจทย์ด้านการ

สร้างความรับผิดชอบโดยบทบาทของรัฐเป็นส าคัญ และ “ระดับสถานศึกษา” ที่มุง่ตอบโจทย์ด้าน
ความเป็นอสิระของโรงเรียนในฐานะหน่วยหลกัของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเป็นส าคัญ    
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3.6 การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ 

แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบความ
รับผิดชอบเป็นส าคัญ โดยรัฐปรับบทบาทมาเป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพของระบบการศึกษา  

ในการนี้ จุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ คือการปฏิรูป
ระบบการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ (standardized test) ให้เป็นการทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากกว่า
การทดสอบที่มุ่งวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

เพื่อสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหมจ่ะ
ถูกน าไปใช้ในการประเมินผลงานของครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการประเมินผล
ผู้บริหารสถานศึกษา  นอกจากนั้นต้องมีระบบรายงานผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่
และผลการประเมินครูและสถานศึกษาต่อผู้ปกครอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณชน 
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถคัดเลือกโรงเรียนจากข้อมูลเหล่านั้นได้ การติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือนักเรียน ครู  และสถานศึกษาที่มี
ปัญหา การให้รางวัลผู้บริหารโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว) 

กระบวนการสร้างความรับผิดชอบทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยสร้างบุคลากรครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในภาพ
ที่ 4  

ภาพท่ี 4  แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ 

 



69 

 

(1) การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาถือว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ

ปรับเปลี่ยน โดยโรงเรียนต้องท าหน้าที่เป็นหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  เงื่อนไขที่จ าเป็นของการปฏิรูปคือโรงเรียนต้องมีความเป็นอิสระในการ
บริหารการศึกษา โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนทางวิชาการที่เพียงพอจากรัฐ  

การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอนเป็นส าคัญ ภายใต้หลักความยืดหยุ่น ความหลากหลาย ความมีพลวัต การมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรครูและชุมชน และ
การมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 5  

ภาพท่ี 5 แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รายงานวิจัยฉบับนี้น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้านให้เกิด
ความรับผิดชอบ ภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้   
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 3.7 การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี  

รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีให้เห็นว่า หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ของระบบการศึกษา
ไทยยังมีช่องว่างในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

ในส่วนของการวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางของไทย พบว่า  
(1) หลักสูตรยังขาดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิตามแนวทางการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
(2) องค์ประกอบหลายส่วนในหลักสูตรยังไม่ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “หลักสูตรกระชับ” “หลักสูตรช่างคิด” และ “หลักสูตรบูรณาการ”   
(3) โครงสร้างเวลาเรียนก าหนดเวลาเรียนอย่างเคร่งครัดตามสาระการเรียนรู้ และก าหนด

จ านวนช่ัวโมงเรียนตามข้อบังคับของหลักสูตรมากเกินไป ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิด “สอนให้น้อยลง เรียนรู้
ให้มากขึ้น” และ  

(4) ตัวช้ีวัดมีลักษณะอิงเนื้อหาค่อนข้างมากในหลายสาระการเรียนรู้ ซึ่งท าให้เนื้อหาใน
หลักสูตรมีลักษณะแยกส่วน และไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะเท่าที่ควร 

ในส่วนของการวิเคราะหส์ื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียนและสื่อแท็บเล็ต) พบว่า  
(1) หนังสือเรียนของไทยถูกออกแบบมาโดยตอบสนองกับตัวช้ีวัดรายช้ันปีเป็นหลัก ส่งผลให้

หนังสือเรียนหลายสาระวิชามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ครอบคลุมเนื้อหาค่อนข้างมากและมีความ
ซ้ าซ้อน เนื้อหามีลักษณะแยกขาดมากกว่าบูรณาการ และยังไม่ประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่เน้นการพฒันา
ทักษะมากกว่าเนื้อหา และ 

(2) สื่อแท็บเล็ตยังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสนับสนุนเนื้อหาและวิธีการสอนได้ไม่ดี
เพียงพอ เช่น การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา การน าเสนอเนื้อหาแบบมีปฏิสัมพันธ์และ
การใช้สื่อผสม ตลอดจนการสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย เป็นต้น   

ส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปหลักสูตร รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่าให้ตั้งทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายหลัก แล้วออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดของหลกัสูตรแกนกลางใหย้ดึ
โยงกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้เชิงบูรณาการที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะในส่วนของตัวช้ีวัดที่ควรปรับให้อิงผลลัพธ์ในด้านการพัฒนาทักษะเป็นหลัก  นอกจากนั้น 
หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับความรู้เชิงบูรณาการ รวมถึงไม่ครอบคลุมเนื้อหามากจนเกินไป แต่เน้น
แนวคิดหลักและค าถามส าคัญ  
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ขณะเดียวกัน หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น โดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทของตนได้  ทั้งนี้ ควรลดจ านวนช่ัวโมงการเรียนในห้องเรียน และใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการ
แก้ปัญหา 

ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปสื่อการเรียนรู้  รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรปรับหลกัเกณฑ์ในการตรวจรับรองหนังสือเรียน โดย
ให้อิสระกับส านักพิมพ์ในการตีความหลักสูตรมากขึ้น เช่น อ้างอิงที่ตัวมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่า
ตัวช้ีวัดที่ระบุรายละเอียดในเชิงเนื้อหามากเกินไป หรือปรับตัวช้ีวัดให้อิงทักษะมากข้ึน  วิธีการดังกล่าว
จะช่วยท าให้การออกแบบหนังสือสามารถเน้นไปที่แนวคิดหลักมากกว่าครอบคลุมเนื้อหาที่ล้นเกิน 
น าเสนอความรู้เชิงบูรณาการ และออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเนื้อหา 

ส่วนการพัฒนาสื่อแท็บเล็ตนั้นควรใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน เช่น มีการใช้เทคโนโลยี
น าเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปของการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (connectivism) 

3.7 การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

 รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีให้เห็นว่าระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการ
ทดสอบเป็นหลัก ไม่สามารถน าพานักเรียนใหม้ีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่
มีลักษณะท่องจ าและมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์ อีกทั้งไม่ช่วย
เสริมสร้างทักษะอื่นที่จ าเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม   
 หากกล่าวถึงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงมีปัญหาหลายประการ เช่น คุณภาพของ
ข้อสอบ เนื้อหาของข้อสอบไม่สัมพนัธ์กับการเรยีนในห้องเรยีน นักเรียนต้องพึ่งพาการเรยีนพิเศษอยา่ง
หนัก เพื่อฝึกฝนเทคนิคการท าข้อสอบ  
 นอกจากนั้น การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศยังไม่มีการออกแบบระบบการจัดเก็บและ
เปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น คะแนนสอบ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ท าให้เสียโอกาสในการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
สร้างความรับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบาย  
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 รายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรยีน
ในสองระดับ ทั้งในระดับประเทศ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ และในระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรครู   

ระดับประเทศ รายงานวิจัยฉบับนี้   เสนอให้มีการปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่นๆ ในปัจจุบัน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์ในชีวิตประจ าวันได้ 
นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์เพื่อท าข้อสอบ และน าผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่   สร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงาน
ของครู การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา และการ
ประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  

ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ควรเป็นการสอบแบบกลุ่มประชากร  
(census-based test) หรือการก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสอบ เป็นการประเมินผลแบบรวบยอด 
(summative test) และมีผลได้เสียสูง (high-stake test) เช่น ก าหนดให้เป็นการสอบไล่ (exit 
exam) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการ
ออกแบบข้อสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะนี้ ต้องด าเนินการโดยผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล ร่วมกับครูผู้สอนในวิชานั้นๆ โดยยึดถือคุณภาพของข้อสอบเป็นส าคัญ รวมถึงพัฒนาการ
จัดท าคลังข้อสอบ (item bank) และการพัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดสอบทันทีเมื่อ
ต้องการ (on demand assessment) โดยการออกแบบข้อสอบควรมีการสร้างชุดค าถามร่วม 
(common items) ระหว่างรอบการสอบต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใน
ระดับชาติโดยเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีได้  

ควรจัดให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลการสอบ การเปิดเผยและการรายงานผลการ
สอบและการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือก
สถานศึกษาของผู้ปกครอง เช่น การจัดเก็บข้อมูลตัวแปรด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
และผู้ปกครอง รวมถึงข้อมูลของครูและโรงเรียน นอกเหนือไปจากคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคน  
ต้องสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงสถิติที่ได้มาตรฐาน น าไปใช้
ประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหา วางแผนการพัฒนาการศึกษาส าหรับอนาคต โดยเปิดโอกาสให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้
วิเคราะห์และตัดสินใจด้านการศึกษา 

ในระดับโรงเรียน รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น 
การใช้ระบบแฟ้มงาน โครงงาน การสอบวัดความรู้ และการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ในทางที่ช่วย
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  การประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการ



73 

 

ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรูแ้ละวิเคราะห์บคุลากรครู (Formative assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตลอดเส้นทางการเรียนรู้  และหากเป็นไปได้ ควรใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ใช้ระบบ computer 
adaptive test หรือระบบการประมวลผลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลสะท้อนกลับไปยัง
นักเรียน  

 3.9 การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู 
รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิเคราะห์ระบบการพัฒนาคุณภาพครูในสองมิติ ได้แก่ ระบบการ

ฝึกอบรมครู และระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน  
ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีว่าสภาพปัญหาส าคัญในปัจจุบันคือรัฐ

มีบทบาทอย่างมากในการจัดหาผู้จัดการอบรมและจัดท าเกณฑ์รับรองหลักสูตร ท าให้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูไม่สอดคล้องกับปัญหาที่ครูและโรงเรียนเผชิญ การอบรมส่วนใหญ่เป็นการฟังบรรยาย
มากกว่าการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งยังขาดระบบติดตามและสนับสนุนให้มีการน าความรู้ไปใช้ จึงท าให้การ
อบรมสิ้นสุดเพียงข้ันตอนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ แต่ไปไม่ถึงข้ันตอนการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ อีกทั้งผลการประเมิน
คุณภาพครูและโรงเรียนไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพของการฝึกอบรมครู   

ในส่วนของระบบการประเมนิสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับนี้
ช้ีว่าสภาพปัญหาส าคัญในปัจจุบันคือ ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้ข้ึนอยู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
บุคลากรครู ท าให้ครูขาดความรับผิดชอบต่อบุคลากรครูในเชิงระบบ  ส าหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนคร ู
แม้ให้น้ าหนักด้านผลงานการปฏิบัติงานหรือผลงานต่อบุคลากรครูถึงร้อยละ 60 แต่ในแบบประเมิน
กลับไม่ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนเปน็หนึ่งในตัวช้ีวัด  ส่วนการเลื่อนวิทยฐานะ ผล
การเรียนของนักเรียนมีน้ าหนักเพียงร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด โดยคะแนนผลสอบมาตรฐานของ
นักเรียนมีน้ าหนักเพียงร้อยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมด 

กล่าวส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการพัฒนาครู รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอ
ว่า ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหา เป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพและ
การจัดการความรู้ และปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลักแทนที่รัฐ โดยให้โรงเรี ยนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณและมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพปัญหาที่ตนเผชิญ อีกทั้งจัดให้มีระบบการน าผลการประเมินสมรรถนะครูมา
ประเมินคุณภาพการฝึกอบรมด้วย  
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นอกจากนั้น ระบบการฝึกอบรมครูต้องให้ความส าคัญกับข้ันตอนการน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ รวมถึงการ
สร้างระบบพัฒนาครูใหม่ โดยให้ครูวิทยฐานะสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูใหม่ และการ
สนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community) 

ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้
ผลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้การเลือ่นข้ันเงินเดือนและวิทยฐานะของครูสว่นหนึ่งขึ้นอยูก่บั
พัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยค านึงถึงระดับตั้งต้นของคะแนน) 
เพื่อให้ครูมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากข้ึน เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือนครู อาจ
ก าหนดให้มีการประเมินด้านผลงานครู ซึ่งวัดด้วยพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่
ของนักเรียน  ด้านสมรรถนะการสอนของครู โดยประเมินจากการสังเกตการณ์ ร่วมกับการพิจารณา
เอกสาร  และด้านการท างานตามภาระงาน โดยมีน้ าหนักการประเมินเท่ากันทั้งสามด้าน  

