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เมือสังคมโลกมีการเปลียนแปลง กระแสการเปลียนแปลงทางสังคมในศตวรรษที 21 นัน- ทักษะทีสําคัญแห่ง
ศตวรรษที 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) จะส่งผลให้การเรียนรู้ในปั จจุบนั ไม่จําเป็ นต้องเรียนแค่ใน
ห้องเรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้จากทุกทีทุกเวลา จึงทําให้เทคโนโลยีมสี ่วนสําคัญในการจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนในศตวรรษที
21 ต้องมีการปฏิรูปเปลียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทัง- นี- ต้องพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรูต้ ่างๆ
อย่างต่อเนืองโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีซงมี
ึ บทบาททีสําคัญต่อการศึกษาในปั จจุบนั และอนาคต โดยการปรับเปลียน
แนวคิด การจัดการเรียนรู้ใหม่ คือ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพือส่งเสริมให้นิสติ เกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองห้องเรียนกลับด้านเป็ นมุมมองหนึงทีสามารถเป็ นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ เปลี
ี ยนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของผูส้ อน โดยใช้สอนวั
ื ตกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสร้างองค์
ความรู้ เพือให้เกิดทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21
คําสําคัญ: การเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21, ห้องเรียนกลับด้าน

Abstract
When the world has changed, the current social change in the 21st century hence, the key skills of
the 21 st century learning skills will change, the learning today no need to learn just in the classroom. The
learners can learn anywhere, anytime and the currently, the technology is an important part of the curriculum.
The instructor in 21 st century requires reform to change the way teaching and learning. The expert one
should create learning management skills continuously, especially technology which has an important role to
educate now and future generations. Modifying the concept of learning is a new innovation in education by
improve a new innovation to encourage the learners to learn and build Knowledge on their own. The flipped
classroom is the one can approach to the curriculum by using innovative media to develop learning skills
creating knowledge and the learners can set the constructivism to achieve the skills learned in the 21 st
century.
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บทนํา
ปั ญหาของการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่มาจากการกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อนไม่มมี เี วลาใน
การเตรียมการสอน เนืองจากมีภาระงานสอนและภาระงานอืนๆมาก ขาดการใช้สอนวั
ื ตกรรมในการเรียนการสอน ขาด
เทคนิคการสอน เน้นการบรรยาย หรือไม่กอ็ ธิบายไม่ชดั เจน ไม่ครอบคลุมเนื-อหา ขาดการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กการทํางาน
เป็ นทีม ส่วนตัวผูเ้ รียน ปั ญหาทีพบเกิดจากการขาดทักษะการเรียนรู้ ขาดกระบวนการการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
การขาดเรียนบ่อย ขาดความพร้อมความสนใจ ความมุ่งมุ่นในการเรียนรูเ้ นืองจากขาดสิงกระตุ้นหรือสิงเร้าให้สนใจใน
การเรียนรู้
ซึงนักการศึกษาได้เห็นความสําคัญและนํ าไปใช้เพือขับเคลือน นโยบายทางการจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นให้
ผูเ้ รียนมีทกั ษะที จําเป็ นในศตวรรษที 21 ในส่วนของผูป้ ฏิบตั กิ าร เช่น ครู อาจารย์กม็ กี ารปรับเปลียนวิธกี ารจัดการ
เรียนการสอน ให้ ความสําคัญและให้ผูเ้ รียนมีบทบาทมากขึน- มีใช้วธิ กี ารจัดการ เรียนการสอนรูปแบบต่างๆมาใช้เพือ
พัฒนาทักษะทีจําเป็ นใน ศตวรรษที 21 โดยเฉพาะอย่างยิง ทักษะการคิด เช่น การ จัดการสอนแบบบูรณาการการสอน
โดยใช้โครงงาน การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน ฯลฯจากการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ใน การจัดการศึกษาของไทย1

