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Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in
every class every day: International Society for Technology in Education.
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับ
ความสนใจและน�ำมาใช้ในการเรียนการสอนในหลายแห่ง สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner
center) และเน้นการท�ำกิจกรรมในชั้นเรียนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะด�ำรงชีวิตและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
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ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มี 2 คน คือ โจนาธาน เบอร์กมานน์ (Jonathan Bergmann)
และอาร์รอน แซมส์ (Aaron Sams) ทั้งคู่เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทีม่ ปี ระสบการณ์สอนในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 ปี และได้รบั รางวัล Presidential
Award ทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยโจนาธานได้รบั รางวัล
ในปี ค.ศ. 2002 และอาร์รอนได้รับรางวัลนี้ในปี ค.ศ. 2009
หนังสือเล่มนี้มีวิธีการน�ำเสนอโดยการเล่าประสบการณ์ในการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านของผู้เขียน ด้วยภาษาที่อ่านง่าย มีตัวอย่างและกรณีศึกษาจริงจากมาประกอบ
ในเนื้อหา พร้อมแนวทางในการสร้างห้องเรียนกลับด้านและการเรียนให้รู้จริง (Mastery
learning) นอกจากนี้ผู้เขียนได้สอดแทรกความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านของผู้สอนคนอื่นๆ ไว้ตลอดทั้งเล่ม ในตอนท้ายของหนังสือ ยังมีค�ำถาม
ที่มักถามบ่อยและค�ำตอบที่มาจากประสบการณ์การใช้ห้องเรียนกลับด้านของผู้เขียนที่
เขียนอธิบายเป็นข้อๆ รวมทั้งแนวคิดในการน�ำห้องเรียนกลับด้านไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
แต่ละบริบทของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เนื้อหาภายในหนังสือมีทั้งหมด 9 บท
ในบทที่หนึ่ง เรื่องเล่าของพวกเรา : การสร้างห้องเรียนกลับด้าน (Our story:
Creating the Flipped Classroom)
เริม่ ต้นด้วยการเล่าเรือ่ งกรณีศกึ ษาของนักเรียนทีม่ ปี ระสบปัญหาในการเรียนในชัน้ เรียน
มี 3 กรณี ได้แก่ นักเรียนที่ไม่สามารถจดบันทึกเนื้อหาที่ครูสอนได้ทัน นักเรียนที่มีปัญหา
ขาดเรียนบ่อย และนักเรียนทีท่ ำ� คะแนนได้ดแี ต่ไม่เข้าใจในประเด็นความคิด (key concept)
ของเนือ้ หาอย่างแท้จริง ผูเ้ ขียนได้เล่าประสบการณ์การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกัน (personalized
learning) และสามารถใช้ได้ในทุกสาขาวิชา โดยการบันทึกวิดโี อเนือ้ หาสาระและให้ผเู้ รียน
สามารถศึกษามาก่อนเป็นการบ้าน จากนั้นมาพูดคุย ซักถามปัญหาในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
ในชั้นเรียน
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บทที่สอง ห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom)
ผู้เขียนกล่าวถึงความหมายของห้องเรียนกลับด้าน และได้เล่าถึงขั้นตอนในการเรียน
การสอนของห้องเรียนกลับด้าน โดยเริ่มแรกจะต้องอบรมผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
โปรแกรมในการดูวิดีโอ เช่น การหยุด (pause) การกรอกลับ (rewind) เป็นต้น เพื่อหยุด
และเล่นวิดีโอตามที่ตนเองต้องการ รวมทั้งสอนการจดบันทึกตามหลักการของ Cornell
Note Taking เพือ่ จดประเด็นส�ำคัญของเนือ้ หาและค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวิดโี อเพือ่ มาพูดคุย
อภิปรายในชั้นเรียน การท�ำกิจกรรมในชั้นเรียนในรูปแบบการสอนของห้องเรียนกลับด้าน
แบ่งช่วงเวลาเป็น 5 นาทีแรกเป็นกิจกรรม warm up 10 นาทีถดั มาเป็นการซักถามข้อสงสัย