ทั้งนี้ รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า การประเมินสมรรถนะการสอนของครใูนระดับโรงเรยีน ควร
เป็นการประเมินด้วยการสังเกตการณ์จากผู้บริหารโรงเรียน  ส่วนการประเมินสมรรถนะการสอนใน
การเลื่อนวิทยฐานะ ควรเป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

นอกจากนั้น ควรก าหนดให้มีการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และให้ครูวิทยฐานะ
สูงมีบทบาทในการร่วมพัฒนาครูใหม่ โดยอาจให้พัฒนาการของครูใหม่ในความดูแล เป็ นหนึ่งใน
ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้งควรมีการปรับลดงานธุรการของครู เพื่อให้ครู
ทุ่มเทให้กับหน้าที่ในการสอนได้อย่างเต็มที่  

3.10 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ในปัจจุบันการประเมินคุณภาพสถานศึกษากระท าผ่านระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

ภายใต้การดูแลของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) เป็นหลัก  
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าวมีปัญหาหลายประการในปฏิบัติการจริง ตัวอย่างเช่น 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบุคลากรครูมีน้ าหนักเพียงร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด และวัดจาก
สัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านขีดจ ากัดล่าง ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ผู้ประเมินมีปัญหาด้านคุณภาพและ
ความเป็นมืออาชีพ และทรัพยากรในการประเมินมีจ ากัด ในขณะที่ต้องประเมินสถานศึกษาจ านวน 
35,000 แห่งภายในเวลา 5 ปี  

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านตัวช้ีวัดอื่นๆ ได้แก่ ตัวช้ีวัดมีมากเกินไป จนเป็นภาระด้านเอกสาร
ของโรงเรียน และเกิดกรณีการตกแต่งเอกสารอยู่ทั่วไป  ตัวช้ีวัดมีความเป็นนามธรรมสูง ท าให้วัดผล
ลัพธ์และตรวจสอบความถูกต้องได้ยาก จึงต้องหันมาวัดด้านกระบวนการแทนที่ผลลัพธ์  และตัวช้ีวัด
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น  
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บทท่ี 3 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครัง้นี้   เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  
Flipped  Classroom  โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  
จังหวัดอ านาจเจรญิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29  ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบพัฒนา
ระบบ  และเป็นวิทยากร  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 1. ขอบเขตการวิจัย 

 1.1 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1.1.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ระบบพัฒนาครู โรงเรยีน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  
Google Apps. For Education   
  1.1.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการใช้  ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  
Google Apps. For Education   

 1.2 ประชากรในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1.2.1 บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จ านวน 60 คน  ที่เข้ารับการอบรม  ณ  
ห้องประชุมจันทน์ผา  โรงเรียนเสนางคนิคม  ระหว่างวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2561  เป็นเวลา  
2  วัน  วันละ  8  ช่ัวโมง  รวมเป็น  16  ช่ัวโมง 

 1.3 ขอบเขตของเน้ือหา 
  การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน  Flipped  

Classroom  โดยใช้  Google Apps. For Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม ดังนี้ 
  1.3.1  การสมัครใช้งาน Google Mail 
  1.3.2  การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  1.3.3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
  1.3.4  การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive 
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  1.3.5  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมลู 
  1.3.6  การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์
  1.3.7  การเก็บสถิติและการน าผลการเก็บสถิติมาใช้ 
  1.3.8  การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครอืข่ายด้วย Google Hangout 
  1.3.9  เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน 
  1.3.10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน 

 1.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
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  1.5 การสรา้งและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
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 1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินงานในข้ันตอนส าคัญดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอน

แบบห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ  Google  Apps. For Education 
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  เกี่ยวกับกระบวนการสร้างห้องเรียนออนไลน์  ออกแบบพัฒนา

ระบบ  พร้อมสื่อวีดีทัศน์ประกอบการอบรม 
3. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพ 
4. การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบั

ด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps.  For  Education  กรณีศึกษา  
โรงเรียนเสนางคนิคม   จังหวัดอ านาจเจรญิ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  29   

5. การนิเทศ  ติดตาม  ให้ค าปรึกษาแนะน า  หลังการอบรม  โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู  สรปุผลการวิจัย  ขยายผล  และจัดท ารรายงานการวิจัย 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  
จ านวนทั้งหมด  60  คน   

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  บุคลากรครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจรญิ  
ซึ่งได้มา   โดยวิธีแบบเจาะจง    ( Purposive  sampling )  จ านวน  60  คน 

3.วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

 การเลือกกลุม่ตัวอย่างนั้น  โดยวิธีแบบเจาะจง    ( Purposive  sampling )  โดยเลือก
บุคลากรครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  60  คน  เนื่องจากง่ายต่อการเกบ็
รวบรวมข้อมูล  และสามารถศึกษารายละเอียดได้ทั้งหมด 
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4. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

 4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอน   แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google Apps. For  Education  โดย
ผู้เช่ียวชาญ 

2.  แบบประเมินผล ก่อนอบรม  /  หลังอบรม  ระบบห้องเรียนออนไลน์  เพื่อ
พัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  
Google Apps. For  Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  จ านวน  10  หน่วยการ
เรียนรู้ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ  ของการใช้ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google Apps. For  Education : 
กรณีศึกษา  บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 60  คน   

 4.2 การสรา้งและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยด าเนินตามข้ันตอน  ดังนี ้
  4.2.1 ออกแบบพัฒนา  ระบบพัฒนาครู   ด้วยกระบวนการสอน  แบบห้องเรียน
กลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps.  For  Education : กรณีศึกษา  โรงเรยีน
เสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  10  หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้ 
  1  การสมัครใช้งาน Google Mail 
  2  การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
  4  การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 
  5  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 
  6  การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์
  7  การเก็บสถิติและการน าผลการเกบ็สถิติมาใช้ 
  8  การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout 
  9  เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่การเรียนการสอน 
  10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน 
  น าระบบที่ด าเนินการพัฒนา  ให้ผู้เช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  ความชัดเจนของภาษา  ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข   หาประสิทธิภาพ
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ของ  10 หน่วยการเรียนรู้  โดยผู้เช่ียวชาญ  (IOC)  ปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครู  ตามที่ได้รับ
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 
  น าไปทดลองใช้กับบุคลากรครู 10 คน  หาประสิทธิภาพของ  10 หน่วยการเรียนรู้  
โดยบุคลากรครูผู้ทดลองใช้  (E1/E2) 
  หาค่าดัชนีประสิทธิผล  ของบุคลากครูผู้ทดลองใช้  โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อน
อบรม  กับคะแนนหลังการอบรม  และคะแนนเต็ม   
  4.2.2  น าระบบที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  มาใช้อบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
กระบวนการสอน     แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google Apps. For  
Education  กับบุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จ านวน  60  คน  เป็นเวลา  2  วัน  16  ช่ัวโมง 
คือ  ระหว่างวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2561  จ านวน  10  หน่วยการเรียนรู้  ดังนี ้
  1  การสมัครใช้งาน Google Mail 
  2  การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
  4  การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 
  5  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 
  6  การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์
  7  การเก็บสถิติและการน าผลการเกบ็สถิติมาใช้ 
  8  การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout 
  9  เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่การเรียนการสอน 
  10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน 
  น าไปใช้อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรยีน
กลับด้าน  โดยใช้  Google  Apps.  For  Education  กับบุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัด
อ านาจเจริญ  จ านวน 60 คน  หาประสิทธิภาพของ  10 หน่วยการเรียนรู้  โดยบุคลากรครูผู้ทดลอง
ใช้  (E1/E2) 
  หาค่าดัชนีประสิทธิผล  ของบุคลากครูผู้ เ ข้าอบรม  จ านวน  60  คน  โดย
เปรียบเทียบคะแนนก่อนอบรม  กับคะแนนหลังการอบรม  และคะแนนเต็ม   

  4.2.3  ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรครูที่มีต่อ  การใช้ระบบพัฒนาครู    
ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จ านวน  60  คน  หลังจากได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้  Google  Apps.  For  
Education  โดยเปรียบเทียบ ก่อนการอบรม  และหลังการอบรม 
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 4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.3.1.  แบบแผนท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นวิจัย  ประเมินคุณภาพระบบ  พัฒนาครู  ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้อง เรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps.  For  
Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ   

ตัวอย่าง 

แบบประเมินคุณภาพระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ช่ือสื่อ : การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  :     กรณีศึกษาโรงเรียนเส
นางคนิคม  รหัสงานวิจัย.............21206....................................... 

2. เนื้อหาสาระ : การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  จ านวน  10  หน่วยการเรยีนรู้    

3. มีเอกสารประกอบ : คู่มือการใช้งาน  1  เล่ม 
4. ระบบคอมพิวเตอร์ทีจ่ าเป็น 
    4.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์แบบพกพา ทีเ่ช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
    4.2 CPU  รุ่น Pentium หรือสูงกว่า  RAM  ตั้งแต่……2……GB ข้ึนไป 
    4.3 อุปกรณ์อื่นๆ...โทรศัพท์มือถือที่เช่ือมตอ่เครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต..ทกุรุ่นทกุยี่ห้อ..... 
5. อุปกรณ์เสริมที่ควรมี  คือ ไมโครโฟน,หูฟงั ฯลฯ 
6. ลักษณะเด่นของ ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  คือ 

      6.1 สามารถเข้าใช้งานได้  ทุกที่  ทุกเวลา  ที่มีการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
      6.2 สามารถพัฒนางานได้ทุกที่  ทุกเวลา  ที่ผู้ใช้มีความพร้อมที่จะเข้าใช้งาน 
      6.3 ครูทุกคน  สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง  ทุกที่  ทุกเวลา 

7. คุณค่าและประโยชน์ที่ครจูะได้รบั คือ.................................................................................. 
          7.1. มีระบบใช้พัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่  21 อย่างมีคุณภาพ   
     7.2. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม  มีห้องเรียนออนไลน์  รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และนวัตกรรม
สนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน  ร่วมแบ่งปัน  ประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง  ภายใต้
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ระบบสนับสนุนชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาการรว่มกัน (Professional Learning Community) 
โดยใช้ Google Apps. For Education  ได้ในระดับดี 

7.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ทุกกลุ่มสาระวิชา  สร้างห้องเรียนออนไลน์  เพื่อ
พัฒนานักเรียน  ด้วย  ด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ 
Google Apps. For Education  สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลา บนเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
8. คุณค่าและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รบั คือ.......................................................................... 
     8.1. ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม  มีความพร้อมส าหรับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่  21 อย่างมีคุณภาพ   
     8.2. ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม  มีห้องเรียนออนไลน์  รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และ
นวัตกรรมสนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน  ร่วมแบ่งปัน  ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ตนเอง  ภายใต้ระบบสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional 
Learning Community) โดยใช้ Google Apps. For Education   
     8.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ทุกกลุ่มสาระวิชา  สร้างห้องเรียนออนไลน์  เพื่อพัฒนา
นักเรียน  ด้วย  ด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google 
Apps. For Education  สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลา บนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ตอนท่ี  2  รายการคุณภาพ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริง 

ล าดับ รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ส่วนน า 
ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้ าน   Flipped   Classroom  โดยใ ช้   Google  Apps.   
For   Education  ตรงวัตถุประสงค์  มีเมนูหลัก  มีเมนู
ช่วยเหลือ  มีสื่อ/วีดีทัศน์   

    

ภาพรวม     
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ล าดับ รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

2 เน้ือหาบทเรียน 
2.1 โครงสร้างเนือ้หามีความชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม ่

    

2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา     
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ     
2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

    

2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับบุคลากรคร ู     
2.6 ไม่ขัดต่อความมั่นคงและคุณธรรม  จริยธรรมของชาติ     

ภาพรวม     
3 การใช้ภาษา 

ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกบัวัยของบุคลากรครู  สื่อ
ความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบุคลากรคร ู

    

ภาพรวม     
4 
 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
4.1 การออกแบบด้วยระบบตรรกะที่ดี  เนื้อหามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

    

 4.2 ส่งเสรมิการพฒันาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
 4.3 มีความยืดหยุ่น  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควบ

