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กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 2) ประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom 

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 8 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
2) กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3) แบบประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) 
ออกแบบขั้นตอนและกระบวนการ (3) ปฏิบัติการตามโครงสรางขั้นตอน (4) การประเมินกระบวนการ (5) การเขียนรายงาน
นําเสนอ และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดานเพื่อการจัดการเรียนนรู รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.41) 

คําสําคัญ : Cloud Classroom หองเรียนกลับดาน วิทยาการคํานวณ 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to synthesize the concept of using conceptual framework 

of cloud classroom via flipped classroom learning of computing science for grade 8 students and 2) to 

assess the framework of using Cloud Classroom together with classroom learning Computational science 

course Grade 8 Students target groups are 8 experts in computer education. Tools used in the research 

were 1) related documents and research. 2) to evaluate the framework of using conceptual framework 

of cloud classroom via flipped classroom learning of computing science for grade 8 students. The 

research instruments include of  1)  related documents and research. 2) Conceptual framework for using 

conceptual framework of cloud classroom via flipped classroom learning of computing science for grade 

8 students and 3) Evaluation framework for using cloud classroom via flipped classroom of computing 

science for grade 8 students. Statistics used to analyze the data including mean, standard deviation. 

The results of the research revealed that 1) The conceptual framework of cloud classroom via 

flipped classroom learning of computing science for grade 8 students consists of 5 steps which are (1) 

study the data, analyze and choose the problems (2) design the steps and processes (3) perform 

according to the structure of the steps (4) process evaluation (5) report writing, present and 2) to 

evaluate the framework of using conceptual framework of cloud classroom via flipped classroom 

learning of computing science for grade 8 students. Found that the suitability is at a high level (x ̄ = 4.34, 

SD = 0.41). 

Keywords: Cloud Classroom, Flipped Classroom, Computing Science 

1. บทนํา

ในยุคที่อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคนทั้งในเรื่องการทํางาน การพักผอน การศึกษาหา
ความรู การจัดการเรียนรูไดมีการสรางสรรคเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสรางประโยชนในการจัดการศึกษา ใหเกิดการเปดกวาง
ทางการเรียนรู สรางความเทาเทียมทางการเรียนรูแกทุกคน หองเรียนออนไลนจึงเปนเครื่องมือเสริมการเรียนรูแบบจริงจัง การ
จัดทําระบบ E-Learning เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงเนื้อหาการเรียนไดจากอุปกรณตาง  ๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร  
โทรศัพทมือถือผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และเปนการปรับกระบวนการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิม  ซึ่งเปนการ
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เรียนแบบพบหนากันในช้ันเรียนเพียงอยางเดียวใหเปนกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่มีการนํา E-learning เขามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนหากผูใชเทคโนโลยีมีการศึกษาขอมูล การติดตั้งซอฟตแวร และจัดการเน้ือหาบทเรียน
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการใชงาน มีการวางแผนการนําระบบไปทดลองใชงานจริง (อนุชา สะเล็ม, 2560)  การคนหาหรือ
เลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการรูดิจิทัลและทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกัน ผูสอนที่ตองเปนผูกระตุน
และผลักดันใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูรวมกันผานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบการนําเสนอบทเรียนที่สนับสนุนให
ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การตัดสินใจ การคิดแกปญหารวมกันไปจนถึงการสรางสรรคผลงานสูการเผยแพร สงผลใหเกิด
ทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกันได  (วันเพ็ญ ผลิศร และพัลลภ พิริยะสุรวงศ, 2562)  รูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานหรือ Flipped Classroom เปนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไดมีการนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาการ
เรียนการสอนในยุคที่มีแหลงขอมูลขาวสารและสื่อเทคโนโลยี ICT ที่หลากหลายเน่ืองจากการรูปแบบเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดานมุงเนนการสรางองคความรูของผูเรียนตามทักษะ ตามความรูความสามารถและสติปญญาของผูเรียนแตละ
คน อีกทั้งยังใหอิสระกับผูเรียนในดานความคิดและรูปแบบการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูนอกช้ันเรียนสนับสนุนการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา ความคิดสรางสรรค และการมีปฏิสัมพันธกันของผูเรียนเนนการสืบคน ใหการเรียนรูที่มีการสงเสริม
สนับสนุนผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญซึ่งรูปแบบดังกลาวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง 
(วสันต ศรีหิรัญ, 2559) และรูปแบบหองเรียนกลับดาน เปนวิธีการที่ครอบคลุมการใชงานและประยุกตใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต เพื่อยกระดับการเรียนรูในหองเรียนตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถใชเวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน
แทนการบรรยายหนาชั้นเรียนเพียงอยางเดียว ซึ่งวิธีการท่ีถูกใชเปนสวนใหญมักจะทําการสอนโดยใชวิดีโอที่ถูกสรางขึ้นโดยครู 
ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดนอกเวลาเรียน Jonathan และ Aaron เรียกกวาหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