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
Prof.Seymour Papert กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ ไม่ได้มาจากการทีผูส้ อนค้นพบ วิธกี ารสอนทีดีกว่า แต่เกิด
จากการทีผูส้ อนได้ให้โอกาสทีดีแก่ผเู้ รียน ทําให้ผเู้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง2
การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21 คือการพัฒนาทักษะเพือการดํารงชีวติ ในศตวรรษที 21” ( 21St Century
Skills) ทีผูส้ อนสอน ไม่ได้ ผูเ้ รียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่าผูส้ อนต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบ การเรียนรู้ และ
อํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้ผูเ้ รียน เรียนรูจ้ ากการเรียนแบบลงมือทํา แล้วการเรียนรูก้ จ็ ะเกิดจาก
ภายในใจและ สมองของตนเอง
การศึกษา ในศตวรรษที 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็ นคนทํางานทีใช้ความรู้ (knowledge worker) และเป็ น
บุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่าจะประกอบ สัมมาชีพใด มนุ ษย์ในศตวรรษที 21 ต้องเป็ นบุคคลพร้อม
เรียนรู้ และเป็ นคนทํางานทีใช้ความรู้ แม้จะเป็ นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็ นคนทีพร้อมเรียนรู้ และเป็ นคนทํางานที
ใช้ความรู้ ดังนัน- ทักษะสําคัญทีสุดของศตวรรษ ที 21 จึงเป็ นทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) การศึกษาใน
ศตวรรษที 21 จําต้องเป็ นเช่นนี-กเ็ พราะต้องเตรียมคน ไปเผชิญการ
เปลียนแปลงทีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่ จึงต้องมีทกั ษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว คนที
อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมจะเป็ นคนที ตามโลกไม่ทนั เป็ นคนอ่อนแอ ชีวติ ก็จะยากลําบาก3
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21 เป็ นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบตั ใิ นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21 โดยเน้นทีองค์ความรู้ ทักษะ ความ
เชียวชาญและสมรรถนะทีเกิดกับตัวผู้เรียน เพือใช้ในการดํารงชีวติ ในสังคมแห่งความเปลียนแปลงในปั จจุบนั โดยจะ
อ้างถึงรูปแบบ (Model) ทีพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือทักษะแห่งการเรียนรู้ใ นศตวรรษที 21
(Partnership For 21st Century Skills)4 (www.p21.org ) ทีมีชอย่
ื อว่า เครือข่าย P21 ซึงได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดเพือ
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การเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชํานาญการและความรูเ้ ท่าทันด้านต่างๆ
เข้าด้วยกัน เพือความสําเร็จของผูเ้ รียนทัง- ด้านการทํางานและการดําเนินชีวติ