คู่ล าดับเนื้อหา  ล าดับการเรียนและแบบฝึกหัดได้ 
    

 4.4 ความยาวของการน าเสนอแตล่ะตอนเหมาะสม     
 4.5 กลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ     
 4.6 มีกลยุทธ์การประเมินผลใหบุ้คลากรครเูกิดการเรียนรู้ได้

อย่างเหมาะสมมีความหลากหลาย 
    

ภาพรวม     
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ล าดับ รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

5 ส่วนประกอบด้าน Multimedia 
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม  ง่ายต่อการใช้งาน  สัดส่วน
เหมาะสม สวยงาม 

    

 5.2 ขนาดสีของตัวอักษรชัดเจน  สวยงาม  อ่านง่าย  
เหมาะสมกับบุคลากรคร ู

    

 5.3 ภาพประกอบชัดเจน  เหมาะสมกบัเนื้อหา     
 5.4 คุณภาพการใช้เสียงบรรยายประกอบบทเรียนชัดเจน

เหมาะสม  น่าสนใจ  น่าติดตาม  ชวนคิด 
    

ภาพรวม     
6 การออกแบบรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ 

6.1 โปรแกรมใช้งานง่าย 
    

 6.2 มีข้อมูลย้อนกลับที่เอือ้ให้บุคลากรครูได้วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 

    

ภาพรวม     
 
ตอนท่ี  3  สรุปข้อคิดเห็นผลการประเมิน 
ค าชี้แจง  ให้สรปุผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ  โดยให้เหตุผลตามองค์ประกอบการประเมิน  ระบุ
ข้อดี  ข้อเสีย  และข้อเสนอแนะ  เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบของรายการประเมิน  คือ 

1. ส่วนน า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ส่วนโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. การใช้ภาษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. การออกแบบระบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ส่วนประกอบด้านมลัติมเีดีย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. การออกแบบรปูแบบการปฏิสมัพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. อื่นๆ.................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ประเมิน 
      (……………….…………………………) 
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2.  ระบบพัฒนาครู   ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom    
โดยใช้   Google  Apps.   For   Education   :    กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

ภาพตัวอย่าง  ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education   :  กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  จ.
อ านาจเจริญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 

 
ภาพตัวอย่าง  หน้าหลัก  ของ หลักสูตรเพื่อพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education   :  กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

 
ภาพตัวอย่าง  ระบบเพื่อพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอน  แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   

Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education   :  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.
อ านาจเจริญ 
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  หน่วยท่ี 1 การสมัคร E- Mail ด้วย G Mail 
 

 
   
  หน่วยท่ี 2 การสมัครใช้เฟสบุค  และการสร้างแฟนเพจ 
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  หน่วยท่ี 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
 

 
 

  หน่วยท่ี 4 การสร้างพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ใน Google Drive 
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  หน่วยท่ี 5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 
 

 
 

  หน่วยท่ี 6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์ 
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หน่วยท่ี 7 การเก็บสถิติและการน าผลการเก็บสถิติมาใช้ 
 

 
 

 หน่วยท่ี 8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย Google  hangout 
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  หน่วยท่ี 9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพ่ือการเรียนการสอน 
 

 
   

หน่วยท่ี 10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ และการใช้งาน 
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3.  แบบประเมินก่อนการอบรม  /  หลังอบรม ของ ระบบพัฒนาครู   ด้วย
กระบวนการสอน   แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้   Google  
Apps.   For   Education  :  กรณีศึกษา   โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ   

\ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ประเภทผู้เข้าร่วมงาน     วิทยากร          ผู้เข้าอบรม      ครู     อื่น ๆ  
1.2 เพศ                ชาย                หญิง  
1.3 ระดับการศึกษา           มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                   ปริญญาตรีข้ึนไป 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมน้ี 

ค าชี้แจง   ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจและความ
คาดหวัง ในการจัดกิจกรรม โดยท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจและ   ความคาดหวัง ระดับ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=
มาก และ 5=มากที่สุด 

 

ความคาดหวังก่อน
ได้รบัการอบรม 

รายการ 
 

ความพึงพอใจ 
หลังได้รบัการอบรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1. สถานที่  ระยะเวลาในการอบรม  เหมาะสม      
     2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง  สะอาด เพียงพอ  เหมาะสม      
     3. วัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อม  เพียงพอส าหรบัทกุคน      

  

No……

…… 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอน   
แบบห้องเรียนกลบัด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For  Education 

กรณศีึกษา  โรงเรียนเสนางคนคิม  จังหวัดอ านาจเจริญ 
วันที่  28 – 29  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

ณ  หอ้งประชุมจันทนผ์า  โรงเรียนเสนางคนคิม  จ.อ านาจเจริญ 
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเสนางคนคิม 

ขยายผล  โรงเรียนเสนางคนคิม  อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
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ความคาดหวังก่อน
ได้รบัการอบรม 

รายการ 
 

ความพึงพอใจ 
หลังได้รบัการอบรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
     1. กิจกรรมการเรียนรู้  ได้ความรู้  มีประโยชน์  น่าสนใจ        
     2. กิจกรรมการเรียนรู้  สนกุสนาน เหมาะสม  ส าหรับ  ผูร้ับเข้าอบรม      
     3. กิจกรรมการเรียนรู้  เหมาะสมกบัระยะเวลา      

ด้านเนื้อหาวิชาการ 
     1. วิทยากร ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Apps For Education       
     2. ระบบพัฒนาครู   มีสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และข้ันตอนการส่งผลงาน โดย

ใช้  Google Apps For Education 
     

     3. ระบบพัฒนาครู  สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่  ทุกเวลา  ที่มอีินเตอรเ์น็ต      
     4. ระบบพัฒนาครู  มลี าดับข้ันตอนการใช้งาน  เข้าใจง่าย  ฝึกปฏิบัติตามได้      

ด้านผู้รบัการอบรม 
     1. ผู้เข้าอบรม  ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ Google Apps For Education      
     2. ผู้เข้าอบรม  เข้าถึงได้ในทุกที่  ทุกเวลา  ฝึกปฏิบัติตามได้      
     3. ผู้เข้าอบรม  ได้แทรกสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และสง่ผลงานด้วย  Google 

Apps For Education  ด้วยตนเองได้ 
     

     4. ผู้เข้าอบรม สร้างห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง   โดยใช้  Google Apps 
For Education น าความรู้ที่ได้  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได ้

     

 

ตอนท่ี 3 ระดับความประทับใจ  ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมน้ี 
ค าชี้แจง   ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี ้ โดยกรอกประเด็นความประทับใจ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากทีสุ่ด 

ประเด็นความประทับใจ 
ระดับความประทับใจ 

1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
4.1  กิจกรรมใด  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วย

กระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps  For  
Education  ที่ท่านประทับใจ  มากที่สุด  เพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

4.2 ท่านคิดว่า  ควร  มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps  For  
Education  ครั้งต่อไป  หรือไม่  อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  ในการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาครู  ด้วยกระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  
Google  Apps  For  Education ในครั้งนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบประเมิน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   
โดยใช้  Google Apps For  Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

E-Mail : patcharawalai@senangkhanikhom.ac.th 
http://senangkhanikhom.ac.th 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หาผลการวิจัย  ใช้แบบทดสอบก่อนอบรม  และ
แบบทดสอบหลังอบรม   รวมถึงแบบประเมินความพึงพอใจ   ของการ  ระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  :  กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  ในขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยดังนี้ 

แบบประเมินก่อนอบรม – หลังอบรม ใช้แบบประมาณค่า  5  ระดับ ( Numerical  Rating )  
คือ  โดยให้คะแนนเต็มแต่ละระดับคือ 

 น้อยที่สุด =             1 
 น้อย  =             2 
 ปานกลาง =             3 
 มาก  =             4 
 มากที่สุด =             5 

จ านวน  18  ข้อค าถาม 
 4. แบบประเมินวัดความพึงพอใจ  การใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  :  กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ทดลองใช้  ระบบเพื่อพัฒนา
ครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education  :  กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  ใช้แบบประมาณค่า  5  ระดบั  

( Numerical  Rating )  คือ  โดยให้คะแนนเต็มแต่ละระดบัคือ 
 น้อยที่สุด =             1 
 น้อย  =             2 
 ปานกลาง =             3 
 มาก  =             4 
 มากที่สุด =             5 

 4.3 การสรา้งเครื่องมือ 

  การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้การด าเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี ้
  4.3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องในการก าหนดกรอบของ
การประเมินโดยเฉพาะ  คือ  ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education   :   กรณีศึกษา  โรงเรียน
เสนางคนิคม   จ.อ านาจเจริญ   
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  4.3.2 จัดท าเครื่องมือที่ประกอบด้วยค าถาม  โดยแนวค าถามจากการตรวจสอบ
เอกสารการเรียนการสอน และขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ท าการศึกษา
วิจัย   เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ที่ตรวจสอบ ระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  :  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  ในเบื้องต้นว่า  สมควรน าไปใช้
หรือไม่  มีส่วนไหนที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป   
  4.3.3 ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม  ท าการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  ความหมายของภาษา  ความเข้าใจของภาษา  ความเข้าใจตรงกัน  และพิจารณาความเข้าใจ  
จากนั้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ  พิจารณาเห็นชอบ  เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้แบบประเมินที่สร้างไว้  เก็บรวบรวมข้อมูลจากครโูรงเรียนเสนางคนิคม  ที่เป็นกลุม่
ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์  โดยใช้แบบทดสอบก่อนอบรม  แบบทดสอบหลงั จ านวน  10  หน่วย  
ตามล าดับ  และใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  หลงัจากด าเนินโครงการ  อบรม
เชิงปฏิบัติการใช้ระบบพฒันาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านFlipped   Classroom  
โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  :  กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  ครบ
ทั้ง  10  หน่วยการเรียนรู้แล้ว   

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 รวบรวมข้อมลูจากเครื่องมือทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
 6.2 แจกแจงข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์  โดยใช้หลักการทางสถิติใหส้ัมพันธ์กันกับลักษณะ
ของเครื่องมือดงันี ้

6.2.1. การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ย นกลับ ด้ า น   Flipped   Classroom  โ ดย ใ ช้   Google  Apps.   For   Education  :  
กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ ตามเกณฑ  80/80   จากสูตร   
E1/E2  (ชัยยงค พรหมวงศ 2537 : 294-296) ดังนี ้
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สูตรท่ี 1 

   
1E  =   100

/
1












=
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nx
n

i  

  
เมื่อ  E1  หมายถึง ประสทิธิภาพแต่ละหน่วย 

∑X  หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝกหัดของผู้เข้าอบรมได้รับ 
A  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
N  หมายถึง จ านวนผเูข้าอบรม 

 
สูตรท่ี 2 

   
2E = 100

/
1
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i  

 
เมื่อ  E2  หมายถึง ประสทิธิภาพของผลลพัธ 

∑F  หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธหลงัอบรมของผูเ้ข้าอบรม 
B  หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลงัอบรม 
N  หมายถึง จ านวนผู้เข้าอบรม 

สูตรท่ี 3 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ระบบพัฒนาคุณภาพครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้  Google  Apps. For  Education 
กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยใช้วิธีของ  กูดแมน  เฟลทเชอร ์
และชไนเดอร์  ใช้สูตรดังนี้  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.2546) 

E.I  =   ผลรวมคะแนนทดสอบหลังอบรม – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนอบรม 
  (จ านวนนักเรียน xคะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนอบรม 
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สูตรท่ี 4 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของระบบพัฒนาครู  ด้วยการทดลองใช้
ระบบโดยผู้เช่ียวชาญ  ( Index Of  Item – Objective  Congruence : ICO )  โดยมีสูตร
การค านวณดังนี้ 

สูตร   IOC = R 
   N 

เมื่อ   IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

 R แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
N แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

       6.2.2  น าระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้  
Google  Apps.  Of  Education  ฉบับร่างไปให้ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ  และเสนอแนะ  ใน 
วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ  และเนื้อหากิจกรรมในระบบพัฒนาครู   ตลอดจนการวัดผลประเมนิผล 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คนประกอบด้วย 
   1. นางสาวสุดาลักษณ์   บุปผาดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง  
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ   ผู้เช่ียวชาญ  ด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
    2. นายพิเนตร  สมคิด  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ  
ด้านการวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู 
   3. นายธานินทร์  ธานี  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ    ด้าน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) รายละเอียดการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าถูกต้อง/สอดคล้อง/ตรงวัตถุประสงค์ 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วัดตรงตามวัตถุประสงค์ 
    -1 หมายถึง  แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงวัตถุประสงค์ 
ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ  ระบบพัฒนาครู  ก่อนการพัฒนา 
 