ในประเด็นเนื้อหาจากการดูวิดีโอที่ให้ผู้เรียนดูล่วงหน้า และช่วงท้ายของชั่วโมงประมาณ
75 นาที เป็นกิจกรรมทีค่ รูมอบหมายหรือนักเรียนคิดเองหรือท�ำปฏิบตั กิ าร (Lab) การเรียน
ในรูปแบบดังกล่าวนี้เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบ
ในการดูวิดีโอเนื้อหาสาระและถามค�ำถามที่เหมาะสม ในขณะที่ผู้สอนได้เปลี่ยนบทบาท
ไปจากที่เป็นผู้สอนหรือผู้ให้เนื้อหา (deliver content) มาเป็นบทบาทติวเตอร์ (Tutor)
ที่คอยช่วยเหลือผู้เรียนและอ�ำนวยความสะดวกในการเรียน ให้ผลป้อนกลับ (feedback)
และแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (solution guides) ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จ
บทที่สาม ท�ำไมจึงควรใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Why you
should flip your classroom)
ในบทนีก้ ล่าวถึงประโยชน์ของห้องเรียนกลับด้านทีม่ ตี อ่ ทัง้ ผูส้ อน ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง
ของผู้เรียน ห้องเรียนกลับด้านสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่เรียนดี
เรียนปานกลางและเรียนอ่อน กล่าวคือ ผูเ้ รียนสามารถจัดการเวลาของตนเองในการเรียนได้
เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่สามารถดูผ่านวิดีโอออนไลน์ ผู้เรียนที่จดเนื้อหาไม่ทันเวลาที่ครูสอน
บรรยายในห้องเรียนแบบเดิม ในห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนสามารถที่จะหยุด (pause)
ครูผู้สอนของตนเองหรือฟังซ�้ำในเรื่องที่ไม่เข้าใจได้ ผู้เรียนที่ขาดเรียนบ่อยสามารถดูวิดีโอ
ออนไลน์ล่วงหน้าหรือย้อนกลับมาดูวิดีโอที่ตนไม่ได้เข้าเรียน ส่วนผู้เรียนที่เรียนดีสามารถ
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ควบคุมความเร็ว (speed) ในการดูวดิ โี อ เช่น เร่งความเร็วของวิดโี อเป็นสองเท่า (double
speed) เพื่อดูเนื้อหาที่ตนเองเข้าใจแล้วได้อย่างอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ผู้เรียนดูวิดีโอ
และมีประเด็นที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหา สามารถน�ำค�ำถามมาซักถามในกลุ่มย่อย หรือพูดคุย
แบบเผชิญหน้า (face to face) กับครูผู้สอนในชั้นเรียน เป็นการเพิ่มการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน และเพิม่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนจากการท�ำกิจกรรมกลุม่
เนื่องจากผู้เรียนได้รู้จักและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้นจากการที่ผู้ปกครองได้ดูวิดีโอพร้อมกับผู้เรียน
ที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอไปพร้อมกัน ทางด้านประโยชน์
ต่อครูผู้สอน ถ้าหากผู้เรียนมีค�ำถามจากการดูวิดีโอในประเด็นที่ในเนื้อหานั้นจ�ำนวนมาก
ผู้สอนสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงวิดีโอในหัวข้อนั้นให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ห้องเรียนกลับด้านยังช่วยลดความเหลื่อมล�้ำและข้อจ�ำกัดในการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนในบางวิชา รวมไปถึงในเวลาที่
ผู้สอนติดภารกิจอื่นที่ไม่สามารถมาสอนได้ ผู้เรียนก็สามารถศึกษาจากวิดีโอออนไลน์ได้
ทุกที่และทุกเวลา
บทที่สี่ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท�ำได้อย่างไร (How
to implement the Flipped Classroom)
ในบทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการน�ำวิดีโอของผู้อื่นมาใช้ในการเรียนการสอนหรือการสร้างวิดีโอขึ้นมาด้วย
ตนเองโดยใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Screen casting program, Camtasia
video, เว็บแคม (Webcam) digital pen annotation, Tablet, Interactive
Whiteboard, เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น การสร้างวิดีโอ
