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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) ศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 3) ศึกษาวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 5) ทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้ระบบบริหาร จัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การวิจัย
แบง่ออกเปน็ 5 ระยะ ระยะที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบของระบบ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช้แบบประเมนิ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ ประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ5 คน ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจบุนัและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดัการเรยีนรู ้เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งคอื ผูบ้รหิารและคร ู
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำานวน 
234 คน จาก 60 โรงเรียน ระยะที่ 3 ศึกษาวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู จำานวน 6 คน จากโรงเรียนต้นแบบ 2 โรงเรียน ระยะที่ 4 
พัฒนาระบบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ ใช้แบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 คน ระยะที่ 5 ทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้ระบบ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม แบบประเมินผล
ระบบ และแบบสอบถาม โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรยีน
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และหาค่าความต้องการจำาเป็น 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลบัทาง สำาหรบัโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบหลกั 24 องคป์ระกอบยอ่ย 
ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีสภาพปัจจุบัน
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีสภาพที่พึงประสงค์โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 3) วิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คือ การทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การฝึกอบรม การนิเทศ
ภายใน การให้คำาปรึกษา การกระจายอำานาจ และการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 4) พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทาง สำาหรบัโรงเรยีนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 24 องค์ประกอบย่อย ผลการประเมินระบบโดยรวม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 5) ผลการทดลองใช้ระบบ
บรหิารจดัการเรยีนรูโ้ดยประยุกตใ์ชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัทาง สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดเล็ก ผลการประเมินระบบโดยรวมมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาระบบ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนกลับทาง

Abstract

This study aimed 1) to study elements of instructional administrative management 
system applied according to flipped class room instructional 2) to study current and desired 
situations of instructional system of small primary schools Under the Office of Chaiyaphum  
Primary Educational Service Area 2 3) investigate methods to develop instructional  
administrative management system applied according to flipped class room instructional 
for small primary schools 4) to develop the instructional administrative management system  
applied according to flipped class room instructional for small primary schools 5) to study 
the findings of development instructional administrative management system applied  
according to flipped class room instructional for small primary school. The research divided  
into 5 phases, the first phase was studying elements of instructional administrative  
management system applied according to flipped class room instructional and assessing 
the suitability of elements through 5 luminaries, the second phase was studying the current 
and desired situations of instructional system of small primary schools under the Office of  
Chaiyaphum Primary Educational Service Area 2 used questionnaires to colleted data from 
234 samples under 60 schools, the third phase was studying methods to develop instructional 
administrative management system applied according to flipped class room instructional for 
small primary schools used interview form to interview key performance were 6 administrators 
and teachers from 2 pilot schools, the fourth phase was developing a system and assessing 
the suitability and possibility of sysmtem through 5 luminaries, the fifth phase was studying 



37ว�รส�รก�รบริห�รและนิเทศก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม		ปีที่	10	ฉบับที่	3	กันย�ยน	-	ธันว�คม	2562

บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในมาตรา 6 ระบุว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข และในมาตรา 10 ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนให้ดีขึ้น ประกอบกับในมาตรา 24 ระบุว่า การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดการ ดังนี้ 1) การจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยคำานงึถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู ้มาใชเ้พือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการ
อ่านและเกดิการใฝเ่รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 4) จดัการ
เรียนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่า
นิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน

the feedback of useing the system by focus group, system assessment and questionnaire, 
collected data from administrator teachers and basic education board of sample school.  
Descriptive statistics used in this research were basic statistics and modified priority needs 
index.

The result were found: 1) The elements of instructional administrative management 
system applied according to flipped class room instructional were 4 elements and 24  
sub-elements with the suitability of elements overall were at high level. 2) small primary schools 
under the office of Chaiyaphum primary of educational service area 2 have the current  
situation of instructional administrative management system applied according to flipped 
class room instructional overall were at moderate level and the desired situation overall 
were at high level. 3) Methods to develop instructional administrative management system 
applied according to flipped class room instructional for small primary schools were team 
work, participation, training, internal supervision, counseling, decentralization and Deming’s 
cycle PDCA. 4) Developed the instructional administrative management system applied  
according to flipped class room instructional for small primary schools included 4 elements 
24 sub-elements and the result of system suitability assessed overall were at highest level and 
system possibility assessed were overall at high level. 5) The result after used instructional 
administrative management system applied according to flipped class room instructional for 
small primary schools, the system suitability and usefulness assessed overall were at highest 
levels and the result of system satisfaction were at highest level. 

