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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครู

คณิตศาสตรกรณีหองเรียนกลับดาน และเพ่ือประเมินความสอดคลองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ของรูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตรกรณีหองเรียนกลับดาน  

กลุมเปาหมายท่ีใชในงานวิจัย ไดแก ผู ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรกรณีหองเรียนกลับดานจากโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบ
หองเรียนกลับดาน ในจังหวัดราชบุรี ไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร นักเรียน 
ผูปกครอง และใชสถิติการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 

ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรกรณีหองเรียน
กลับดาน ปญหาสําคัญอยูท่ีการสื่อสารระหวางครูผูสอนคณิตศาสตร นักเรียนและผูปกครองทําให
ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนรูดวยตนเองท่ีบาน เนื่องมาจากผูปกครองไมรับรูรูปแบบการเรียน
แบบหองเรียนกลับดานท่ีครูนํามาใชกับผูเรียน ดังนั้นครูผูสอนควรสื่อสารและชี้แจงใหกับผูปกครอง
ไดรับทราบและชวยกวดขันการเรียนรูจากสื่อการเรียนรูท่ีครูกําหนดใหในแตละครั้ง และครูควรหา
ชองทางในการสื่อสารกับผูเรียนและผูปกครอง เม่ือผูเรียนมีปญหาในการเรียนดวยตนเองท่ีบาน 2) 
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตรกรณีหองเรียนกลับดานเปนแนวทางในการ
ปฏิรูปความรับผิดชอบเพ่ิมชองทางในการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยครูผูสอนคณิตศาสตรมีหนาท่ี
รับผิดชอบแบงเปน 3 ระยะ คือ กอน ระหวาง และหลังการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  3) 
การประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตรกรณีหองเรียน
กลับดาน พบวา กอนจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานครูควรมีความรับผิดชอบตอผูเรียนและ
ผูปกครองมากท่ีสุด ระหวางการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานครูควรมีความรับผิดชอบตอ
ผูเรียนมากท่ีสุด และหลังการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานครูควรมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
(ครคูณิตศาสตร) มากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study and develop of Mathematics teacher 

accountability model on flipped classroom including evaluate the consistency and validity 
of Mathematics teacher accountability model on flipped classroom. 

Target groups used in the research are those who are involved in the management 
of mathematics instruction in flipped classroom, from school to classroom teaching 
mathematics on flipped classroom. In Ratchaburi province the administrators of schools, 
Mathematics teacher, students, parents. And analysis questionnaire with an average ( X ) 
and standard deviation (S.D.) statistical data analysis are in used. 

The results of the study revealed that: 1) the study problem of Mathematics the 
key issue is the communication between mathematics teacher students and parents are 
lack of interest in self-learning at home parents are not aware of the classroom style that 
teachers use with their class. Teachers should communicate and explain to their parents, 
and help them to learn from the learning media that the teacher requires each time. And 
teachers should find ways to communicate with students and parents when students have 
difficulty learning at home. 2) Develop of Mathematics teacher accountability model on 
flipped classroom is a guideline for responsible reform, increasing the learning curve for 
learners. Mathematics teachers are accountability for three stages: before, during, and after 
classroom management. 3) Evaluate the consistency and validity of Mathematics teacher 
accountability model on flipped classroom. Before instruction Mathematics teacher should 
be responsible for the learner and the parent. During instruction Mathematics teacher 
should be responsible for the learner. And after instruction Mathematics teacher should 
be Self-responsibility (Mathematics teacher) 

 


