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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใชรู้ปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณติวเิคราะห์ ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4  

The Development of Mathematical Learning Activities Based on Flipped Classroom 

Approach by using TAI Model of Cooperative Learning Entitled Analytic Geometry  

for Mathayomsuksa 4 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบร่วมมอืแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวเิคราะห์ ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และมี

ประสิทธิผลตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน และ 4) ศกึษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จ านวน 24 ข้อ และ 4) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 19 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไมเ่ป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t-test) 

 ผลการวจิัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.20/76.15 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ท่ี

ก าหนดไวท่ี้ 75/75  

  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลร้อยละ 67.65 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ีอย่างนอ้ยร้อยละ 50 

  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก 

(X  = 4.25, S.D. = 0.30) 

  5. ความพงึพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึน้อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X  = 4.66, S.D. = 0.42) 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were : 1) to develop mathematical learning activities based on flipped 

classroom approach using TAI cooperative instructional model entitled Analytic Geometry for Mathayomsuksa 4 to 

meet the efficiency of 75/75, and to find out the effectiveness index with standard criteria at the 50 percent or 

above, 2) to compare the students’ learning achievement before and after learning through the developed 

learning activities, 3) to study the group work behaviors of students, and 4) to examine students’ satisfaction 

toward the developed learning activities. The samples consisted of 26 students of Mathayomsuksa 4/1 in the first 

semester of 2019 academic year at Thareasuksa School, obtained through cluster random sampling. The research 

instruments consisted of: 1) lesson plans, 2) an achievement test, 3) an observation form concerning group work 

behaviors, and 4) a satisfaction questionnaire of students toward the developed learning activities, the statistics 

for data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test. 

 The findings were as follows :  

  1. The effectiveness of the developed learning activities was 77.20/76.15, which was higher than the set 

criteria of 75/75. 

  2. The effectiveness index of the developed learning activities was 67.65, which was based on the 

defined criteria of at least 50 percent. 

  3. The student learning achievement after the intervention was higher than the pre-intervention at the .01 

level of statistical significance. 

  4. After the intervention, students’ group work behaviors were at a high level (X  = 4.25, S.D. = 0.30). 

  5. The students’ satisfaction toward the developed learning activities was at the highest level (X  = 4.66, 

S.D. = 0.42). 

 

Keywords: Mathematical Learning Activities,  Flipped Classroom, TAI Cooperative Instructional Model 

ภูมิหลัง 

 โลกก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสเรียกร้องให้มี

การปรับเปลี่ยนวิธีคิด-วิธีการพัฒนา “พลเมืองโลก” รุ่นใหม ่

ถูกจุดประกายขึ้น และได้รับการขานรับจากนักคิด นักการศึกษา

ทุกภูมภิาคของโลกอยา่งกว้างขวาง ภายใตก้รอบคิดท่ีเรียกว่า 

21st Century Skills ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่

ให้มีคุณลักษณะท่ีพร้อมส าหรับการด ารงชีวิต และรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สังคมปัจจุบันไม่ได้

ต้องการเพียงคนเก่ง หรือผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าใจ 

ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคมของเรา และ

สามารถอยู่ร่วมกันบนความต่างนี้ได้ภายใต้การขับเคลื่อน

แนวคิดดังกล่าว หน่วยงาน องค์กร รวมท้ังบุคลากรด้านการศกึษา 

โดยเฉพาะ “ครู” ย่อมถูกคาดหวังให้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ

ในการเป็นหัวขบวนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง อันยิ่งใหญ่นี้ 

“ครู” ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง “เปลี่ยน” ท้ังบทบาท และวิธีการสอน 

ครตู้องสอนให้นอ้ยลง และสร้างกระบวนการเรยีนรู้ให้มากขึ้น 

โดยไม่เน้นการสอนสาระวิชา แต่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ 

และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมอืท า 

(วจิารณ์ พานชิ, 2556, หนา้ 11-12) 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จใน

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ชว่ยให้มนุษย์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

มแีบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อยา่ง

รอบคอบและถี่ถ้วน และสามารถน าไปใช้ในชีวติจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือใน
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การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ 

อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มี

คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 

สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ การเตรียม

นักเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมท่ีจะ

ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2560, หนา้ 11) 