Keywords: System development, instructional administrative management system, flipped 
class room
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ทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน

จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทตา่งๆ 6) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ได ้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 8-12) โรงเรียน
บ้านห้วยไหเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่บ้าน
ห้วยไห หมู่ที่ 7 ตำาบลทุ่งพระ อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการ 2 
หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไห หมู่ที่ 7 และบ้านห้วย
ข้ีตม หมู่ที่ 3 เปิดทำาการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาล
ศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีภารกิจ
เพื่อสนองนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำาเนินการพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำาหนด 
เพื่อรองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการกำาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กำาลังคนภาครัฐ (คปร.) จากข้อมูลโรงเรียนบ้าน
ห้วยไหในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน จำานวน 
52 คน (10 มิถนุายน 2560) มคีรปูฏบิตักิารสอน
เป็นข้าราชการ จำานวน 3 คน อัตราจ้าง จำานวน 
1 คน และผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 1 คน รวม 
5 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบ
บรูณาการ (เรียนคละชัน้) เน่ืองจากจำานวนนักเรยีน
มนีอ้ย ทีผ่า่นมาโรงเรียนบ้านห้วยไห ประสบปัญหา
การจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ พบว่า โรงเรียนมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
นักเรียนต่อห้องเรียนต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การ
บริหารจัดการต้ังอยู่บนพื้นฐานความขาดแคลน 

ครูไม่ครบชั้น 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็ม
เวลาและเต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอ่ืนที่
นอกเหนือจากการสอน เช่น งานธุรการ งานการ
เงิน งานพัสดุ งานอนามัย เป็นต้น ที่สำาคัญ คือ 
ครูต้องปฏิบัติตามหลักสูตรและจัดทำาแผนจัดการ
เรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 3) ด้าน
ความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียน พบว่า สื่อการ
เรยีนการสอนและแหลง่เรยีนรูม้จีำานวนจำากดั ซึง่มี
สาเหตุมาจากโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อย ขาด
การสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากผู้
ปกครองส่วนใหญม่อีาชีพเกษตรกรรมและรบัจา้ง มี
ฐานะคอ่นขา้งยากจน ไมส่ามารถสง่เสรมิสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณการดำาเนินงานของโรงเรียนและ
การเรียนของบุตรหลานได้เท่าที่ควร และ 4) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน พบว่า คณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มสีว่นรว่มในการ
พัฒนาโรงเรียนค่อนข้างน้อย (โรงเรียนบ้านห้วย
ไห, 2560: 1-2)