(ภาพที 1): กรอบแนวคิดเพือการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21 (21St Century Learning Framework)
เนืองจากการเรียนรู้จะต้องมีการเปลียนแปลง การศึกษาจะต้องเน้นทีการเรียนภาคปฏิบตั ิ การให้โอกาสได้
ศึกษาหาความรูจ้ ากประสบการณ์จริง ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ อกแบบการเรียนรู้ กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจคอยให้คําชีแ- นะ
ปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุน แล้วผูเ้ รียนก็จะเกิดการเรียนรูจ้ ากภายในใจและสมองขอตนเอง ซึงปั จจุบนั ผูเ้ รียนเป็ นคนยุค
เจนเนอเรชันแซด (Generation Z) เป็ นพวกชอบใช้อนิ เตอร์เน็ตหรือเรียกกันว่าเป็ นชาวเน็ต (netizen) จึงเป็ นเหตุผลที
สนับสนุนได้ว่าทําไมเทคโนโลยีจงึ มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 21 นันก็เพราะว่าความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อการศึกษาในอุดมคติ5
ดังนัน- บทบาทผู้สอนในศตวรรษที 21 จะต้องเป็ นผู้ทต้ี องพร้อมทีจะปรับเปลียนวิธกี ารสอนและต้องพัฒนา
ทักษะของตนเองในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที 21 ดังทีรศ.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะทีจําเป็ น
สําหรับผูส้ อนไทยในอนาคต (C-Theacher) ไว้ 8 ประการ คือ6
1. Content มีความรูแ้ ละทักษะในเรืองทีสอนเป็ นอย่างดี
2. Computer (ICT) Integration มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
3. Constructionist พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือให้ผเู้ รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ เกิดการเรียนรูท้ ี
คงทนและเกิดทักษะทีต้องการ
4. Connectivity สามารถจัดกิจกรมทีเชือมโยงระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน ผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูส้ อนกับผูส้ อน เพือ
สร้างสภาพแวดล้อม
5. Collaboration ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ เพือฝึกทักษะการทํางานเป็ นทีม การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6. Communication มีทกั ษะสือสาร การเลือกใช้สอและการนํ
ื
าเสนอ
7. Creativity สร้างสรรค์กิจ กรรมการเรียนรู้ ให้เอื-อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรูห้ น้าห้องเพียงอย่างเดียว
5
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8. Caring มีมุทติ าจิตต่อผูเ้ รียน เพือให้เกิดการเรียนรูต้ นตั
ื วแบบผ่อนคลาย วึงเป็ นสภาพทีผูเ้ รียนจะเรียนรูไ้ ด้
ดีทสุี ด
ซึงถือ ว่ า ผู้ส อนในศตวรรษที 21 ต้ อ งมีท ัก ษะดัง กล่ า ว เพือปรับ ทัศ นคติใ หม่ พัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะ
ความสามารถ และเนืองจากในศตวรรษที 21 ไอซีทไี ด้เข้ามาบทบาททางการศึกษาและเป็ นส่วนหนึงของชีวติ ประจําวัน
ของคนทัวโลก ไอซีทใี นปั จจุบนั จึงไม่ใช่เป็ นเพียงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านัน- “ผูส้ อนสามารถบูรณาการความก้าวหน้า
ทางไอซีทกี บั การจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างไร”
การเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธกี ารเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบได้แก่
การเรียนรูบ้ นคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรูบ้ นเว็บ (Web-based Learning)ห้องเรียนเสมือน
จริง (Virtual Classrooms) ความร่วมมือดิจติ อล (Digital Collaboration) เป็ นต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอด
ผ่านดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดที ศั น์ (Audio/Video Tape) โทรทัศน์ทสามารถโต้
ี
ตอบกัน
ได้ (Interactive TV) และซีดรี อม (CD- ROM) การเรียนรูผ้ ่านสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นวิธกี ารเรียนรูท้ มีี ความสําคัญมากขึนเป็ นลําดับแต่อย่างไรก็ตาม เนืองจากการเปลียนแปลงอย่างไม่หยุดนิงของเทคโนโลยี ทําให้ผูส้ อนจําเป็ นต้องศึกษา
หาความรูแ้ ละเตรียมพร้อมตนเองเพือให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี-ในการเรียนการสอนวิธกี าร
เตรียมตัวในการใช้เทคโนโลยีในการสอนคือ เทคนิครูเ้ ขารูเ้ รา โดยสิงทีผูส้ อนต้องรูม้ ี 2 ประการคือ (1) การรูแ้ ละเข้าใจ
ศักยภาพของทรัพยากรทีมหาวิทยาลัยฯมี เช่น ผูส้ อนต้องรูว้ ่าในมหาวิทยาลัยฯมีอะไรทีสามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยปกติแล้วสิงทีมหาวิทยาลัยมีคอื ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศน
ศึกษา ห้องเรียนทีมีเครืองฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตัง- โต๊ะ หรือแบบโน๊ ตบุ๊ค รวมไปถึงระบบขยายเสียง (2)
ผูส้ อนต้องมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีทสามารถนํ
ี
ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม
ประยุกต์ทเป็
ี นประโยชน์ในการเรียนการสอน สือภาพและเสียง วิดทิ ศั น์ ข่าวและประเด็นทีเป็ นทีสนใจ เป็ นต้น7
การนําเทคโนโลยีเช่นสือมัลติมเี ดียมาพัฒนาให้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งานมากขึน- จึงทําให้ในช่วงเวลาหลาย
ปี ทผ่ี านมามีคาํ ว่า Interactive ปรากฏตามสือต่างๆไม่ว่าจะเป็ น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตในฐานะของสือ
อีกรูปแบบหนึงทีโต้ตอบกับมนุ ษย์ได้ซึงกําลังเป็ นทีนิยมทัง- ในประเทศเองและต่างประเทศ และในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี าน
มา Interactive ก็ยิงมีความนิยมมากขึ-นอีกเพราะความสามารถในการโต้ตอบทีสูงขึ-น ปั จจุบนั Interactiveเข้ามามี
บทบาทใกล้ชิด กับ มนุ ษ ย์ม ากขึ-น เรีย กได้ว่ า มองไปทางไหนก็เ ห็น จับ อะไรก็เ จอ ยกตัว อย่ า งใกล้ตัว ทีสุ ด ก็คือ
โทรศัพท์มอื ถือทีเป็ นจอ Touch Screen ไม่ว่าจะเป็ น iPhone5,The new iPad,Android tablet ยีห้อต่างๆ หรือเวลาเรา
เข้าเดินไป 7-eleven ประตูกเ็ ปิ ดให้เอง ก็คอื อินเตอร์แอคทีฟหลักการง่ายๆก็คอื มี Sensor จับความเคลือนไหวอยู่ที
หน้าประตู ถ้ามีคนหรือหมาเดินมา Sensor ก็จะสังให้motor และลําโพงทํางาน นอกจากการพบเจอ Interactive ใน
ชีวติ ประจําวันแล้ว ยังรวมทัง- สือการสอนเรียนการสอนทีเรียกว่า CAI (Computer Assisted Instruction) หลายคนๆ
คงคุ้ น เคยกัน ไม่ ม ากก็น้ อ ย ,Interactive Board ทีใช้ใ นการเรีย นการสอน,การจัด นิ ท รรศ หรือ กิจ กรรมตาม
งาน Event ต่ าง ๆ Interactive Media สือภายในพิพิธ ภัณ ฑ์ใ นรูป แบบต่ างๆ ,การเปิ ดตัวสินค้าทีต้องการสร้า ง
ภาพลักษณ์ ของสินค้าให้มคี วามทันสมัยโดยใช้ Interactive marketing แบบต่างๆ เข้ามาช่วยในการทําการตลาด
เช่น Interactive Floor/Wall , Multi-touch Board / Table ก็ลว้ นแต่เป็ นสือInteractive ทัง- นัน- ทําให้สอมั
ื ลติมเี ดียเป็ นสือ
ทีสามารถตอบสนองต่อลักษณะและความต้องการของเด็กในยุคสมัยใหม่ทใช้
ี ชวี ติ อยู่กบั เทคโนโลยีได้เป็ นอย่างดี8
ข้อดีของสือมัลติมเี ดียในการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้การออกแบบบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิดและทฤษฎีการ
เรียนรูม้ ากยิงขึน- รวมทัง- ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และสือมัลติมเี ดียทีใช้เป็ นสือในการเรียนการสอน
…
7