หน่วย

ท่ี 
เรื่อง/เน้ือหา ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี IOC 

1.00 1 2 3 4 5 
1 การสมัครใช้ E-Mail ด้วย G-Mail +1 +1 +1 - - 0.80 

2 การสมัครใช้ facebook เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

0 +1 +1 - - 0.80 

3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  +1 +1 0 - - 0.80 

4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลูใน Google 
Drive 

+1 +1 +1 - - 0.80 

5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการ
แบ่งปันข้อมูล 

+1 0 +1 - - 0.80 

6 การสร้าง Google Form และ
แบบทดสอบออนไลน ์

+1 +1 +1 - - 0.80 

7 การเกบ็สถิติและการน าผลการเกบ็
สถิติมาใช้ 

0 +1 +1 - - 0.80 

8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุม
เครือข่ายด้วย Google  hangout 

+1 +1 0 - - 0.80 

9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่การเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 - - 0.80 

10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google 
classroom และการใช้งาน 

+1 0 +1 - - 0.80 

ค่าเฉลี่ย 0.83 0.83 0.83 - - - 

 
  1.5  ปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครูฯ ฉบบัร่างตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.6  หลังจากปรบัปรุงแก้ไขแล้ว จัดท าระบบพฒันาครูฯ  ทีใ่ช้งานจริง  
จ านวน  10  หน่วยการเรียนรู้  จัดท าเป็นคู่มือการใช้ระบบพัฒนาครู   และน าไปใช้  ส าหรับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 60 คน  
  1.7  สร้างระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้  
Google  Apps.  For  Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ 
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  1.8  ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้  
Google  Apps.  For  Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  ที่
พัฒนาข้ึนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ   เพื่อตรวจสอบ  และเสนอแนะในด้านตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์การพัฒนา
และเนื้อหาในการพัฒนาครู  ตลอดจนการวัดผลประเมินผล ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสุดาลักษณ์   บุปผาดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง  
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ   ผู้เช่ียวชาญ  ด้านกระบวนการวิจัย 
    2. นายพิเนตร  สมคิด  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ  
ด้านการวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู 
   3. นายธานินทร์  ธานี  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ    ด้าน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      โดยการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้  Google  Apps.  For  Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางเสนางค
นิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยผู้เช่ียวชาญ  ทั้ง 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าถูกต้อง/สอดคล้อง/ตรงจุดประสงค์ 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วัดตรงตามจุดประสงค์ 
    -1 หมายถึง  แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงจุดประสงค์ 
ดังตารางที่  5 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูก้ับเนือ้หา หลังการพฒันา 

หน่วย 
ท่ี 

เรื่อง/เน้ือหา ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

IOC 

1.00 

1 2 3 4 5 
1 การสมัครใช้ E-Mail ด้วย G Mail +1 +1 +1 - - 1.00 

2 การสมัครใช้ facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 - - 1.00 

3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  +1 +1 +1 - - 1.00 

4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive +1 +1 +1 - - 1.00 

5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล +1 +1 +1 - - 1.00 

6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์ +1 +1 +1 - - 1.00 

7 การเกบ็สถิติและการน าผลการเกบ็สถิตมิาใช้ +1 +1 +1 - - 1.00 

8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย 
Google  hangout 

+1 +1 +1 - - 1.00 

9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่การเรียนการสอน +1 +1 +1 - - 1.00 

10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google classroom และ
การใช้งาน 

+1 +1 +1 - - 1.00 

ค่าเฉลี่ย 1 1 1 - - 1.00 

  1.9  ปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครู ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
  1.10  เมื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเสร็จต้องน าไปทดลองใช้แบบ 1:1 เสร็จแล้วน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย 1:10 และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ 1:100 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
พัฒนาครู แล้วจึงน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง   
       2. การสร้างแบบประเมินก่อนอบรม  และหลังอบรม จ านวน 18 ข้อ ซึ่งผู้ วิจัยได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1  น าโครงสร้างขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์การ มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน
ก าหนดจ านวนแบบประเมินก่อนอบรม และหลังอบรม 
  2.2  สร้างแบบประเมินก่อนและหลังอบรม   
  1. นางสาวสุดาลักษณ์   บุปผาดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโนนสูง  อ าเภอเสนางค
นิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ   
ผู้เช่ียวชาญ  ด้านกระบวนการวิจัย 
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   2. นายพิเนตร    สมคิด   ครูช านาญการพิเศษ     โรงเรียนเสนางคนิคม    อ าเภอเส
นางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ  ด้าน
การวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู 
  3. นายธานินทร์  ธานี  ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ    ด้านพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์การวิจัย หาความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้  
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าถูกต้อง/สอดคล้อง/ตรงจุดประสงค์ 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วัดตรงตามจุดประสงค์ 
   -1 หมายถึง  แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงจุดประสงค์ 
  3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน  และก าหนดรูปแบบของแบบประเมิน  ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert)  และ
ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน (Questionnaire) จาก บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 66 - 72)  ศึกษา
รายละเอียดการประเมินระบบแบบออนไลน์  แล้วจึงก าหนดรูปแบบของข้อค าถามในแบบประเมิน 
  3.3  เขียนแบบประเมินฉบับร่าง  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1
และ 2 มาจัดท าข้อค าถามของแบบประเมินฉบับร่าง ตามโครงสร้างของเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.4  ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา  ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินที่สร้างข้ึน  ให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกระบวนการวิจัย  ด้านการ  
วัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู  ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้พิจารณาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบความถูกต้องของส านวนภาษาที่ ใช้  
จากนั้น  จึงน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขข้อค าถามให้เหมาะสม   
  3.5  ทดลองใช้และหาคุณภาพ  ผู้วิจัยน าแบบประเมินที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว  ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรครู  ที่เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มใหญ่  ได้แก่  โรงเรียนเสนางคนิคม 
อ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  ไม่ซ้ ากับกลุ่มเดิม จ านวน 10 คน   
  3.6  จัดท าแบบประเมินฉบับจริง  เพื่อน าไปใช้ประเมินบุคลากรครู  โรงเรียน
เสนางคนิคม  จ านวน  60  คน  ปีการศึกษา 2561 
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4. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  รายขอ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 : 100)  จ านวน 15 ข้อ โดยน าคา
ระดับที่ได้  มาหาคาเฉลี่ย  ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

4.1  หาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย   จากสูตร 

X   =   x  
                n 
   เมื่อ       X         แทน       ค่าเฉลี่ย 

    X      แทน       ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุ่ม 
                                    n         แทน        จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 
              4.2  การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   เพื่อวัดการ
กระจายของข้อมูล  ที่นิยมใช้กันมากเขียนแทนด้วย  S.D.  หรือ S 
           

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
   

       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)             
  

เมื่อ    S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             X แทน   ค่าคะแนน 
             n         แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุม่ 

                     แทน   ผลรวม 

แลวน าไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑโดยวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.51 - 5.00   หมายถึง   บุคลากรครูมีความพงึพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยรูะดับมากทีสุ่ด 
3.51 - 4.50   หมายถึง   บุคลากรครูมีความพงึพอใจตอระบบอยรูะดับมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง   บุคลากรครูมีความพงึพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยรูะดับปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง   บุคลากรครูมีความพงึพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยรูะดับนอ้ย 
1.00 - 1.50   หมายถึง   บุคลากรครูมีความพงึพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยรูะดับนอ้ยทีสุ่ด 

หรือ 
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บทที่  4 
 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู   โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ
ด้วยกระบวนการสอน     แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  โดยใช้  Google Apps. 
For  Education     จ านวน  60  คน  รวม  2  วัน  16  ช่ัวโมง  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ  พบว่า  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ครู  ที่มีต่อ  ระบบพัฒนาครู  อยู่ในระดับมาก  และเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนางานวิจัยต่อไป  ผู้วิจัยจงึ
ขอเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์ 

การหาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
ของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรยีนกลับด้าน  Flipped   Classroom    โดยใช้  
Google Apps. For Education  ที่ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาข้ึน  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Arithmetic  Mean )  
จากแบบประเมินประสิทธิภาพ  จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
( Rating  Scale ) แบ่งเป็น  6  ด้าน  คือ  ด้านที่  1  ส่วนน า  ด้านที่  2  ส่วนเนื้อหาสาระ  ด้านที่  3  
การใช้ภาษา   ด้านที่  4   การออกแบบระบบการเรียนการสอน    ด้านที่   5   ส่วนประกอบ  ด้าน
สื่อประสม  Multimedia  ด้านที่  6  ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์  โดยมีผู้เช่ียวชาญ  ด้านการใช้
ภาษา  จ านวน   1  คน  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  จ านวน  1  คน  ผู้เช่ียวชาญด้าน
การเนือ้หาและการสอน  จ านวน  1  คน   ผลการวิเคราะห์สรุปได้  ดังรายละเอียดในตารางที่  1 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  1  สรุปการหาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education 
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 จากตารางท่ี  1  พบว่า รายการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ  3  ท่าน  
ด้านที่  1  ส่วนน า  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  4.38  อยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   ด้านที ่ 
2  ส่วนเนื้อหาสาระ   มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  4.29   อยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   
ด้านที่  3  การใช้ภาษา   มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  4.32  มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  มี
ประสิทธิภาพยอมรับได้  ด้านที่  4   การออกแบบระบบการเรียนการสอน    มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  
ในภาพรวม  4.28  อยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพยอมรับได้  ด้านที่    5   ส่วนประกอบ  ด้านสื่อ
ประสม  Multimedia  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  4.23  อยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพยอมรับได้  
ด้านที่  6  ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยความ 4.19  อยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพ
ยอมรับได้  ผลการวิเคราะห์สรุปได้  ดังรายละเอียดในตารางที่  1  ทุกด้าน  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  
ของผู้เช่ียวชาญ  ในภาพรวม  4.28  มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพยอมรับได้  
แสดงว่า  ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  
โดยใช้  Google  Apps.   For   Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  และใช้ประกอบการวิจัยอื่นได้ 

1.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย  ( Arithmetic  Mean )  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  จากแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  
Google  Apps.   For   Education  ซึ่งเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า  ( Rating  Scale )  จ านวน  
10  เรื่อง  ผู้เช่ียวชาญด้านการเนื้อหาและการสอน  จ านวน  1  คน  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  จ านวน  1  คน    ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  1  คน  รวม  3  คน  
ผลการวิเคราะห์  สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดในตารางที่  2 
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ตารางท่ี  2  การหาประสิทธิภาพของระบบเพ่ือพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (N = 3)   

X 

  

S.D. 
  