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
(Flipped Classroom) คือ การเรียนวิชาที่บ้าน 
ทำาการบา้นทีโ่รงเรยีน หรอืรบัถา่ยทอดความรูท้ีบ่า้น 
แลว้มาสรา้งความรูต้อ่ยอดจากวชิาทีร่บัถา่ยทอดมา 
ใหเ้ปน็ความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัชวีติ ทำาใหเ้กดิการเรยีน
รูท้ีม่พีลงั เกดิทกัษะ ทีเ่รยีกวา่ ทกัษะแหง่ศตวรรษ
ที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2556: 9) ห้องเรียนกลับ
ทาง มีกำาเนดิข้ึนตามแนวคดิของ Jonathan Berg-
man และ Aaron Sams ที่ต้องการช่วยนักเรียน
ที่มีปัญหาตามชั้นเรียนไม่ทัน เพราะต้องขาดเรียน
ไปเล่นกีฬาหรือไปทำากิจกรรมหรือเพราะเรียนรู้
ได้ช้า โดยให้เหตุผลที่ควรกลับทางห้องเรียน คือ 
เพือ่เปลีย่นวธิกีารสอนของคร ูจากบรรยายหนา้ชัน้
หรอืเปน็ครสูอนไปเปน็ครฝูกึ ฝกึการทำาแบบฝกึหดั
หรือกิจกรรมอื่นในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์ ฝึกการทำา
แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอื่นในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์
เป็นรายคน หรืออาจเรียกว่า เป็นครูติวเตอร์ เพื่อ
ใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอ
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ซีที หรืออาจเรียกว่าเป็นการนำาโลกของโรงเรียน
เข้าสู่โลกของนักเรียน คือ โลกดิจิตัลช่วยเด็กที่มี
งานยุ่ง ช่วยเด็กเรียนอ่อนที่ขวนขวาย ช่วยเด็กที่มี
ความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียน
ตามความสามารถของตน ช่วยให้เด็กสามารถ
หยุดและกรอกลับครูของตนได้ ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับผู้อื่น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครองนำา
ไปสู่การเรียนรู้แบบ Flipped-Mastery Approach 
21 (วิจารณ์ พานิช, 2556: 15-19) ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์แบบกลับทางช่วยส่งเสริมการเรียน
แบบ Inquiry – Based หรือเรียนแบบตั้งข้อสงสัย 
หรือตั้งคำาถาม รวมทั้งการใช้เวลาในห้องเรียนกับ
การปฏิบัติหรือการทดลอง อีกทั้งช่วยให้การเรียน
รู้แบบ PBL (Project – Based Learning) ทำาได้
สะดวกขึ้น เพราะสามารถใช้เวลาในชั้นเรียนทำา
โครงงานและครูมีเวลาช่วยแนะนำานักเรียนได้มาก
ข้ึน หอ้งเรยีนกลบัทางทำาใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบรูจ้รงิ 
(Mastery Learning) (วจิารณ ์พานชิ, 2556: 24) 
ซึง่เปน็วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรยีนการสอนอยา่งแทจ้รงิ สง่ผลใหผู้เ้รยีน สามารถ
แก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อการเรียน และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียน
รู้ตลอดชีวิต และเป็นไปตามแนวทาง การปฏิรูป
ความรู้อย่างแท้จริง กอปรกับการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรยีนกลับทางเป็นการสง่เสริมใหน้กัเรียน
มกีารเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึง่จะสง่ผลตอ่ความรบัผดิ
ชอบของนักเรียน

จากสภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านห้วย
ไห ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้วิจัยจึงสนใจ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบ แกไ้ข
ปญัหาดา้นการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขนาดเลก็ 
สง่เสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนและผูป้กครอง 
และเปน็การพฒันานวตักรรมดา้นการจดัการเรยีน
รู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของระบบบรหิาร
จดัการเรยีนรูโ้ดยประยุกตใ์ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
ห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก 

2. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

3. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก 

4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

5. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการ
ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์
ใช้การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัทางสำาหรบั
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบของระบบ 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมนิความเหมาะ
สมขององคป์ระกอบ ประเมินโดยผูท้รงคณุวุฒ ิ5 คน 

1. ผูใ้หข้้อมูล คอื ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
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ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรยีนกลบัทางของโรงเรยีนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู 
โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำานวน 
595 คน จาก 166 โรงเรียน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู 
โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำานวน 
234 คน จาก 60 โรงเรียน กำาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan สุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) 

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จดัการเรยีนรู ้โดยประยกุตใ์ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
หอ้งเรยีนกลบัทางของโรงเรยีนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานความ
ร่วมมือไปยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และโรงเรียนที่กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แบบสอบถามกลับมาจำานวน 198 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 84.61 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การศึกษาวิธีการพัฒนาระบบ
บรหิารจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชก้ารจดัการเรยีน
รู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก

1. ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีน
แบบ จำานวน 6 คน จากโรงเรยีนตน้แบบ 2 โรงเรยีน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์
แบบกึง่โครงสรา้ง ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนตน้แบบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชเ้ทคนคิสามเสา้