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผนบทเรียนตั้งแต่การก�ำหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียด
ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การเลือกเนื้อหา การวางสไลด์เพื่อน�ำเสนอเนื้อหา เป็นต้น
2) การบันทึกวิดีโอของบทเรียนโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น
เว็บแคมและไมโครโฟนเพื่อเสียงและภาพที่ชัดเจน 3) การแก้ไขวิดีโอเพื่อลดข้อผิดพลาด
74

4) การเผยแพร่วิดีโอ เช่น จัดเก็บวิดีโอในแม่ข่ายออนไลน์ (online hosting) หรือ
เครื่องให้บริการ (server) ภายในหน่วยงาน การบันทึกไฟล์ลงในแผ่นดีวีดี (DVD)
นอกจากนี้ผู้เขียนยังกล่าวถึงกฎส�ำคัญในการสร้างวิดีโอ ได้แก่ การท�ำเนื้อหาให้กระชับ
1 หัวเรื่องต่อ 1 วิดีโอ ภายในระยะเวลา 10-15 นาที มีการปรับเสียงให้เป็นธรรมชาติ
มีการท�ำรูปแบบการน�ำเสนอให้ดูน่าสนใจ เช่น การสนทนาระหว่างครู 2 คน โดยสมมุติ
บทบาทเป็นครูผู้สอนและผู้เรียน พูดคุยประเด็นหัวข้อที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ มีการสอดแทรก
อารมณ์ขนั แต่ไม่ควรพูดออกนอกประเด็น มีการเพิม่ ลูกเล่นประกอบ เช่น การซูมเข้า ซูมออก
เป็นต้น ในตอนท้ายของบทเป็นการยกตัวอย่างกิจกรรมในชั้นเรียนของวิชาที่ใช้
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เช่น วิชาภาษาอังกฤษจะให้ผู้เรียนพูดสนทนา
อ่านวรรณกรรม ฝึกทักษะการเขียนเรื่องราวต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและวิจารณ์ในสิ่งที่
เขียนในชั้นเรียน ในชั้นเรียนของวิชาคณิตศาสตร์จะให้ผู้เรียนท�ำโจทย์ที่ซับซ้อนโดยมีครู
คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น นอกจากนี้ห้องเรียนกลับด้านยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างเนือ้ หาได้เองซึง่ สะท้อนความเข้าใจในหัวข้อนัน้ เช่น การเขียนบล็อก (blog) การสร้างวิดโี อ
พอดแคสต์ (podcast) เป็นต้น
บททีห่ า้ ห้องเรียนกลับด้านและเรียนให้รจู้ ริง (The Flipped-Mastery Classroom)
บทนีก้ ล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนให้รจู้ ริง ประกอบด้วยการท�ำงานเป็นกลุม่ ย่อย
ระหว่างผูเ้ รียน การท�ำงานเป็นกลุม่ ย่อยระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน หรือการท�ำงานส่วนบุคคล
มีการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative assessment) เพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียน
ระหว่างการเรียนอย่างเป็นระยะและการประเมินผลสรุป (Summative assessment)
เพื่อประเมินว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ห้องเรียนกลับด้านและเรียนให้รู้จริง
ครูสามารถเดินไปรอบห้องเรียนและโต้ตอบกับนักเรียนได้ทุกคน บทบาทของครูผู้สอน
ควรจะเป็นผูใ้ ห้ความรูเ้ นือ้ หาทีจ่ ำ� เป็น และในกรณีทไี่ ม่ทราบค�ำตอบในเรือ่ งใดจะต้องเต็มใจ
ที่จะค้นคว้าหาความรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน ในบทนี้ยังกล่าวถึงส่วนประกอบของห้องเรียน
กลับด้านและเรียนให้รจู้ ริงว่าประกอบด้วย (1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนของเนือ้ หา
ที่เรียน (2) ก�ำหนดว่าวัตถุประสงค์ใดที่เหมาะในการเรียนรู้แบบการสอบถาม (Inquiry)
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และวัตถุประสงค์ใดที่เหมาะกับวิธีการเรียนทางตรง (direct instruction) (3) ต้องมั่นใจ
ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าใช้งานวิดีโอได้ โดยมีหลายช่องทางให้ผู้เรียนเลือกตามความ
เหมาะสมของแต่ละคน เช่น เรียนผ่านวิดโี อออนไลน์ มีการจัดเก็บวิดโี อไว้ทเี่ ครือ่ งให้บริการ
ของโรงเรียนแล้วให้ผู้เรียนดาวน์โหลดมาเก็บในหน่วยจัดเก็บแบบพกพา หรือบันทึกไฟล์