แปลผล 5 4 3 2 1 

1 การสมัคร E-Mail ด้วย G Mail 1 1 1 - - 4.00 0.33 มาก 

2 การสมัครใช้ facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน - 2 1 - - 3.67 1.35 มาก 

3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  1 2 - - - 4.33 1.35 มาก 

4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 1 1 1 - - 4.00 0.33 มาก 

5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 1 2 - - - 4.33 1.35 มาก 

6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์ 2 1 - - - 4.67 1.68 มากที่สุด 

7 การเกบ็สถิติและการน าผลการเกบ็สถิตมิาใช้ 2 1 - - - 4.67 1.68 มากที่สุด 

8 

การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย 

Google  hangout 2 1 - - - 4.67 1.68 มากที่สุด 

9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่การเรียนการสอน - 2 1 - - 3.67 1.35 มาก 

10 
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

และการใช้งาน 1 1 1 - - 4.00 0.33 มาก 

  ภาพรวม           4.20  1.14 มาก 

 จากตารางท่ี  2  พบว่า  รายการประเมินประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  จ านวน  10  เรื่อง  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากกว่า  3.5  ข้ึนไป  แสดงว่า  ประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  
Google  Apps.   For   Education ที่วิเคราะห์ได้น้ัน  มีความเหมาะสมในระดับมาก  มีประสิทธิภาพ
ดี  สามารถน าไปพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  
โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  และสามารถน าไปใช้ในการวิจัยอื่นได้ 
 
 

1.3 การทดสอบก่อนอบรม - หลังอบรม   



108 

 

ผู้วิจัย  ได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบก่อนอบรม – หลังอบรม  จ านวน  10  เรื่องใน
ขอบเขตของการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้  

ตารางท่ี  3  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   จ านวน  10  เรื่อง 
        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  

ล าดับ เรื่อง     ก่อนอบรม  E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

1 การสมัคร E-Mail ด้วย G Mail 7.83 78.25 8.675 86.75 8.5 

2 
การสมัครใช้  facebook เพื่อการจัดการเรียน
การสอน 7.90 79 8.78 87.75 8.75 

3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site 7.75 77.5 8.55 85.5 8 
4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 7.80 78.00 8.60 86 8 

5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 7.85 78.50 8.73 87.25 8.75 

6 

การสร้าง Google Form และแบบทดสอบ

ออนไลน ์ 7.88 78.75 8.63 86.25 7.50 

7 การเกบ็สถิติและการน าผลการเกบ็สถิตมิาใช้ 7.73 77.25 8.5 85 7.75 

8 

การสร้างกระดานข่าว และการประชุม

เครือข่ายด้วย Google  hangout 7.80 78 8.53 85.25 7.25 

9 เทคนิคการใช้เกมสเ์พื่อการเรียนการสอน 7.88 78.75 8.33 83.25 4.5 

10 

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google 

Classroom และการใช้งาน 7.75 77.5 8.63 86.25 8.75 

  ภาพรวมทั้งหมด 7.82 78.15 8.59 85.93 7.78 

 จากตารางท่ี  3  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ผู้วิจัยตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education จ านวน  10  เรื่อง  มีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนอบรม/หลงัอบรม  ในภาพรวม  E1/ E2 คือ  
78.15 / 85.95  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  มีค่าร้อยละความก้าวหนา้
มากถึงร้อยละ  7.78   ท าให้เห็นประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
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ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom โดยใช้  Google  Apps.   For   Education เมื่อน ามาใช้
ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  ความรู้  
ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  80  
เป็นการคาดคะเนที่เหมาะสม  ยอมรับได้  เพราะ  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าแบบทดสอบใน
ภาพรวมได้ร้อยละ  78.15 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  
ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับความแตกต่าง
ของบุคลากรครู 

ตารางท่ี 4 ภาพรวมผลการทดสอบก่อน/หลังอบรม เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ G Mail 
        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  

ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

1 การสมัครใช้จดหมายอเิล็กทรอนกิส์ G Mail 7.83 78.25 8.675 86.75 8.5 

 จากตารางที่  4  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม  ของการพัฒนาระบบพัฒนา
ครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education เรื่อง  การสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ G Mail ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจยั
ตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  หลัง
อบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  78.25 / 86.75  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  
มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  8.5  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้
ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู ้ ที่ผู้เข้ารับการอบรม   จากการพัฒนาระบบพัฒนาคร ู 
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  
ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  
80  เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ  78.25 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการ
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วิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู 

ตารางท่ี 5 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม /หลังอบรม  เรื่อง  การสมัครใช้เฟสบุคและการ
สร้างแฟนเพจ 

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  

ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

2 การสมัครใช้facebookและการสร้างแฟนเพจ 7.90 79 8.78 87.75 8.75 

 จากตารางที่  5  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การสมัครใช้ facebook และการสร้างแฟนเพจ  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม/ หลัง
อบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  79  / 87.75  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  มี
ค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  8.75  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้
ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู ้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา   จากระบบพัฒนา
ครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  
ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  
80  เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริงเล็กน้อย  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวม
ได้เพียงร้อยละ  79  ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วย
การวิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู 

 

ตารางท่ี  6  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วย 
Google Site  และการตกแต่ง 
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        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  

ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

3 

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการ

ตกแต่ง 7.75 77.5 8.55 85.5 8 

 จากตารางที่  6  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการตกแต่ง  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ผู้วิจัยตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  
หลังอบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  77.5 / 85.5  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  
มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  8  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  
โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้ในการวิจัย  
ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้  ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา   จากระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้ Google Apps.  For  Education  มีประสิทธิภาพ
ยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  ความรู้  ความสามารถในการท า
แบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  80  เป็นการคาดคะเนที่สูงเกนิ
ความเป็นจริง  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ  77.5  ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  
เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู 

 

 

 

ตารางท่ี  7  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  การสร้างพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ใน 
Google Drive 

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  



112 

 

ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 7.80 78.00 8.60 86 8 

 จากตารางที่  7  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพฒันาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การสร้างพื้นที่เกบ็ข้อมลู ใน Google Drive ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจยัต้ังไว้   
คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสทิธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  E1 
/ E2  ที่ได้ คือ  78.00 / 86.00  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  มีค่าร้อย
ละความก้าวหน้ามากถงึร้อยละ  8  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกบัระบบพัฒนาคร ู 
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  ทีม่ีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู ้ 
ที่บุคลากรครูไดร้ับจากการศึกษา   จากระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จาก
ค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อน
อบรม   ของบุคลากรครูทีผู่้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่รอ้ยละ  80  เป็นการคาดคะเนทีสู่งเกินความเป็นจรงิ  
บุคลากรครสูามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงรอ้ยละ  78.00  ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้
ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู 

 

 

 

 

ตารางท่ี  8  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และ
การแบ่งปันข้อมูล 

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  
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ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 7.85 78.50 8.73 87.25 8.75 

 จากตารางที่  8  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  หลัง
อบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  78.50 / 87.25  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  
มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  8.75  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้
ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู ้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา   จากระบบพัฒนา
ครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  
ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  
80  เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ  78.50 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู 

 

 

 

ตารางท่ี  9  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  การสร้าง Google Form 
และแบบทดสอบออนไลน์ 

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  



114 

 

ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

6 

การสร้าง Google  Form และแบบทดสอบ

ออนไลน ์ 7.88 78.75 8.63 86.25 7.50 

 จากตารางที่  9  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การสร้าง  Google  Form  และแบบทดสอบออนไลน์  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ผู้วิจัยตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  
หลังอบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  78.75 / 86.25  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรม
พบว่า  มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  7.50  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกบั
ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  
Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้ในการวิจัย  ก่อให้เกิด
พัฒนาการของการเรียนรู้  ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา   จากระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  
มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่ วัดได้  แสดงให้รู้ ว่า  ความรู้   
ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  80  
เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อย
ละ  78.75 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู 

 

 

 

ตารางท่ี  10  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  การเก็บสถิติและการน าผล
การเก็บสถิติมาใช ้

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  
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ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

7 การเกบ็สถิติและการน าผลการเกบ็สถิตมิาใช้ 7.73 77.25 8.5 85 7.75 

 จากตารางที่  10  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education   เรื่อง  การเก็บสถิติและการน าผลการเก็บสถิติมาใช้  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยต้ัง
ไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  หลัง
อบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  77.25 / 85.00  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  
มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  7.75  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้
ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู ้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา   จากระบบพัฒนา
ครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  
ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  
80  เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ  77.25 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู 

 

 

 

ตารางท่ี  11  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  การสร้างกระดานข่าว และ
การประชุมเครือข่ายด้วย Google  hangout 

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  
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ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

8 

การสร้างกระดานข่าว และการประชุม

เครือข่ายด้วย Google  hangout 7.80 78 8.53 85.25 7.25 

 จากตารางที่  11  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย Google  hangout ตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยตั้งไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วย
แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  78.00 / 85.25 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  
ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า  มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  7.25  ท าให้เห็นความ
แตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรยีน
กลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับดี  เมื่อน ามาใช้ในการวิจัย  ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้  ที่บุคลากรครูได้รับจาก
การศึกษา   จากระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่า
ประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อน
อบรม   ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ  80  เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง  
บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ  78.00 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้
ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู 
 
 
 
 
ตารางท่ี  12  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพ่ือ
การเรียนการสอน 

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  
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ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่การเรียนการสอน 7.88 78.75 8.33 83.25 4.5 

 จากตารางที่  12  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของระบบพฒันาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์  ประสทิธิภาพที่ผู้วิจัยต้ัง
ไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  
E1 / E2  ที่ได้ คือ  78.75 / 83.25  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและหลงัอบรมพบว่า  มีค่า
ร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  4.5  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เกี่ยวกบัประสิทธิภาพ
ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  
Google  Apps.   For   Education  ทีม่ีประสทิธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้ในการวิจัย  ก่อใหเ้กิด
พัฒนาการของการเรียนรู้  ทีบุ่คลากรครูได้รบัจากการศึกษา   จากระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  
มีประสิทธิภาพยอมรบัได้   จากค่าประสทิธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  ความรู้  
ความสามารถในการท าแบบทดสอบกอ่นอบรม   ของบุคลากรครูทีผู่้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ทีร่้อยละ  80  เป็น
การคาดคะเนทีสู่งเกินความเป็นจริง  บุคลากรครูสามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ  
78.75 ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการวิเคราะห์
บุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู 

 

 

 

ตารางท่ี  13  ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม   เรื่อง  การสร้างสื่อ วีดีทัศน์  และ
การใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง   

        ภาพรวมการทดสอบ ร้อยละ  

ล าดับ เรื่อง 

     ก่อนอบรม  

E1      หลังอบรม  E2 ความ 
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ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า 

10 

การสร้างสื่อ วีดีทัศน์  และการใช้โปรแกรม

พิเศษด้วยตนเอง   7.75 77.5 8.63 86.25 8.75 

จากตารางที่  13  พบว่า  แบบทดสอบก่อนอบรม /  หลังอบรม  ของการพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   
Education  เรื่อง  การสร้างสื่อ วีดีทัศน์  และการใช้โปรแกรมพเิศษด้วยตนเอง  ตามเกณฑ ์ 
ประสิทธิภาพทีผู่้วิจัยต้ังไว้   คือ   80 / 80   เมื่อด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ    ด้วยแบบทดสอบ
ก่อนอบรม /  หลงัอบรม  E1 / E2  ที่ได้ คือ  77. 5 / 86.25  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง  ก่อนอบรมและ
หลงัอบรมพบว่า  มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ  8.75  ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ที่มีประสทิธิภาพในระดับดี  เมื่อน ามาใช้
ในการวิจัย  ก่อใหเ้กิดพฒันาการของการเรียนรู้  ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา   จากระบบพฒันา
ครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Education  มีประสิทธิภาพยอมรับได้   จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้  แสดงให้รู้ว่า  
ความรู้  ความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนอบรม   ของบุคลากรครทูี่ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้ร้อยละ  
80  เป็นการคาดคะเน  ทีสู่งเกินความเป็นจริง  บุคลากรครสูามารถท าแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ  77.5  ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู  ด้วยการ
วิเคราะหบ์ุคลากรครู  ในทุกด้าน  เพื่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัความแตกต่างของ
บุคลากรคร ู

 

 

 

 
ท าให้ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. บุคลากรครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น  ต้องใช้เวลามากในการศึกษา  

และฝกึปฏิบัตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 
2. บุคลากรครูมีที่ความรู้ความสามารถระดับปานกลางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ใช้เวลา

เพียงเล็กน้อยในการศึกษา  และฝึกปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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3. บุคลากรครูมีความรู้คอมพิวเตอรส์ูง  อาจจะเบื่อที่จะศึกษาในระบบ  เนื่องจากการศึกษา  
และฝกึปฏิบัติค่อนข้างง่ายส าหรบัผู้ช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรครู 

 ในการประเมินความพึงพอใจนั้น  ผู้วิจัยได้ด าเนินการในภาพรวม  เมือ่เรียนจบทุกหน่วยการ
เรียนรู้แล้ว  โดยได้แบ่งออกเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 

 2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรครู 

ตารางท่ี  14  แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรครู 

 
จากตารางที่  14  พบว่า  ภาพรวมระดับความพึงพอใจของการเรียนการสอน     ในภาพรวม  

ทั้งหมด  จ านวน  10  เรื่อง  ในภาพรวมค่าเฉลี่ย  ( x )  4.32  อยู่ในระดับ  มาก  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( S.D. )  0.52  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  เรื่อง  การสร้าง