ระยะที ่4 การพฒันาระบบบริหารจดัการ
เรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีน
กลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้รงคณุวฒุดิว้ยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 5 ทดลองใช้และประเมินผลการ
ทดลองใชร้ะบบ ใชว้ธิกีารสนทนากลุม่ แบบประเมนิ
ผลระบบ และแบบสอบถาม โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร คร ูและคณะ
กรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เป็นสถานที่
ทดลองใช้ระบบ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความเหมาะ
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สมและประโยชน์ และแบบสอบถามความพงึพอใจ
ในการใช้ระบบ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประเมนิผลการ
ใช้งานระบบ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ 
และสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ ผู้วิจัย
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ใชว้ธิพีรรณาวเิคราะห ์
และวเิคราะหค์า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 (กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไห 
อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) สามารถสรุปผล
การวิจัย ได้ดังนี้

1. ระบบบรหิารจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์
ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทาง สำาหรบั
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก 24 องค์ประกอบย่อย ดังนี้

1.1 ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบย่อย คือ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) คณะ
กรรมการสถานศกึษา 4) ผูป้กครอง 5) นกัเรยีน 6) 
ชุมชน 7) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 8) หลักสูตร 
หนังสือ/ตำาราเรียน 9) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

1.2 กระบวนการ ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบย่อย คือ 1) การวิเคราะห์บริบท ปัญหา
และความต้องการ 2) การวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) การออกแบบ กำาหนด
เป้าหมายและเตรียมความพร้อม 4) การพัฒนา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) การนำาไป
ใชแ้ละตดิตามความกา้วหนา้ และ 6) การประเมนิ 
สรุปผล สะท้อนผลและจัดทำารายงาน

1.3 ผลผลติ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ
ย่อย คือ 1) ผลการวิเคราะห์บริบท ปัญหาและ
ความต้องการ 2) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการออกแบบ กำาหนด
เปา้หมายและเตรยีมความพรอ้ม 4) ผลการพฒันา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) ผลการนำา
ไปใช้และติดตามความก้าวหน้า และ 6) ผลการ
ประเมิน สรุปผล สะท้อนผลและจัดทำารายงาน 

1.4 ผลย้อนกลับ ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบยอ่ย คือ 1) ผลยอ้นกลบัเพ่ือการพัฒนาการ
จดัการเรยีนรู ้2) ผลยอ้นกลบัทีเ่กดิประโยชนภ์ายใน
สถานศึกษา และ 3) ผลย้อนกลับที่เกิดประโยชน์
ต่อครอบครัวและชุมชน

ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.36)

2. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชัยภูม ิเขต 
2 มีสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.11) และมีสภาพ
ที่พงึประสงค์การจดัการเรยีนรู้โดยประยุกตใ์ชก้าร
จดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทางโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ( =3.93)

3. วธิกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการเรยีนรู้
โดยประยกุตใ์ช้การจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบั
ทาง สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ ไดแ้ก ่
การกระจายอำานาจ การทำางานเป็นทีม การมีส่วน
รว่ม และการปฏบิตังิานโดยใชว้งจรคณุภาพ PDCA 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ ผูว้จิยั
ได้นำาความรู้และข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวจิยัระยะที ่1, 2 และ 3 มาใชใ้นการพฒันา
ระบบระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งระบบบริหาร
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จดัการประกอบด้วย ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลัก 24 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบย่อย คือ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) คณะ
กรรมการสถานศกึษา 4) ผูป้กครอง 5) นกัเรยีน 6) 
ชุมชน 7) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 8) หลักสูตร 
หนังสือ/ตำาราเรียน 9) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4.2 กระบวนการ ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบย่อย คือ 1) การวิเคราะห์บริบท ปัญหา
และความต้องการ 2) การวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) การออกแบบ กำาหนด
เป้าหมายและเตรียมความพร้อม 4) การพัฒนา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) การนำาไป
ใชแ้ละตดิตามความกา้วหนา้ และ 6) การประเมนิ 
สรุปผล สะท้อนผลและจัดทำารายงาน