ศิรวิ รรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และนางสาววรางคณา ทองนพคุณ.เอกสารประกอบการอบรม “ทักษะแห่งศตวรรษที 21 ความท้า
ทายในอนาคต”.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
8
https://easyinteractive.wordpress.com/2012/07/07/24 . สืบค้นเมือวันที 8 มิถุนายน 2558

เป็ นสือทีเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ และความสะดวกของตนเอง
นอกจากนี-ยงั ช่วยสนับสนุ นให้มสี ถานทีเรียนไม่จํากัดอยู่เพียงห้องเรียน เท่านัน- ผู้เรียนอาจเรียนรูท้ บ้ี าน ทีห้องสมุด
หรือภายใต้สภาพแวดล้อมอืนๆ ตามเวลาทีตนเองต้องการ และสนับสนุนให้เราสามารถใช้สอมั
ื ลติมเี ดียกับผูเ้ รียนได้ ทุก
ระดับอายุ และความรู้ ซึงทําให้ตอบโจทย์การพัฒนาผูเ้ รียนในด้านทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที 219
ห้องเรียนกลับด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Flipped Classroom เป็ นศัพท์บญ
ั ญัตทิ นิี ยามไว้ ดังนีFlipped Classroom (n.) A Model of Teaching which students’ homework is the traditional lecture viewed
outside of class on a video. Class time is then spent on inquiry-based learning that would include what would
traditionally be viewed as students’ homework assignments.10 แปลสรุปได้ว่าห้องเรียนกลับด้าน ( ค านาม )เป็ น
รูปแบบหนึงของการสอนโดยทีผูเ้ รียนจะ ได้เรียนรูจ้ ากการบ้านทีได้รบั ผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสือวิดที ศั น์( Video )
นอกชัน- เรียนหรือทีบ้าน ส่วนการเรียนในชัน- เรียนปกตินนั - จะเป็ นการเรียนแบบสืบค้นหาความรูท้ ได้
ี รบั ร่วมกันกับเพือน
ร่วมชัน- โดยมี ผูส้ อนเป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือชีแ- นะ
ซึงรูปแบบดังกล่าวนี-ภายหลังได้พฒ
ั นาและขยายขอบข่ายไปกว้างขวาง โดยเฉพาะการปรับใช้กบั สือ ICT
หลากหลายประเภททีมีศกั ยภาพค่อนข้างสูงในปั จจุบนั