ห้องเรียนออนไลน์ และการใช้งาน   มีค่าเฉลี่ย  ( x  )  4.45  อยู่ในระดับ  มาก    ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( S.D. )  0.60   

 2.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

 เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรครู  ได้ตอบแบบประเมินโดยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  
ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจัยได้จัดข้อความที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  เพื่อการหาค่ารอ้ย
ละของผู้ตอบแบบประเมิน 
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 จากการด าเนินการศึกษาวิจัย  การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education ในครั้งนี ้ 
เป็นที่น่าพอใจ  ผู้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการเรียน  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครผููร้่วมอบรม  ที่ส าคัญ
ที่สุดคือ  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกบัการสร้างห้องเรียนออนไลน์  ที่สามารถน าไปใช้ใน
การรวบรวม สื่อ  นวัตกรรม  วีดีทัศน์  ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประสทิธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ไร้พรมแดน  ในทุกสถานที่  ทกุเวลา  ที่มเีครือข่ายอินเตอรเ์น็ตนักเรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของครู  ศึกษาเพิ่มเตมิจากอินเตอร์เน็ต  เป็นกระบวนการปฏิรปูการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษที่  21 ได้อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  อย่าง
แท้จรงิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
 
 

สรุปการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
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ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพฒันาระบบที่ใช้ในการพัฒนาครู  ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้ Google  Apps.  For  Education  กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจรญิ  จ านวน  60  คน  ให้มีห้องเรียนออนไลน์  เพื่อใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูทกุคน   

5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education   

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education  

3. เพื่อศึกษาผลการน าระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  

5.2  สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระบบพัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped  Classroom  โดยการใช้  Google  Apps.  For  Education  มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 
80/80 

2. ครูสามารถใช้  ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรยีน
กลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  ได้ในระดับดี 

3. ครูมีความพึงพอใจ  ต่อ  ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  Google Apps. For Education  อยู่ในระดบั
มาก 

 
 
 
 

5.3  วิธีการวิจัย 

 5.3.1 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  5.3.2 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  กระบวนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  การใช้  ระบบพัฒนา
ครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดย
การใช้  Google Apps. For Education   
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  5.3.3  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการใช้  ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom โดยการใช้  
Google Apps. For Education   

 5.3.2 ประชากรในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  5.3.2.1 บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  จ านวน 60 คน  ที่เข้ารับการอบรม  ณ  
ห้องประชุมจันทน์ผา  โรงเรียนเสนางคนิคม  ระหว่างวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2561  เป็นเวลา  
2  วัน  วันละ  8  ช่ัวโมง  รวมเป็น  16  ช่ัวโมง 

 5.3.3 ขอบเขตของเน้ือหา 
  การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน  Flipped  

Classroom  โดยใช้  Google Apps. For Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม ดังนี้ 
  5.3.3.1  การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail 
  5.3.3.2  การใช้ Facebook เพือ่การจัดการเรียนการสอน 
  5.3.3.3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
  5.3.3.4  การสร้างพื้นทีเ่ก็บข้อมูล ใน Google Drive 
  5.3.3.5  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมลู 
  5.3.3.6  การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์
  5.3.3.7  การเก็บสถิติและการน าผลการเก็บสถิติมาใช้ 
  5.3.3.8  การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครอืข่ายด้วย Google Hangout 
  5.3.3.9  การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ 
  5.3.3.10 การสร้างสือ่ วีดีทัศน์  และการใช้โปรแกรมพิเศษดว้ยตนเอง   

 5.3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  5.3.4.1. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู 
  5.3.4.2. แบบประเมินผลการใช้ระบบพฒันาคร ู
  5.3.4.3. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครผูู้เข้ารับการอบรม 

5.3.5.การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  โดยใช้  Google Apps. For Education  กรณีศึกษา  
โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  มีขั้นตอนดังนี้ 

  การทดลองครั้งท่ี  1 
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 ผู้วิจัยได้น าระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัด้าน  Flipped 
Classroom  โดยใช้  Google Apps. For Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัด
อ านาจเจริญ  เพื่อพัฒนาระบบ จ านวน  10  เรื่อง  ท าการหาประสิทธิภาพของระบบ  โดยผู้เช่ียวชาญ  
3  คน  ตรวจสอบความถูกต้อง  และปรับปรุงแก้ไข   

  การทดลองครั้งท่ี  2 
 ต่อจากนั้นผู้วิจัย  ได้น าระบบไปใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู  

ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  โดยใช้  Google Apps. For 
Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  10 คน  พบว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมที่แตกต่างกัน  ท าให้บุคลากรครู  ไม่
สามารถปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับวิทยากรได้  แต่ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับบ้าน  ซึ่งมีสื่อ  
วีดีทัศน์  ให้สามารถเข้าไปดูทบทวนกระบวนการปฏิบัติ  ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติได้ตาม
กระบวนการของระบบ 

  การทดลองครั้งท่ี  3 
 ในวันที่   28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ผู้ วิจัยน าระบบพัฒนาครู   ด้วย

กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  โดยใช้  Google Apps. For 
Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  ใช้อบรมให้กับบุคลากรครู  
จ านวน  60 คน  โดยวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมโดยให้ฝึกปฏิบัติ  จ านวน 10 หน่วย  ดังนี้ 
  1  การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail 
  2  การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  
  4  การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 
  5  การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 
  6  การสร้าง  Google Form และแบบทดสอบออนไลน ์
  7  การเก็บสถิติและการน าผลการเกบ็สถิติมาใช้ 
  8  การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout 
  9  การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนทีห่ลากหลายรปูแบบ 
  10 การสร้างสื่อ วีดีทัศน์  และการใช้โปรแกรมพเิศษด้วยตนเอง   

 จากนั้นท าแบบประเมินวัดผลหลังอบรม  และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  

5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
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  5.4.1 สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่าความแปรปรวน 
  5.4.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่  การหาค่าประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  
โดยใช้  Google Apps. For Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม   จังหวัด
อ านาจเจริญ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 (E1/E2) และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I ) 
ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน  Flipped Classroom  โดยใช้  Google Apps. For Education   
  5.4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  การตรวจสอบสมมติฐานการพฒันา
ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom  โดย
ใช้  Google Apps. For Education  โดยใช้  t-test Dependent Samples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  16  สรุปผลการหาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationด้วย
แบบทดสอบ  ก่อนอบรม– หลังอบรม  ตามเกณฑ์  80 / 80 

      ภาพรวมการทดสอบ   

ล าดับ เรื่อง ก่อนอบรม  E1 หลงัอบรม  E2 ร้อยละ 

ที่   ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความก้าวหน้า 

1 การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail 7.83 78.25 8.675 86.75 8.5 
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2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 7.90 79 8.78 87.75 8.75 

3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  7.75 77.5 8.55 85.5 8 

4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมลู ใน Google Drive 7.80 78.00 8.60 86 8 

5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 7.85 78.50 8.73 87.25 8.75 

6 การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน ์ 7.88 78.75 8.63 86.25 7.50 

7 การเกบ็สถิติและการน าผลการเกบ็สถิตมิาใช้ 7.73 77.25 8.5 85 7.75 

8 

การสร้างกระดานข่าวและการประชุมเครือข่าย

ด้วย Google  hangout 7.80 78 8.53 85.25 7.25 

9 

การปฏิสมัพันธ์ ระหว่างครูและบุคลากรครูที่

หลากหลายรูปแบบ 7.88 78.75 8.33 83.25 4.5 

10 

การสร้างสื่อ วีดีทัศน์  และการใช้โปรแกรมพิเศษ

ด้วยตนเอง   7.75 77.5 8.63 86.25 8.75 

  ภาพรวมทั้งหมด 7.82 78.15 8.59 85.93 7.78 

  จากตารางท่ี  16 อธิบายได้ว่า  การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู  
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   
For   Educationด้วยแบบทดสอบ  ก่อนอบรม – หลังอบรม  ตามเกณฑ์  80 / 80  ( E1 / E2)นั้น  
ผลการวิจัยพบว่า   
  เรื่อง  1. การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail  มีคะแนน   ก่อนอบรม  เฉลี่ย  7.83  
หลังอบรม   เฉลี่ย  8.67  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.5  ประสิทธิภาพของการพัฒนา
ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  
Google  Apps.   For   Education  ตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้  คือ  
78.25 / 86.75 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มี
คุณภาพ  ยอมรับได้ 
  เรื่อง  2. การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน  มีคะแนน   ก่อนอบรม  
เฉลี่ย  7.90  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.78  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.75  ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาระบบพัฒนาครู   ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
ผลการวิจัยที่ได้  ( E1 / E2 ) คือ  79 / 87.75 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  
5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ   ยอมรับได้ 
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  เรื่อง  3. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการตกแต่ง  มีคะแนน   ก่อน
อบรม  เฉลี่ย  7.75  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.55  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8  ประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  
โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้  
( E1 / E2) คือ  77.5 / 85.5  ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  5  เป็นค่า
ประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได้ 
  เรื่อง  4. การสร้างพื้นที่เกบ็ข้อมูล ใน Google Drive  มีคะแนน   ก่อนอบรม  เฉลี่ย  
7.80  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.60  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า  8  ประสิทธิภาพของการ
พัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดย
ใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้  ( 
E1 / E2) คือ  78.00 / 86.00 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  5  เป็นค่า
ประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได้ 
  เรื่อง  5.การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล  มีคะแนน   ก่อนอบรม  
เฉลี่ย  7.85  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.73  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.75  ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาระบบพัฒนาครู   ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ  78.5 / 87.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อย
ละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได ้
  เรื่อง  6. การสร้าง Google form และแบบทดสอบออนไลน์  มีคะแนน   ก่อน
อบรม  เฉลี่ย  7.88  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.63  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.5  
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ  78.80 / 86.30  ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อย
ละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได้ 
  เรื่อง  7. การเก็บสถิติและการน าผลการเก็บสถิติมาใช้  มีคะแนน   ก่อนอบรม  
เฉลี่ย  7.73  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.50  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.75  ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาระบบพัฒนาครู   ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
ผลการวิจัยที่ได้  ( E1 / E2) คือ  77.25 / 85 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  
5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได ้
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  เรื่อง 8. การสร้างกระดานข่าว  และการประชุมเครือข่ายด้วย Google  hangout  
มีคะแนน   ก่อนอบรม  เฉลี่ย  7.8 หลังอบรม   เฉลี่ย  8.53  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 
7.25  ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้  ( E1 / E2) คือ  78.00 / 85.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่เกินร้อยละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได้ 
  เรื่อง  9. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและบุคลากรครูที่หลากหลายรูปแบบ  มีคะแนน   
ก่อนอบรม  เฉลี่ย  7.88  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.33  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 4.5  
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
ผลการวิจัยที่ได้  ( E1 / E2) คือ  78.8 / 83.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อย
ละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได้ 
  เรื่อง  10. การสร้างสื่อ วีดีทัศน์  และการใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง  มีคะแนน   
ก่อนอบรม  เฉลี่ย  7.75  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.63  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.75  
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน  Flipped   
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
ผลการวิจัยที่ได้  ( E1 / E2) คือ  77.5 / 86.25  ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อย
ละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ  ยอมรับได้ 
  สรุปภาพรวม  จากคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรมทัง้หมด  มีคะแนน   ก่อนอบรม  
เฉลี่ย  7.82  หลังอบรม   เฉลี่ย  8.59  คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.78  ประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  
Google Apps. For  Education ตามเกณฑ์  80 / 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้  ( E1 / E2) 
คือ  78.15 / 85.93 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่เกินร้อยละ  5  เป็นค่าประสิทธิภาพ
ที่มีคุณภาพ  E2 สูงกว่า E1  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ  ยอมรับได้   

  1.3.2  การวัดระดับความพึงพอใจ 

ตารางท่ี  17  แสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรครู 
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จากตารางที่  17  พบว่า  ภาพรวมระดับความพึงพอใจของระบบพัฒนาครู  ด้วย

กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps.  For  

Education   ในภาพรวมทั้งหมด  มีค่าเฉลี่ย  ( x  )  4.29 อยู่ในระดับ  มาก  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( SD )  0.45  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อที่  1กิจกรรมการ

เรียนรู้  ได้ความรู้  มีประโยชน์  น่าสนใจ   มีค่าเฉลี่ย  ( x  )  4.59  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( SD )  
0.67   อยู่ในระดับ  มากที่สุด    ตรงตามระดับความพึงพอใจ  เป็นที่ยอมรับได้ 