4.3 ผลผลติ ประกอบด้วย 6 องคป์ระกอบ
ย่อย คือ 1) ผลการวิเคราะห์บริบท ปัญหาและ
ความต้องการ 2) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการออกแบบ กำาหนด
เปา้หมายและเตรยีมความพรอ้ม 4) ผลการพฒันา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) ผลการนำา
ไปใช้และติดตามความก้าวหน้า และ 6) ผลการ
ประเมิน สรุปผล สะท้อนผลและจัดทำารายงาน 

4.4 ผลย้อนกลับ ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบยอ่ย คอื 1) ผลยอ้นกลบัเพือ่การพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้2) ผลยอ้นกลบัทีเ่กดิประโยชนภ์ายใน
สถานศึกษา และ 3) ผลย้อนกลับที่เกิดประโยชน์
ต่อครอบครัวและชุมชน 

ผลการประเมินระบบโดยรวม มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามเปน็ไป
ได้อยู่ในระดับมาก 

5. ผลการทดลองใช้ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ผลการประเมินระบบโดยรวม มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่

ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 (กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไห 
อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) สามารถอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ระบบบรหิารจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์
ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทาง สำาหรบั
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก 24 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
ปจัจยันำาเขา้ ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบยอ่ย คอื 
1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 
4) ผู้ปกครอง 5) นักเรียน 6) ชุมชน 7) สภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ 8) หลักสูตร หนังสือ/ตำารา
เรียน 9) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กระบวนการ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การ
วิเคราะห์บริบท ปัญหาและความต้องการ 2) การ
วิเคราะห์หลกัสูตรและวิธกีารจัดการเรียนรู้ 3) การ
ออกแบบ กำาหนดเป้าหมายและเตรียมความพร้อม 
4) การพัฒนา ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
5) การนำาไปใช้และติดตามความก้าวหน้า และ 6) 
การประเมนิ สรุปผล สะทอ้นผลและจดัทำารายงาน

ผลผลิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) ผลการวิเคราะห์บริบท ปัญหาและ
ความต้องการ 2) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการออกแบบ กำาหนด
เปา้หมายและเตรยีมความพรอ้ม 4) ผลการพฒันา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) ผลการนำา
ไปใช้และติดตามความก้าวหน้า และ 6) ผลการ
ประเมนิ สรปุผล สะทอ้นผลและจดัทำารายงาน ผล
ย้อนกลับ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) ผลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2) ผลยอ้นกลบัทีเ่กดิประโยชนภ์ายในสถานศกึษา 
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และ3) ผลย้อนกลับที่เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว
และชมุชน และผลการประเมนิความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบโดยรวม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับ
มาก ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ องคป์ระกอบหลกัทีไ่ด้
จากการสงัเคราะห์ มีความเป็นระบบ และสมบรูณ ์
ประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบ ท่ีสามารถประกอบกัน
ขึน้มาเปน็องคป์ระกอบของระบบไดอ้ยา่งครบถว้น 
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ฑิฆัมพร บุญ
มาก (2558) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาระบบพัฒนา
ครใูนดา้นการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา และไดพ้ฒันาระบบพฒันาครใูนดา้น
การจัดการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 
ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
และด้านข้อมูลป้อนกลับ 

2. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 
2 มสีภาพปจัจบุนัการจดัการเรยีนรู ้โดยประยกุตใ์ช้
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และมีสภาพที่พึงประสงค์
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียน
รู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สาเหตทุีเ่ปน็เชน่นี ้อาจเป็นเพราะการจดัการเรียน
การสอนในระดบัประถมศกึษาปจัจบุนั ยงัไมม่กีาร
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง งาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทางในระดับมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยวิธี
การประยุกต์แนวคิดห้องเรียนกลับทางในการวิจัย
ครั้งนี้มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับการมอบหมายให้
นักเรียนทำาการบ้านในการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จงึทำาใหผ้ลการศกึษาสภาพปัจจุบนัปรากฏโดยรวม
อยูใ่นระดับปานกลาง และผลการศกึษาสภาพทีพ่งึ
ประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยรวมอยู่
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะวิธีการนำาการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมาประยุกต์ใช้ เป็น
เรื่องที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และเป็นการฝึกฝน

คณุลกัษณะการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหแ้กน่กัเรยีนอกี
ทางหนึ่ง สอดคล้องกับ ฑิฆัมพร บุญมาก (2558) 
ได้ศกึษาการพฒันาระบบพฒันาครูในด้านการจัดการ
เรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ซ่ึงมี
ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาครูโดยภาพรวม
มีความต้องการอยู่ในระดับมาก

3. วธิกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการเรยีนรู้
โดยประยกุตใ์ช้การจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบั
ทาง สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ ไดแ้ก ่
การทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การฝึกอบรม 
การนเิทศภายใน การให้คำาปรกึษา การกระจายอำา
นาจ และการปฏบิตังิานโดยใชว้งจรคณุภาพ PDCA 
สอดคล้องกับ ฑิฆัมพร บุญมาก (2558) ได้ศึกษา
การพัฒนาระบบพัฒนาครใูนด้านการจัดการเรียน
รูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึง่ผลการ
ศกึษา พบวา่ วธิกีารพฒันาครพูฒันาคร ูไดแ้ก ่การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน การ
พัฒนาทีมงานครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้
คาปรกึษา การวจิยั การพฒันาตนเอง การสมัมนา 
การช่วยเหลือครูโดยตรง และการศึกษาต่อ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ ผูว้จิยั
ได้นำาความรู้และข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวจิยัระยะที ่1, 2 และ 3 มาใชใ้นการพฒันา
ระบบระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งระบบบริหาร
จดัการประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 24 องค์
ประกอบย่อย ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบย่อย คือ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) คณะ
กรรมการสถานศกึษา 4) ผูป้กครอง 5) นกัเรยีน 6) 
ชุมชน 7) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 8) หลักสูตร 
หนังสือ/ตำาราเรียน 9) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4.2 กระบวนการ ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบย่อย คือ 1) การวิเคราะห์บริบท ปัญหา
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และความต้องการ 2) การวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) การออกแบบ กำาหนด
เป้าหมายและเตรียมความพร้อม 4) การพัฒนา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) การนำาไป
ใชแ้ละตดิตามความกา้วหนา้ และ 6) การประเมนิ 
สรุปผล สะท้อนผลและจัดทำารายงาน

4.3 ผลผลติ ประกอบด้วย 6 องคป์ระกอบ
ย่อย คือ 1) ผลการวิเคราะห์บริบท ปัญหาและ
ความต้องการ 2) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการออกแบบ กำาหนด
เปา้หมายและเตรยีมความพรอ้ม 4) ผลการพฒันา 
ทดลองใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 5) ผลการนำา
ไปใช้และติดตามความก้าวหน้า และ 6) ผลการ
ประเมิน สรุปผล สะท้อนผลและจัดทำารายงาน 

4.4 ผลย้อนกลับ ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบยอ่ย คอื 1) ผลยอ้นกลบัเพือ่การพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้2) ผลยอ้นกลบัทีเ่กดิประโยชนภ์ายใน
สถานศึกษา และ 3) ผลย้อนกลับที่เกิดประโยชน์
ต่อครอบครัวและชุมชน

ผลการประเมินระบบโดยรวม มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามเปน็ไป
ได้อยู่ในระดับมาก 

5. ผลการทดลองใช้ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ผลการประเมินระบบโดยรวม มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่
ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้ 

1.1 การนำาผลการวิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในครั้งนี้

สิ่งสำาคัญคือ ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
และชมุชน จงึควรมกีารทำาความเขา้ใจกบัผูป้กครอง 
และชุมชน ก่อนเริ่มดำาเนินการพัฒนา 

1.2 การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
ควรมีการชี้แจงทำาความเข้าใจความมุ่งหมายของ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นให้ผู้มีส่วนร่วมตระหนัก และยินดีที่จะ
ใหค้วามรว่มมอืในการพฒันาระบบการจดัการเรยีน
รู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาของครอบครัวและชุมชน 
โดยใช้วิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การ
ศึกษาความต้องการผู้ปกครอง หรือชุมชน ในการ
พฒันาการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งชมุชนและ
สถานศึกษา 
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