(ภาพที 2): อาร์รอน แซมส์ ( Aaron Sams )
และโจนาธาน เบอร์กมานน์ ( Jonathan Bergmann ) ผูร้ เิ ริมพัฒนา Flipped Classroom
บทสรุปเปรียบเทียบของการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน ( Flipped Learning ) กับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน แบบเดิม ( Traditional Learning ) กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางนัน- จะมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์อ งค์ค วามรู้ด้วยตัวผู้เรีย นเองตามทักษะ ความรู้ค วามสามารถและสติปั ญ ญาของเอกัต บุ คคล (
Individualized Competency ) ตามอัตราความสามารถทางการเรียนแต่ละคน ( Self-Paced )จากมวล ประสบการณ์ที
ผูส้ อนจัดให้ผ่านสือเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปั จจุบนั และเป็ นลักษณะการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรูน้ อกชันเรียนอย่ างอิส ระทัง- ด้า นความคิดและวิธีปฏิบตั ิซึงแตกต่ างจากการเรียนแบบเดิมที ผู้ส อนจะเป็ นผู้ป้อ นความรู้
ประสบการณ์ให้ผูเ้ รียนในลักษณะของผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง ( Teacher Center ) ดังนัน- การสอนแบบกลับทางจะเป็ น
9

ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .http://www.dpu.ac.th/rapd/page.php?id=5216. สืบค้นเมือวันที 8
มิถุนายน 2558.
10
McMahon , Wendy. ( 2013 ) The Flipped Classroom 101. (online) Retrieved from
http://www.downloads01.smartech.com/media/sitecore/en/pdf/smart_publication/ed compass.pdf. ( May 10 , 2013 )

การเปลียนแปลงบทบาทของผูส้ อนอย่างสิน- เชิง กล่าวคือผูส้ อนไม่ใช่ผูถ้ ่ายทอด ความรูแ้ ต่จะทําบทบาทเป็ นติวเตอร์ (
Tutors )หรือโค้ช ( Coach )ทีจะเป็ นผูจ้ ุดประกายและสร้างความ สนุ กสนานในการเรียน รวมทัง- เป็ นผูอ้ ํานวยความ
สะดวกในการเรียน ( Facilitators )ในชัน- เรียนนัน- ๆ

(ภาพที 3): เปรียบเทียบห้องเรียนแบบเดิม กับห้องเรียนแบบกลับด้าน
ตัวแบบ ( Model ) ของห้องเรียนแบบกลับด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped
Classroom ) ซึงเป็ นนวัตกรรมการ เรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูแ้ บบรอบด้านหรือ
Mastery Learning นัน- จะมีองค์ประกอบสําคัญทีเกิดขึน- 4 องค์ประกอบทีเป็ นวัฏจักร ( Cycle ) หมุนเวียนกันอย่างเป็ น
ระบบ ซึง องค์ประกอบทัง- 4 ทีเกิดขึน- ได้แก่11
1. การกําหนดยุทธวิธเี พิมพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมีผูส้ อนผูส้ อนเป็ นผู้ ชีแ- นะ
วิธกี ารเรียนรู้ใ ห้กบั ผู้เรียนเพือเรียนเนื-อหาโดยอาศัยวิธกี ารทีหลากหลายทัง- การใช้ กิจกรรมทีกําหนดขึน- เอง เกม
สถานการณ์จําลอง สือปฏิสมั พันธ์ การทดลอง หรืองานด้าน ศิลปะแขนงต่างๆ 2. การสืบค้นเพือให้เกิดมโนทัศน์รวบ
ยอด (Concept Exploration) โดยผูส้ อนผูส้ อนเป็ นผูค้ อย ชีแ- นะให้กบั ผูเ้ รียนจากสือหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น สือ
ประเภทวิดโี อบันทึกการบรรยาย การใช้สอบั
ื นทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สอื Websites หรือสือออนไลน์ Chats
3. การสร้างองค์ความรูอ้ ย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยผูเ้ รียนเป็ นผูบ้ ูรณาการ สร้างทักษะองค์ความรูจ้ าก
สือทีได้รบั จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ ( Tests )
การใช้สอสั
ื งคมออนไลน์และกระดาน สําหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards) 4.
การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็ นการสร้างองค์ความรูโ้ ดย ผูเ้ รียนเองในเชิงสร้างสรรค์
โดยการจัดทําเป็ นโครงงาน (Project) และผ่านกระบวนการ น าเสนอผลงาน (Presentations) ทีเกิดจากการรังสรรค์
งานเหล่านัน- Model หรือตัวแบบของการจัดกิกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped
Classrooms) ทีกล่าวไว้ในเบือ- งต้นนัน- สามารถกําหนดเป็ นภาพเชิงกราฟิ กดังต่อไปนี- 12