เพราะกระบวนการเรียนและการบานท้ังหมดจะ “พลิกกลับ” สิ่งที่เคยเปนกิจกรรมในช้ันเรียน เชน การจดบันทึก (lecture) จะ
ถูกทําท่ีบานผานทางวิดีโอที่ครูสรางข้ึนและสิ่งที่เคยตองทําที่บาน (งานตาง ๆ ไดรับมอบหมาย) จะนํามาทําในช้ันเรียน (อนุศร 
หงสขุนทด อางถึง Jonathan และ Aaron, 2559) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ที่ผูวิจัยสนใจจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูออยางมากคือ การ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิด 
วิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรคชิ้นงานดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติไดจริง เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได  (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน  
หมีพลัด, 2560) การจดัการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนเนนการสรางผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูแบบรอบดานหรือ Mastery  Learning นั้นจะมีองคประกอบสําคัญที่เกิดขึ้น 4 องคประกอบที่เปนวัฏจักร (Cycle) 

หมุนเวียนกันอยางเปนระบบ ซึ่งองคประกอบท้ัง 4 ที่เกิดขึ้นไดแก 
1. การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ (Experiential Engagement) โดยมีครผููสอนเปนผูช้ีแนะวิธีการเรียนรู

ใหกับผูเรยีนเพื่อเรยีนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังการใชกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเอง เกม สถานการณจำลอง สื่อ
ปฏิสัมพันธ การทดลองหรืองานดานศิลปะแขนงตาง ๆ  

2. การสืบคนเพื่อใหเกดิมโนทัศนรวบยอด (Concept Exploration) โดยครผููสอนเปนผูคอยช้ีแนะใหกับผูเรยีนจาก
สื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเชน สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย การใชสื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใชสื่อ 

Websites หรือสื่อออนไลน Chats  

3. การสรางองคความรูอยางมีความหมาย (Meaning Making) โดยผูเรยีนเปนผูบูรณาการสรางทักษะองคความรู
จากสื่อที่ไดรับจากการเรยีนรูดวยตนเองโดยการสรางกระดานความรูอิเล็กทรอนิกส (Blogs) การใชแบบทดสอบ (Tests) การ
ใชสื่อสังคมออนไลนและกระดานสำหรับอภิปรายแบบออนไลน (Social Networking & Discussion Boards)  

4. การสาธิตและประยุกตใช (Demonstration  &  Application) เปนการสรางองคความรูโดยผูเรียนเองในเชิง
สรางสรรค โดยการจัดทําเปนโครงงาน (Project) และผานกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการ
รังสรรคงานเหลานั้น 
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ผูวิจัยเห็นประโยชนจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การสนับสนุนเรื่องการจัดการระบบเครือขาย การนํา Cloud Computing Technology และโปรแกรมประยุกต หรือ Web 
Application Mobile มาประยุกตใชเพื่อการจัดการและสนับสนุนขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดใหกับผูสอน
ดานการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนรูใหกับผูเรียน (วิชญา รุนสุวรรณ, ดวงกมล โพธิ์นาค 
และปรวัฒน วิสูตรศักดิ์, 2558) การวิเคราะห ปรับปรุงออกแบบรูปแบบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เป ด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานแบบ Real time ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใดก็ตาม ครูจะสามารถใหคําแนะนําแตนักเรียน
ไดโดยตรงและทันที Cloud ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงในการเรียนรูแบบสังคม โดยที่นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวม
ช้ันเรียนและผูสอนไดซึ่งในดานสิ่งแวดลอม Cloud ยังชวยลดการใชกระดาษในการทํางานท้ังนี้การใชระบบ Cloud ยังชวย
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธแกนักเรียนได (ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล, 2560) นอกจากน้ันการใช
กระบวนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางเต็มที่สามารถชวยใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคได
ดียิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาการออกแบบการเรียนรูจินตวิศวกรรมผาน Cloud Learning สามารถสงเสริมทักษะการสราง
นวัตกรรมของผูเรียนไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ผูเรียนยังไดมีการยอมรับการใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพดวย (วิทยา มนตรี, ศศิธร ชูแกว และปรัชญนันท นิลสุข, 2562) ที่ใชประโยชนจาก Cloud Learning 
เพื่อสงแสริมทักษะการสรางนวัตกรรมได  ดังนั้น กระบวนกการในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีในปจจุบันและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตอันใกลเพื่อผลการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน และไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถนําพาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของวิจัย 
1. เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