5.6. อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped 
Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ถือว่าเป็นการวิจัยกระบวนการเรียนรู้   
เพื่อน ามาประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ  รวมถึงการประเมินเพื่อปรับปรุง  ในรูปแบบของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรครู  ผู้สนใจศึกษา  และการน าไปพัฒนาต่อเนื่อง  จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า    การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  สามารถน ามาใช้พัฒนาทักษะ
การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบุคลากรครู ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเสนางค
นิคม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05  มีระดับความพึง
พอใจของบุคลากรครู  ที่มีต่อ  การพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
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ด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationอยู่ในระดับดี  ตรงตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้  และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education
ให้ได้มาตรฐานในรูปแบบผ่านห้องเรยีนออนไลน์  โดยใช้Google  Apps.  For  Educationในรูปแบบ  
Application  Cloud  Computingใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ  เข้าถึงบุคลากรครูในทุกสถานที่  ทุก
เวลา  ทันสมัย  ไร้พรมแดน 
 
3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 3.1) บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ได้รับการพัฒนา   ทักษะการสร้างระบบห้องเรียน
ออนไลน์  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  
Apps.   For   Education  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80   

3.2)  บุคลากรครู  มีระดับความพึงพอใจ  ต่อ  การใช้ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  อยู่
ในระดับดี   

3.3)  ระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัด้าน  Flipped   Classroom  
โดยใช้  Google  Apps.   For   Educationสามารถน าไปใช้ประกอบการสรา้งสือ่ประสม  ในรูปแบบ
การเรียนเครือข่ายGoogle  Apps.  For  Educationและสร้างองค์ความรู้ของตนเอง  ในรูปแบบ  
Application  Cloud  Computingตามการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ 

3.4) บุคลากรครู  มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจรงิ  ผ่านรูปแบบ
เครือ ข่ายGoogle  Apps.  For  Education  และสร้ างอง ค์ความรู้ ของตนเอง  ในรูปแบบ  
Application  Cloud  Computingตามการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ 

3.5)  ผู้ วิจัยได้พัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps.   For   Education  ซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  ( พ.ศ.2552 – 2561 ) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมี การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็น
หลักคือ 1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 2.เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ตามกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ
ไว้ 4 ประการ คือ1.การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2.การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3.การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ท าให้
เกิดโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  World  Class  Standard  รวมถึงเป็นส่วนประกอบส าคัญ  
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ต่อการประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาโดย  ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)  หรือ สมศ.รอบที่  4  บุคลากรครูทุกคน  มีองค์ความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์  โดย ใช้Google  
Apps.  For  Education  ในรูปแบบ  Application  Cloud  Computing  ใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ  
เข้าถึงบุคลากรครูในทุกสถานที่  ทุกเวลา  ทันสมัย  ไร้พรมแดน 

4.  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  4.1.1 กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้  ต้องค านึงถึง  ความรู้  ความสามารถของแต่ละคน  
ออกแบบกิจกรรมการฝกึปฏิบัติ  ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของบุคลากรครู  เพื่อสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจให้สอดคล้องกับความสนใจของบุคลากรครู 
  4.1.2  บุคลากรครทูุกคน  สามารถในการสร้างผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้  ทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน  สถานศึกษา  ชุมชน  หน่วยงาน  การได้รับประสบการณ์ตรงจากเพื่อนและสังคมรอบ
ข้าง  ดังนั้น  ครูและผู้วิจัยควรเข้าใจในคุณค่าของบุคลากรครู  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรครูอย่าง
แท้จรงิเพือ่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่แดส่ังคมไทยที่ยัง่ยืน   
  4.1.3  ควรมีการน าผลงานการวิจัยทกุช้ินของครูและผู้วิจัยทุกท่าน  น าไปเผยแพร ่ 
และอนุญาตให้น ามาใช้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้จริง  ในทุกสถานศึกษา  เพื่อประโยชน์
ที่แท้จริง  ต่อการพฒันาคนไทยรุ่นใหม่  ด้วยนวัตกรรมครูไทยที่พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยม 
 4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
  4.2.1 ควรบรูณาการให้เกิดผลงานระหว่างกลุม่สาระ เพือ่ลดภาระงานของบุคลากร
ครู  โดยใช้ตัวช้ีวัดในการประเมินผลงานของบุคลากรครู  รว่มกันประเมินผลงานของบุคลากรครูแบบ
บูรณาการ  ทั้งระบบ   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกกระบวนการจัดเรียนรู้  โดยยึดมาตรฐานการ
ประเมินผลตามมาตรฐานของแต่ละกลุม่สาระ  อย่างต่อเนื่อง  และเป็นรูปธรรม 
  4.2.2  ควรจัดหาสื่อโฆษณาสร้างสรรค์  ตัวอย่างคนดีจากสื่อโทรทัศน์  ตัวอย่าง
อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  ตัวอย่างของบุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ในชีวิต  ตัวอย่างของบุคคลที่พลาดพลั้ง  
ท าให้เกิดผลร้ายต่อการด ารงชีวิต  เพื่อการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  เจตคติ  อันจะ
น าไปสู่การไดม้าซึ่ง  เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  เยาวชนไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  ภูมิใจใน
ความเอื้ออารี  มีไมตรี  มีจิตสาธารณะที่ยัง่ยืนต่อไป 
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สภาลาดพร้าว, 2546 ค. 

 

บรรณานกุรม ( ต่อ ) 



134 

 

 
วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. การพัฒนาการเรียนการสอน. เอกสารประกอบการสอนวิชา 506703 สัมมนา

หลักสูตรและการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545. 
วุฒิศักดิ์  วงศาสุข. การพัฒนาแผนการเรียนรู้และบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง 
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ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรการศึกขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
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ภาคผนวก   ก 

รายชื่อผู้เชีย่วชาญ 

ตรวจเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัย 
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  ในการวิจัยครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ  ตรวจคุณภาพของระบบ
พัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom   โดยใช้  Google  
Apps.  For   Education  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  3  ท่าน  
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
   1. นางสาวสุดาลักษณ์   บุปผาดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง  
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ   ผู้เช่ียวชาญ  ด้านกระบวนการวิจัย 
    2. นายพิเนตร  สมคิด  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม  อ าเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ  
ด้านการวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู 
   3. นายธานินทร์  ธานี  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผู้เช่ียวชาญ    ด้าน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก   ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 

แบบประเมินคุณภาพระบบ 
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ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพระบบพัฒนาครู 
ส่วนท่ี  1ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ช่ือสื่อ : การพัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
Flipped  Classroom  โดยใช้  Google Apps for  Education :  กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางค
นิคม  จ านวน  10  หน่วยการเรียนรู้   รหัสงานวิจัย.............21206.................................. 

2. เนื้อหาสาระ:การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google Apps for  Education 

3.มีเอกสารประกอบ :คู่มือการใช้งาน  1  เล่ม 
4. ระบบคอมพิวเตอร์ทีจ่ าเป็น 
    4.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
    4.2 CPU  รุ่น Pentium หรือสูงกว่า  RAM  ตั้งแต่……2……GBข้ึนไป 
    4.3 อุปกรณ์อื่นๆ...โทรศัพท์มือถือท่ีเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต..ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ..... 
5. อุปกรณ์เสริมที่ควรมี  คือ ไมโครโฟน,หูฟงั ฯลฯ 
6. ลักษณะเด่นของระบบเพ่ือพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

Flipped  Classroom  โดยใช้  Google Apps for  Educationคือ..................................... 
 6.1 สามารถลงช่ือเข้าใช้งานได้  ทุกที่  ทุกเวลา  ที่มีการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 6.2 สามารถพัฒนางานได้ทุกที่  ทุกเวลา  ที่ผู้ใช้มีความพร้อมที่จะเข้าใช้งาน 
 6.3 ครูทุกคน  สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง  ทุกที่  ทุกเวลา 

7. คุณค่าและประโยชน์ที่ครูจะได้รับ คือ ห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมสื่อ/นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7.1. มีระบบ  เพื่อใช้พัฒนาครู  โรงเรียนเสนางคนิคม  ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะบุคลากรครูในศตวรรษที่  21 อย่างมีคุณภาพ   

7.2.ครูโรงเรียนเสนางคนิคม  มีห้องเรียนออนไลน์รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และนวัตกรรม
สนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง  ภายใต้ระบบ
สนับสนุนชุมชนการเรียนรูท้างวิชาการรว่มกัน (Professional Learning Community)โดยใช้Google 
Apps For Educationได้ในระดับดี 

7.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ทุกกลุ่มสาระวิชาสร้างห้องเรียนออนไลน์  เพื่อพัฒนานักเรียน  
ด้ วย   ด้ วยการสอนแบบห้อง เ รียนกลับด้านFlipped Classroomโดย ใ ช้Google Apps For 
Educationสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลาบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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8. คุณค่าและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ คือ  ห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมสื่อ/นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้  ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา  ที่มีการเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

8.1. ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม  มีความพร้อมส าหรับการปฏิรปูการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่  21 อย่างมีคุณภาพ   

8.2.ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม  มีห้องเรียนออนไลน์รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และ
นวัตกรรมสนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง  ภายใต้
ระบบสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community)โดย
ใช้Google Apps For Education 

8.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม  ทุกกลุ่มสาระวิชาสร้างห้องเรียนออนไลน์  เพื่อพัฒนานักเรียน  
ด้ วย   ด้ วยการสอนแบบห้อง เ รียนกลับด้านFlipped Classroomโดย ใ ช้Google Apps For 
Educationสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลาบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ตอนท่ี2 รายการคุณภาพ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริง 

ล าดับ รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1 ส่วนน า 

พัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรยีน

กลับด้าน  Flipped   Classroom  โดยใช้  Google  Apps   

for   Educationตรงวัตถุประสงค์  มี เมนูหลัก  มี เมนู

ช่วยเหลือ  มีสื่อ/วีดีทัศน์   

    

ภาพรวม     

2 เน้ือหาบทเรียน 

2.1 โครงสร้างเนือ้หามีความชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้เดิม

กับความรู้ใหม ่

    

2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา     

2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ     
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2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการเรียนการสอนมี

ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

    

2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับบุคลากรคร ู     

2.6 ไม่ขัดต่อความมั่นคงและคุณธรรม  จริยธรรมของชาติ     

ภาพรวม     
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ล าดับ รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

3 การใช้ภาษา 

ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกบัวัยของบุคลากรครู  สื่อ

ความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบุคลากรคร ู

    

ภาพรวม     

4 

 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

4.1 การออกแบบด้วยระบบตรรกะที่ดี  เนื้อหามี

ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

    

 4.2 ส่งเสรมิการพฒันาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

 4.3 มีความยืดหยุ่น  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควบ

คู่ล าดับเนื้อหา  ล าดับการเรียนและแบบฝึกหัดได้ 

    

 4.4 ความยาวของการน าเสนอแตล่ะตอนเหมาะสม     

 4.5 กลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ     

 4.6 มีกลยุทธ์การประเมินผลใหบุ้คลากรครเูกิดการเรียนรู้ได้

อย่างเหมาะสมมีความหลากหลาย 

    

ภาพรวม     

5 ส่วนประกอบด้าน Multimedia 

5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม  ง่ายต่อการใช้งาน  สัดส่วน

เหมาะสม สวยงาม 

    

 5.2 ขนาดสีของตัวอักษรชัดเจน  สวยงาม  อ่านง่าย  

เหมาะสมกับบุคลากรคร ู

    

 5.3 ภาพประกอบชัดเจน  เหมาะสมกบัเนื้อหา     

 5.4 คุณภาพการใช้เสียงบรรยายประกอบบทเรียนชัดเจน

เหมาะสม  น่าสนใจน่าติดตาม  ชวนคิด 

    

ภาพรวม     
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6 การออกแบบรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ 

6.1 โปรแกรมใช้งานง่าย 

    

 6.2 มีข้อมูลย้อนกลับที่เอือ้ให้บุคลากรครูได้วิเคราะห์และ

แก้ปัญหา 

    

ภาพรวม     

 
 