11

สุรศักดิ … ปาเฮ.รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน- ทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 . เอกสารประกอบการประชุมผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน- ทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ณ ห้องประชุมเขตพืน- ทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ( ส่วน
2) วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556.
12
Ibid. (2013 :online)

(ภาพที 4): โมเดลห้องเรียนแบบกลับด้าน ( Flipped Classroom Model )

ประโยชน์ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
มีเหตุผลบางประการทีบอกถึงคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped Classroom ) ที
Bergmann และ Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขาทีชือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every
Class Every Day สรุปได้ดงั นี-13 1. เพือเปลียนวิธกี ารสอนของผูส้ อน จากการบรรยายหน้าชัน- เรียนหรือจากผูส้ อนไป
เป็ นผูส้ อนฝึ ก ฝึ กการทําแบบฝึ กหัดหรือทํากิจกรรมอืนในชัน- เรียนให้แก่ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลหรืออาจเรียกว่าเป็ น ติว
เตอร์ 2. เพือใช้เทคโนโลยีการเรียนให้ทนั สมัย โดยใช้สอื ICT ซึงกล่าวได้ว่าเป็ นการนําโลกของ สถาบันการศึกษาเข้า
สู่โลกของผู้เรียนซึงเป็ นโลกยุคดิจติ ลั 3. ช่วยเหลือผูเ้ รียนทีมีงานยุ่ง ซึงสมัยนี-มกี จิ กรรมมาก ดังนัน- จึงต้องเข้าไป
ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทสอนทีสอนด้วยวีดทิ ศั น์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ช่วยให้ผู้เรียนเรียนไว้
ล่วงหน้าหรือเรียนตามชัน- เรียนได้ง่ายขึน- รวมทัง- เป็ นการฝึกผูเ้ รียนให้รจู้ ดั การจัดเวลาของตนเอง 4. ช่วยเหลือผูเ้ รียนที
เรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ 5. ช่วยเหลือผู้เรียนทีมีความสามารถแตกต่ างกันให้ก้าวหน้ าในการเรียนตาม
ความสามารถของ ตนเอง เพราะเด็กสามารถฟั ง-ดูวดี ทิ ศั น์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับ (Review) ก็ได้ ตามที
ตนเองพึงพอใจทีจะเรียน 6. ช่วยให้ผูเ้ รียนสามารถหยุดและกรอกลับผู้สอนของตนเองได้ทําให้ผูเ้ รียนจัดเวลาเรียน
ตามทีตนพอใจ 7. ช่วยให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนเพิมขึน- ตรงกันข้ามกับการทีเรียนแบบออนไลน์ การ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็ นรูปแบบการเรียนทีผูเ้ รียนยังคงมาโรงเรียนและผูเ้ รียน พบปะกับผูส้ อน ห้องเรียน
กลับด้านเป็ นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลียนและ
เพิมบทบาทของผูส้ อนให้เป็ นทัง- พีเลีย- ง (Mentor) เพือน เพือนบ้าน (Neighbor) และผูเ้ ชียวชาญ (Expert) 8. ช่วยให้
ผูส้ อนรูจ้ กั ผูเ้ รียนดีขน-ึ หน้าทีของผูส้ อนไม่ใช่เพียงช่วยให้ศษิ ย์ได้ความรูห้ รือเนื-อหา แต่ตอ้ งกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ
(Inspire) ให้กําลังใจ รับฟั งและช่วยเหลือ ส่งเสริมผูเ้ รียนซึงเป็ น มิตสิ าํ คัญทีจะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของ
เด็ก 9. ช่วยเพิมปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพือนผูเ้ รียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรียนทีผูส้ อนจัดประสบการณ์ขน-ึ มา
นัน- ผูเ้ รียนสามารถทีจะช่วยเหลือเกือ- กูลซึงกันและกันได้ดี 10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตามปกติแล้วในชันเรียนเดียวกันจะมีผเู้ รียนทีมีความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบทีแตกต่างกัน ดังนัน- การจัดกิจกรรมการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางจะช่วยให้ผสู้ อนเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้ รียนแต่ละคน เพือด้วยกันก็เห็นและช่วยเหลือกัน
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ด้วยจุดแข็งของแต่ละคน 11. เป็ นการปรับเปลียนรูปแบบการจัดการห้องเรียน ช่วยเปิ ดช่องให้ผูส้ อนสามารถจัดการชันเรียนได้ตามความต้องการทีจะทําผูส้ อนสามารถทําหน้าทีของการสอนทีสําคัญในเชิงสร้างสรรค์ เพือสร้างคุณภาพแก่
ชัน- เรียน 12. เปลียนคําสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครอง ซึงการ รับทราบและ
แลกเปลียนความรูร้ ่วมกันจะทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ดีี ได้ 13. ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา การใช้
ห้องเรียนแบบกลับทางโดยนําสาระคําสอนไปไว้ในวีดทิ ศั น์นําไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็ นการเปิ ดเผยเนื-อหาสาระ
ทางการเรียน ให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเชือมันในคุณภาพการเรียนการสอน