2. เพื่อประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา
วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
             3.1 ขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่สรางข้ึน โดยประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. ศึกษา วิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใช Cloud Classroom การจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
แกไข 2560 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
 2. วิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางกรอบแนวคิด 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชตารางแสดงข้ันตอนการใช Cloud Classroom รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 3. สังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยสรางรูป ADPEP Model แสดงข้ันตอนการใช Cloud 

Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 4. สรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู 

936



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามมาตรวัด 5 ระดับ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2558 : 173) และนําไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑมาตราสวน 5 ระดับ 
ดังนี้  

ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
5. ประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู

ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา
วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และแบบประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน ประเมิน 

6. สรุปผลการประเมินกรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดนําผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากผูเช่ียวชาญมาสรุปผล และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษากรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา

วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการสังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ 
           ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ADPEP Model) 
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1.1 ขั้นตอนศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (Analysis Study) 
    เปนขั้นตอนการศึกษาขอมูลรายวิชาที่จะใชสอนอาจกําหนดเปนหนวยการเรียนรูหรือทั้งรายวิชาก็ได ซึ่งใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยเลือกใชวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และบริบทการเรียนรูของโรงเรียน นักเรียน
และชุมชน วามีองคประกอบโดยภาพรวมวามีความพรอมในการเรียนรูในรูปแบบออนไลนหรือไม อยางไร สื่อและเทคโนโลยีที่
นักเรียนมี แหลงเรียนรูของโรงเรียนสามารถตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูออนไลน  และ 
Cloud Classroom หรือไม หากบริบทในภาพรวมไมตอบสนอง หรือไมสามารถใชกระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบหองเรียน
ออนไลนได ก็อาจตองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืน 

1.2 ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการ (Design Procedures) 
               มีการดําเนินการดังนี้ 
 (1) กําหนดมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดของรายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชสอน  
ออกแบบหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  จากนั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยออกแบบให
มีกิจกรรมแบบ Active Learning เนนใหผูเรียนสรางองคความรูเอง  สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับ
ดาน (Flipped Classroom) คือการใหนักเรียนศึกษาเน้ือหากอน จากนั้นจึงมารวมกันปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน 
 (2) จัดทําสื่อ แหลงเรียนรูออนไลนรูปแบบตาง ๆ เชน เว็บไซตที่มีเน้ือหาของรายวิชา โดยมีการแบงเนื้อหาให
เปนหมวดหมู สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  และจัดทําสื่อการเรียนรู เชน ใบความรูรูปแบบตางๆ 
วีดิโอคลิบคูมือการเรียนรู ไฟลนําเสนอ  ไฟลเอกสารที่เกี่ยวของ จากนั้นนําไปเผยแพรบนเว็บไซตใหนักเรียนสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรูออนไลนนี้ไดตลอดเวลา  ทั้งน้ี สื่อการเรียนรูเหลานี้ควรมีความยืดหยุน สามารถเขาถึงขอมูลไดจากอุปกรณที่
หลากหลายทท้ังในเครื่องคอมพิวเตอร  โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต เปนตน 

 (3) ออกแบบ หรือสรางขอตกลงรวมกันกับนักเรียนในเรื่องรูปแบบการประเมินผลการเรี ยนรูใหชัดเจน  
นักเรียนควรมีสวนรวมในการเสนอแนะรูปแบบการเรียนรูและการประเมินผลดวย 

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงสรางขั้นตอน (Proceed) 
 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีออกแบบไวในแผนการจัดการเรียนรู  เนนการใช

แหลงเรียนรูออนไลน  การศึกษาขอมูลความรูจาก Cloud Classroom กอนเขาหองเรียนเพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ
ของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) สิ่งสําคัญคือครูจะตองมีการตรวจสอบความรูของนักเรียนกอน
เรียนเสมอเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมีการศึกษาขอมูลความรูตามท่ีมอบหมายกอนเขาหองเรียนจริงทุกครั้ง ครูกระตุนใหนักเรียน
มีการใชเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ขั้นตอนนี้หากพบวามี
ขอบกพรองอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนรูที่พบวามีปญหาได  และดําเนินการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูตามสภาพจริงของผูเรียนโดยเนนการปฏิบัติไดโดยท่ีนักเรียนไมจําเปนตองอยูรวมกันในหองเรียน
เดียวกันหรือสสถานท่ีเดียวกัน 

1.4 ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (Evaluating the Process) 
 เปนขั้นตอนการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนและผูเกี่ยวของท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใช 

Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพื่อการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณใน
สถานการณ Social Distancing ที่ครูตองสามารถประเมินนักเรียนไดอยางชัดเจนตามสภาพจริง  นักเรียนตองสามารถ
แสดงออกถึงการมีทักษะปฏิบัติไดอยางถูกตองและสรางสรรค โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

1.5 ขั้นตอนการเขียนรายงานและนําเสนอ (Present) 
             เปนขั้นตอนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช Cloud 

Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพื่อการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณในสถานการณ 
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Social Distancing ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยนําเสนอในดานผลการจัดการเรียนรูและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ปญหาและ
อุปสรรคที่พบ  ตลอดจนแนวทางและขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตอไป 

2. ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ที ่ รายการประเมิน คาเฉลี่ย Mean S.D. แปลผล 

1 เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.13 0.33 มีความเหมาะสมมาก 

3 สงเสริมใหนักเรียนมีการพูด/อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น 4.63 0.48 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 4.00 0.00 มีความเหมาะสมมาก 

5 เปดโอกาสใหนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6 นักเรียนไดเรียนรูตามลําดับขั้นตอน 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

7 สงเสริมใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.00 0.00 มีความเหมาะสมมาก 

10 นักเรียนไดนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.13 0.78 มีความเหมาะสมมาก 

11 เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับชีวิตจริง 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

12 ใชกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ 4.13 0.33 มีความเหมาะสมมาก 

13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับกลุม 4.63 0.48 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม 4.00 0.00 มีความเหมาะสมมาก 

15 จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศการเรียนที่แจมใสและเปนมิตร 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

16 ใชสื่อสอดคลองกับเนื้อหา และเทคนิควิธีสอน 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

17 จัดกิจกรรมไดสอดคลอง และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
18 มีการประเมินผล 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
19 ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.13 0.33 มีความเหมาะสมมาก 
20 เชื่อมโยงการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

รวม 4.34 0.41 มีความเหมาะสมมาก 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 จึงสามารถนําไปพัฒนาตอไปได 

5. สรุปผลการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการ

คํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก (1) ศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) ออกแบบข้ันตอน
และกระบวนการ (3) ปฏิบัติตามโครงสรางข้ันตอน (4) การประเมินกระบวนการ (5) เขียนรายงานนําเสนอ 
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2. ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41 ผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ขอ 13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.48  และผลการประเมินที่มีความเหมาะสมนอย
ที่สุดคือ ขอ 4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ขอ 9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพ่ือน 

และขอ 14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม  มีความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.00 

 

6. อภิปรายผล 
ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา

วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ  
ผลิศร และพัลลภ พิริยะสุรวงศ (2562) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบคลาวดเลิรนนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรูดิจิทัลและทักษะการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน  ผลการศึกษาพบวา รูปแบบคลาวดเลิรนนิงแบบอัจฉริยะเพ่ือพัฒนาการรูดิจิทัลและทักษะการเรียนรู
แบบรวมมือกัน มีคาเฉลี่ย 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และ วิทยา มนตรี และคณะ 
(2562) ไดศึกษาเรื่อง การออกแบบการเรียนรูจินตวิศวกรรมผานคลาวดเลิรนนิงเพื่อสงเสริมทักษะการสรางนวัตกรรมและการ
ยอมรับเทคโนโลยี  พบวา การเรียนรูจินตวิศวกรรมผานคลาวดเลิรนนิงเพื่อสงเสริมทักษะการสรางนวัตกรรมและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ัน มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับดีมาก 

 
7. ขอเสนอแนะ 

1. ในการจัดการเรียนรูในรูปแบบ Cloud Classroom มีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองสํารวจความพรอมดาน
อุปกรณการเรียนรูของนักเรียนกอน เพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมผานแหลงเรียนรูลื่อออนไลนไดอยางเทาเทียมกัน  
และนักเรียนควรมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย 

2. ในการมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาความรูดวยตนเองผานการเรียนรูออนไลนในรูปแบบการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน หรือ Flipped Classroom ครูควรจะมีขอตกลง และกระบวนการในการตรวจสอบนักเรียนกอนเรียนทุก
คร้ัง เพื่อใหแนใจวานักเรียนไดไปศึกษาความรูมากอนจริง เชน การใหนักเรียนสรุปความรูใหฟงกอนเร่ิมเรียนรู  และหาก
ตรวจสอบไดวา นักเรียนไปไดไปศึกษาความรูมากอน ตองมีมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหา และกระบวนการปฏิบัติ
กิจกรรมในหองเรียนสามารถดําเนินตอไปได 
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