ลงในแผ่นดีวีดี (DVD) เพื่อกลับไปดูที่บ้าน (4) เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในชัน้ เรียนและทรัพยากรต่างๆ เช่น การทดลอง หรือตารางท�ำการ (worksheet) ทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) มีการประเมินผลสรุปหลายรูปแบบเพื่อประเมินวัตถุประสงค์แต่ละหน่วยที่ศึกษา
บทที่หก กรณีศึกษาส�ำหรับต้นแบบของห้องเรียนกลับด้านที่รู้จริง (The Case
for the Flipped-Master Model)
ในบทนีจ้ ะยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาจริงจากประสบการณ์การใช้ตน้ แบบกลับด้านทีร่ จู้ ริง
(flipped mastery model) โดยจะแทรกไปในประโยชน์และลักษณะของต้นแบบกลับด้าน
ที่รู้จริง ต้นแบบกลับด้านที่รู้จริงสามารถตอบสนองความถนัดของผู้เรียนที่แตกต่างและ
ความต้องการที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล (personalized) ได้ โดยเฉพาะห้องเรียนที่มี
ผู้เรียนจ�ำนวนมากและมีเวลาในชั้นเรียนจ�ำกัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน ต้นแบบกลับด้านที่รู้จริงจะต้องมีการประเมินเพื่อพัฒนาส�ำหรับผู้เรียนทุกคน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับโดยไม่ต้องเสียเวลารอ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา
ส่วนใด สามารถอภิปรายกับครูได้ทันทีและ หากผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่ก�ำหนด
ไว้แล้วจะวางแผนการเรียนในวัตถุประสงค์ต่อไป ส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ผู้เรียนสามารถกลับไปเรียนใหม่ (relearn) จัดโปรแกรมสอน
ซ่อมในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลทั้งในกลุ่มย่อยหรือสอนตัวต่อตัว นอกจากนี้ต้นแบบรู้จริง
(Master model) จะมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากวิดีโอ เช่น เรียนจากหนังสือ
หรือบางคนเลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เรียนจากห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และควรมีการประเมิน
การเรียนรู้หลายวิธี เช่น ประเมินด้วยข้อสอบประเมินผลสรุปแต่ละหน่วยการเรียน
(summative unit exam) การพูดอภิปราย (verbal discussions) การน�ำเสนอผลงาน
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ด้วยไมโครซอฟต์ (power point presentations) วิดีโอขนาดสั้น การเขียนเรียงความ
หรือวิธอี นื่ ๆ ทีค่ ดิ โดยผูเ้ รียน เช่น เกมวิดโี อ (Video game) เป็นต้น ต้นแบบกลับด้านทีร่ จู้ ริง
สามารถเพิม่ ปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญหน้าระหว่างครูและผูเ้ รียน ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูเ้ นือ้ หา
ทีไ่ หนก็ได้ตลอดเวลา แต่ในชัน้ เรียนผูเ้ รียนสามารถท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาทีเ่ รียน
เช่น ทดลองปฏิบัติการ การท�ำงานในกลุ่มย่อย เป็นต้น เป็นการฝึกการคิด ถาม พูดคุย
วิเคราะห์ในสิ่งที่ท�ำ เพิ่มการท�ำงานของสมอง และเรียนรู้ได้มากขึ้น
บทที่เจ็ด จะสร้างต้นแบบกลับด้านที่รู้จริงได้อย่างไร (How to implement the
Flipped-Mastery Model)
ในบทนี้ ผู ้ เ ขี ย นได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะในการสร้ า งต้ น แบบกลั บ ด้ า นที่ รู ้ จ ริ ง ว่ า ควรมี
จดหมายเพื่อแจ้งผู้ปกครองเพื่ออธิบายถึงการใช้โมเดลนี้ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
โมเดล ในเบื้องต้นผู้สอนมีการพูดคุยกับผู้เรียนถึงความรับผิดชอบในการดูวิดีโอและวิธีการ
ดูวดิ โี ออย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปมุ่ คอนโทรลต่างๆของโปรแกรมดูวดิ โี อ วิธกี ารจดบันทึก
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น Cornell note taking system เพื่อจดบันทึกสรุปประเด็นส�ำคัญ
ของเนือ้ หา จดค�ำถามทีม่ จี ากการดูวดิ โี อ โดยผูเ้ รียนแต่ละคนจะต้องน�ำค�ำถามนัน้ มาพูดคุย