(ภาพที 5): เปรียบเทียบระบบการศึกษา

(ภาพที 6): ตัวอย่างห้องเรียนศตวรรษที 21

สรุป
การจัดการเรียนรู้ใ นศตวรรษที 21 รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classrooms) ต้องมีการ
เปลียนแปลงทัศนคติการเรียนการสอน ปรับเปลียนรูปแบบ วิธกี ารแนวทาง จากกระบวนการทัศน์แบบดังเดิม (tradition
paradigm) สูก่ ระบวนการทัศน์ใหม่ (new paradigm) ทีให้การเรียนรู้ โดยการเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสามารถ
ใช้ความรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively)
เปลียนบทบาทจากผูส้ อนเป็ นผูถ้ ่ายทอดหรือแจกจ่ายสารสนเทศ หรือเป็ นผูอ้ อกแบบการเรียนรู้ โดยใช้สอและ
ื
นวัต กรรม การใช้เ ทคโนโลยีใ นการจัด กิจ กรรม ไม่ เ น้ น บรรยาย ไม่ เ น้ น ท่ อ งจํ า ใช้เ ทคโนโลยีเ ป็ น เครืองมือ ใช้
อินเตอร์เน็ต สือและนวัตกรรม ใช้ social Media เป็ นเสมือนห้องเรียนตลอดเวลา เน้นกระบวนการตัง- คําถาม มีการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนือง และถ้าผูส้ อนสามารถจัดการเรียนรูใ้ ห้ผูเ้ รียนสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่
ทักษะการคิดขัน- สูง ของ Bloom’s taxonomy คือให้ความสําคัญการสืบค้นวิจยั ดังรูปที 7

(ภาพที 7): ห้องเรียนกลับด้านกับ Bloom’s Taxonomy
ดังนัน- Flipped Classroom = ผู้เรียนมีความรูท้ เป็
ี น Fact ก่อนเข้าชัน- เรียน เมือถึงชัวโมงสอน ผูส้ อนก็
ปรับเปลียนตัวเองเป็ น Facilitator โดยผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมทีผูส้ อนออกแบบ ให้ผูเ้ รียนได้คน้ หาความหมาย
ด้วยตัวเอง จะทําให้เกิดการเรียนรูแ้ บบองค์รวม (Holistic thinking) สามารถ construct องค์ความรู/้ สรุปเป็ นความคิด
รวบยอด (Concept) เชือมโยงและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริงในบริบทของตนได้ เพราะความรูใ้ นปั จจุบนั
นี-มอี ยู่มากมายในสังคมโลกออนไลน์และสามารถค้นหา สืบค้นได้ง่าย จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนจึงไม่ได้อยู่ที
เนื-อหาความรูท้ ผูี เ้ รียนจะได้รบั อีกต่อไป แต่เป็ นทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูเ้ รียน และผูส้ อนก็ไม่ได้เป็ นผูถ้ ่ายทอด
ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนอีกแล้ว หากแต่เป็ นผูอ้ อกแบบกระบวนการเรียนรูแ้ ละจุดประกายการเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กับผูเ้ รียนด้วย
การเรียนการสอนแบบกลับทาง ผูส้ อนจึงต้องเข้าใจและพร้อมเข้าสูย่ ุคของการเปลียนแปลงนี- การสอนในรูปแบบใหม่ที
ให้อํานาจแก่นักเรียนโดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและเอือ- อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้
อย่างแท้จริง และนีคือกุญแจหนทางแห่ง การสร้างคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง
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