 
ตอนท่ี3สรุปข้อคิดเห็นผลการประเมิน 
ค าชี้แจง  ให้สรปุผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ  โดยให้เหตุผลตามองค์ประกอบการประเมิน  ระบุ
ข้อดี  ข้อเสีย  และข้อเสนอแนะ  เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบของรายการประเมิน  คือ 

1. ส่วนน า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ส่วนโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. การใช้ภาษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. การออกแบบระบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ส่วนประกอบด้านมลัติมเีดีย 



145 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. การออกแบบรปูแบบการปฏิสมัพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. อื่นๆ.................................................................................... .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ประเมิน 
      (……………….…………………………) 
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ภาคผนวก   ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 

แบบประเมินก่อน – หลงัการอบรม 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ประเภทผู้เข้าร่วมงาน     วิทยากร          ผู้เข้าอบรม      ครู     อื่น ๆ  
1.2 เพศ                ชาย                หญิง  
1.3 ระดับการศึกษา           มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                   ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
  

ความคาดหวังก่อน
ได้รบัการอบรม 

รายการ 
 

ความพึงพอใจ 
หลังได้รบัการอบรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1. สถานที่  ระยะเวลาในการอบรม  เหมาะสม      
     2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง  สะอาด เพียงพอ  เหมาะสม      
     3. วัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อม  เพียงพอส าหรบัทกุคน      

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
     1. กิจกรรมการเรียนรู้  ได้ความรู้  มีประโยชน์  น่าสนใจ        
     2. กิจกรรมการเรียนรู้  สนกุสนาน เหมาะสม  ส าหรับ  ผูร้ับเข้าอบรม      
     3. กิจกรรมการเรียนรู้  เหมาะสมกบัระยะเวลา      

ด้านเนื้อหาวิชาการ 
     1. วิทยากร ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Apps For Education       
     2. ระบบพัฒนาครู   มีสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และข้ันตอนการส่งผลงาน โดย

ใช้  Google Apps For Education 
     

     3. ระบบพัฒนาครู  สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่  ทุกเวลา  ที่มอีินเตอรเ์น็ต      
     4. ระบบพัฒนาครู  มลี าดับข้ันตอนการใช้งาน  เข้าใจง่าย  ฝึกปฏิบัติตามได้      

แบบประเมินความพึงพอใจ 
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอน   

แบบห้องเรียนกลบัด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For  Education 
กรณศีึกษา  โรงเรียนเสนางคนคิม  จังหวัดอ านาจเจริญ 

วันที่  28 – 29  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 
ณ  หอ้งประชุมจันทนผ์า  โรงเรียนเสนางคนคิม  จ.อ านาจเจริญ 

ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเสนางคนคิม 
ขยายผล  โรงเรียนเสนางคนคิม  อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 

 

No……

…… 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมน้ี 
ค าชี้แจง   ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจและความ

คาดหวัง ในการจัดกิจกรรม โดยท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจและ   ความคาดหวัง ระดับ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=
มาก และ 5=มากที่สุด 

 

ตอนที่ 3 ระดับความประทับใจ  ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมน้ี 
ค าชี้แจง   ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี ้ โดยกรอกประเด็นความประทับใจ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากทีสุ่ด 
 

ประเด็นความประทับใจ 
ระดับความประทับใจ 

1 2 3 4 5 
      
      
      
      
      

 
 
 

ความคาดหวังก่อน
ได้รบัการอบรม 

รายการ 
 

ความพึงพอใจ 
หลังได้รบัการอบรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านผู้รบัการอบรม 
     1. ผู้เข้าอบรม  ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ Google Apps For Education      
     2. ผู้เข้าอบรม  เข้าถึงได้ในทุกที่  ทุกเวลา  ฝึกปฏิบัติตามได้      
     3. ผู้เข้าอบรม  ได้แทรกสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และสง่ผลงานด้วย  Google 

Apps For Education  ด้วยตนเองได้ 
     

     4. ผู้เข้าอบรม สร้างห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง   โดยใช้  Google Apps 
For Education น าความรู้ที่ได้  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได ้
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
4.1  กิจกรรมใด  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วย

กระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  Flipped  Classroom  โดยใช้  Google  Apps  For  
Education  ที่ท่านประทับใจ  มากที่สุด  เพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.2 ท่านคิดว่า  ควร  มีการอบรมโครงการผู้น านักเรียนอาเซียนในครั้งต่อไป  หรือไม่  อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.3 ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  ในการอบรมโครงการผู้น านักเรียนอาเซียนในครัง้นี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถาม 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   
โดยใช้  Google Apps For  Education กรณีศึกษา  โรงเรียนเสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

E-Mail : patcharawalai@senangkhanikhom.ac.th 
http://senangkhanikhom.ac.th 
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ภาคผนวก   ข 

คู่มือการใช้นวัตกรรม 

ระบบพัฒนาครู 

ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

โดยใช้  Google  Apps  For  Education 
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ระบบพฒันาครู  ด้วยกระบวนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัด้าน   
Flipped  Classroom โดยใช้  Google  Apps  For  Education 

 
 

ภาพท่ี 1  พิมพ์ใน  Google  Search  Engine  ด้วยภาษาอังกฤษ  senangkhanikhom  คลิกเลือก 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หน้าจอจะแสดงหน้าเว็บไซต์โรงเรียนเสนางคนิคม   คลิกแท็บ  ศูนย์พัฒนาบุคลากร 
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ภาพท่ี 3 หน้าจอศูนย์พัฒนาบุคลากร  คลิก ระบบพฒันาครโูดยใช้ Google Apps. For Education 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอแสดงเมนหูลกัให้เลือกศึกษา  
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ภาพท่ี 5 หน้าจอระบบพฒันา  หน่วยที่ 1 การสมัคร E-Mail ด้วย G-Mail 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6 หน้าจอแสดง  วีดีทัศน์  แสดงข้ันตอนการสมัคร  E-Mail ด้วย G-Mail 



154 

 

 
 

ภาพท่ี 7 หน้าจอแสดง การเข้าสู่  เมนู หน่วยที่  1 การสมัคร  E- Mail ด้วย G-Mail 

 
ภาพท่ี 8 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  2  การใช้  Facebook  เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพท่ี 9 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  3  การสร้าง  Google  Site 

  

 
ภาพท่ี 10 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  4  การสร้าง  Google  Drive 
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ภาพท่ี 11 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  5  การเพิ่มสื่อ / นวัตกรรม 

 

 
ภาพท่ี 12 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  6  การสร้าง  Google  Form 
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ภาพท่ี 13 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  7  การสร้าง  Google  Classroom 

 

 
ภาพท่ี 14 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  8  การปฏิสัมพันธ์ครู/นักเรียน 
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ภาพท่ี 15 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  9  เกมส์เพื่อการเรียนรู ้

 

 
 

ภาพท่ี 16 หน้าจอแสดง  หน่วยที่  10  สร้างสรรค์พฒันาสือ่ 
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ภาพท่ี 17 หน้าจอแสดง  หน้าจอแสดง  เมนู  แบบประเมินก่อนอบรม   

 

 
ภาพท่ี 18 หน้าจอแสดง  หน้าจอแสดง  ช่องทาง  การเข้าสู ่ แบบประเมินกอ่นอบรม  
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ภาพท่ี 19 หน้าจอแสดง  หน้าจอแสดง  แบบประเมินก่อนอบรม  ส่วนแรก 
 

 
 

ภาพท่ี 20 หน้าจอ  หน้าจอแสดง  แบบประเมินก่อนอบรม  ส่วนต้น 
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ภาพท่ี 21 หน้าจอแสดง  แบบประเมินกอ่นอบรม  ส่วนท้าย 
  

 
 

ภาพท่ี 22 หน้าจอแสดง  แบบประเมินกอ่นอบรม  ส่วนท้าย 
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ภาพท่ี 23  หน้าจอแสดง การเลอืก  เมนู  แบบประเมินหลงัอบรม  ส่วนท้าย 

 

 
ภาพท่ี 24  หน้าจอแสดง  การเข้าสู่  แบบประเมินหลังอบรม  ส่วนท้าย 
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ภาพท่ี 25  หน้าจอแสดง  แบบประเมินหลังอบรม  ส่วนแรก 

 
 

ภาพท่ี 26  หน้าจอแสดง  แบบประเมินหลงัอบรม  ส่วนต้น 
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ภาพท่ี 27  หน้าจอแสดง  แบบประเมินหลงัอบรม  ส่วนกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 28  หน้าจอแสดง  แบบประเมินหลังอบรม  ส่วนท้าย 
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ภาพท่ี 29  หน้าจอแสดง  การเข้าสู่  แบบประเมินความพึงพอใจระบบพัฒนา 
 

 
 

ภาพท่ี 30  หน้าจอแสดงการเข้าสู่การประเมินความพงึพอใจระบบพฒันา 
 



166 

 

 
 

ภาพท่ี 31  หน้าจอแสดงแบบประเมินความพงึพอใจส่วนบน 
 

 
 

ภาพท่ี 32  หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจส่วนกลาง 
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ภาพท่ี 33  หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจส่วนกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 34  หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจส่วนกลาง 
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ภาพท่ี 35  หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจตอนทา้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 36 หน้าจอแสดง ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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บรรณานกุรม 
 

ค ารณ  ล้อมในเมือง และคณะ.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้.  กาฬสินธ์:                                      
        ประสานการพิมพ์,  2546. 
จุลจักร  โนพันธ์  และคณะ.  หนังสือเรียน รายวิชา  ง 321 โครงงาน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 
        พุทธศักราช 2521  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2533 ).  กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์วัฒนาพานิช 
ทิศนา  แขมมณี.  ศาสตร์การสอนเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: 
        บริษัท บพิตรการพิมพ์ จ ากัด, 2545. 
นวลจิตร  เชาวกีรติพงศ์.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพท่ีเน้นทักษะปฏิบัติงาน.    
        กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
        2535.  อัดส าเนา. 
วันชัย  คงเพ็ชร์.  รูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์เพ่ือโครงงาน  ( เน้นงานช่างพ้ืนฐาน ). 
        กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, กรมสามัญศึกษา, 2543. 
วิชาการ, กรม.  คู่มือจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ: 
        โรงพิมพ์องค์การรบัสง่สนิค้าและพสัดุภัณฑ์, 2544. 
ศึกษานิเทศก์, หน่วย.แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรูต้ามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  
        พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543. 
สามัญศึกษา, กรม.  ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด. พมิพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:     
        โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว, 2543.  
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ภาคผนวก   ง 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรม 

การใช้ระบบพัฒนาครู 

ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  

โดยใช้ Google Apps. For Education 
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ฝ่ายรับลงทะเบียน จัดแฟ้มเอกสารลงทะเบียนแยกตามโรงเรียน 

 



172 

 

บุคลากรลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 
คุณครูประจ าศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ  ต้อนรับผู้เข้าประชุม 
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บุคลากรครู ลงทะเบียนเข้าประชุมฯ 

 
นายสมพงษ์ นครพันธ์ พิธีกร ตลอดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
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บรรยากาศ  ระหว่างการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศ  ระหว่างการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณครูท่ีเข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารว่าง ด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้ม แจ่มใส 

 
บรรยากาศช่วงพัก  รับอาหารว่าง  พร้อมเครื่องดื่ม  
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บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน   
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ภาคผนวก   ง 

ประวัติผู้วิจัย 
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                                                        ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 

 

 
 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางพัชราวลัย   ศรีรักษา 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.PATCHARAWALAI  SRIRAKSA 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  5-4101-00047-98-7 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)  
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  โรงเรียนเสนางคนิคม  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  37290  

โทรศัพท์ 045461009 โทรสาร  045-461362 
   โทรศัพท์มือถือ  083-3845120  และ e-mail:2012sriraksa@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 สาขาวิชา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา   
 ปีที่จบการศึกษา 2553 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  ปริญญาตรี   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ระบุสาขาวิชาการ  คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 

7.1 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเว็บไซต์ด้วย Google sites วิทยากร ศน.
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี  โดย ศูนย์พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดอ านาจเจริญ 

7.2 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ Social Network For Education เพื่อการจัดการเรียนรู้ วิทยากร ศน.อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี  โดย 
ศูนย์พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดอ านาจเจริญ 

7.3 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้  ด้วย  Tablet เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
วิทยากร ศน.อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี  โดย ศูนย์พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 
 