หาค�ำตอบในชัน้ เรียน ในชัน้ เรียนผูเ้ รียนสามารถใช้เครือ่ งมือเชิงโต้ตอบ (interactive tools)
ต่างๆ เช่น กระดานสมาร์ต (smart boards) เพือ่ การท�ำงานร่วมกันโดยมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
(hand-on activity) ในห้องเรียน ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะท�ำกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ เช่น
บางคนอาจจะอ่าน บางคนอาจจะเขียน บางคนอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ท�ำงาน ผู้เรียน
แต่ละคนจะเรียนรูก้ ารจัดการเวลาของตนเอง รวมทัง้ ฝึกในการท�ำงานเป็นทีม ซึง่ เป็นทักษะ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในตอนท้ายของบทกล่าวถึงประเด็นของการ
ประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินผลสรุป ในกรณีที่เป็นการประเมินผลสรุปจะมีทั้งเป็น
กระดาษและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อควรระวังจากการประเมินทัง้ สองรูปแบบคือการโกง
โดยคัดลอกค�ำตอบของผูเ้ รียน ดังนัน้ การออกแบบค�ำถามควรเน้นความเข้าใจ การวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อประเมินการเรียนรู้จริงของผู้เรียน
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บทที่แปด ถาม-ตอบค�ำถาม (Answering your questions (FAQs))
บทนี้เป็นการรวบรวมค�ำถาม-ตอบเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน เช่น ถ้าผู้เรียนไม่มี
คอมพิวเตอร์ทบี่ า้ นจะท�ำอย่างไร การตรวจสอบว่าผูเ้ รียนดูวดิ โี อจริง จะท�ำอย่างไรเมือ่ ผูเ้ รียน
ไม่ได้ดูวิดีโอมาล่วงหน้า ระยะเวลาที่เหมาะสมของวิดีโอที่ใช้ จะท�ำอย่างไรให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ผูป้ กครองและนักเรียนมีสว่ นร่วมในห้องเรียนกลับด้าน ในตอนท้ายของบท ผูเ้ ขียน
ได้เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างวิธีการสอนแบบเดิมและวิธีการเรียนการสอนแบบ
กลับด้านว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ทีดีขึ้นอย่างไร และเกร็ดเทคนิคต่างๆ ในการจัดท�ำวิดีโอ
ให้ดูน่าสนใจ
บทที่เก้า บทสรุป (Conclusion)
ผู้เขียนได้ให้ข้อคิดว่า การเรียนด้วยวิดีโอเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากและเหมาะ
ส�ำหรับหัวข้อบางหัวข้อ แต่อาจจะไม่เหมาะกับเนื้อหาในหัวข้ออื่น เนื่องจากบางหัวข้อ
จ�ำเป็นจะต้องให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ หรืออาจจะใช้วิธีผสม (hybrid
method) คือ เนื้อหาบางหัวข้อสอนในรูปแบบเผชิญหน้า เนื้อหาบางหัวข้อสอนให้ผู้เรียน
ค้นคว้าข้อมูล และเนื้อหาบางหัวข้อสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านเป็นการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนและมีผลทางบวก ผูเ้ รียนชืน่ ชอบการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น สอนให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นและเหมาะกับลักษณะเฉพาะของตนเอง สามารถ
เรียนรู้เนื้อหาในเชิงลึกได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์ ซึ่งช่วย
ให้พวกเขาประสบความส�ำเร็จในการเรียน
โดยสรุป หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์ของผู้ที่สนใจเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้านได้
ในทุกระดับ ส�ำหรับครูผู้สอนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน หนังสือเล่มนี้เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดี สามารถชี้แนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ห้องเรียนกลับด้านในรายวิชา
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือเล่มหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถกลับมาศึกษาเพิ่มเติมได้
ทุกโอกาส
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