 ห้องเรียนกลับด้านเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีปรับเปลี่ยน

วิธีการเรียนให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ช่วยให้ครู

สามารถทบทวนเนื้อหาซ้ า จนกว่าจะเกิดความเข้าใจได้ จาก

การดูวีดิทัศน์ออนไลน์ ลดเวลาการบรรยายเนื้อหาในห้องเรียน

และช่วยเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมในห้องเรียน ให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น นอกจากนี้

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ยังมีส่วนกระตุ้น

ให้นักเรียนสร้างความรับผิดชอบให้กับนักเรียนในด้าน

ของการท างานของตนเอง การติดตามและก ากับตนเองใน

การส่งงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 

และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในช้ันเรียน (ชนากานต์ โสจะยะพันธ์ 

และจินตวีร์ คล้ายสังข์, 2559, หน้า 18) ครูจะน าสิ่งท่ีนักเรียน

ได้เรียนรู้มาใช้ท ากิจกรรมในชั้นเรียน โดยครูมีหน้าท่ีคอยให้

ค าแนะน าและตั้งค าถามให้นักเรียนได้ ร่วมกันแก้ปัญหา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู

กับนักเรียน จึงสามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด

เพิ่มมากขึน้ (ชนสิรา เมธภัทรหิรัญ, 2560, หนา้ 20) 

 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบ

การสอนวธีิหนึ่งท่ีน่าสนใจมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาปัจจุบัน เพราะเป็นการสอนท่ียดึนักเรียนเป็นส าคัญ

โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small Group 

Skills) นักเรียนจะต้องท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face to 

Face Promotive Interaction) มีความรับผิดชอบ พยายามท างาน

ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ ตระหนักถึงความส าเร็จ

เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม ท าให้เกิด

การเรียนรู้และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น (Johnson, D.W., 

and R. Johnson, 1989, pp. 6–7) มีการช่วยเหลือกัน ปรึกษากัน

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมเีป้าหมายร่วมกัน

คือ ความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือท่ีน ามาใช้ใน

ชั้นเรียนมีหลายวิธีควรเลือกให้เหมาะสมกับนักเรียนและวิชา

ท่ีสอนเพื่อให้การเรียนแบบร่วมมือได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากท่ีสุด สอดคล้องกับ Artzt 

and Newman (1990, pp. 448-452) เทคนิคหนึ่งท่ีผู้วิจัย

สนใจ คือ  การเรียน รู้แบบกลุ่ม ร่วมมือ (Team Assisted 

Individualization : TAI) เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนโดยเร่ิมจากการแบ่งกลุ่ม

นักเรียนคละความสามารถ โดยครูเป็นผู้อธิบายมโนทัศนห์ลัก

และร่วมกันอภิปรายซักถาม ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการศึกษาบทเรียนใหม่ นักเรียนกลุ่มอ่อนสามารถให้เพื่อน

นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางช่วยอธิบายบทเรียนท่ีตนเอง

ไม่เข้าใจท าให้นักเรียนยอมรับฟังและเห็นคุณค่าของกันและกัน 

และภาษาที่นักเรียนวัยเดียวกันสื่อสารกันจะเป็นภาษาท่ีเข้าใจ

ง่ายขึ้นซึ่งจะสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ชุตมิา บัวบาน, 

2561, หนา้ 7)  

 ปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส าเร็จ

เท่าท่ีควรจะเห็นได้จากผลการประเมินทางการศึกษาแห่งชาติ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Testing) หรือท่ีเรียกว่า 

O-NET ในปีการศึกษา 2560 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.53 ระดับจังหวัดสกลนคร คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 20.53 ระดับโรงเรียนท่าแร่ศึกษามีผู้เข้าสอบ

จ านวน 50 คน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 16.90 ในปีการศึกษา 2561 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 30.72 

ระดับจังหวัดสกลนคร คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.41 ระดับ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีผู้เข้าสอบ จ านวน 51 คน คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 20.00 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 (สถาบัน

ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ, 2562) 

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะน าวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิต

วเิคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพราะเห็นว่าห้องเรียนกลับด้าน

นักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียนด้วยตนเอง

โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีท่ีครูเป็นผู้จัดท าขึ้นคอยให้ค าแนะน า

และตั้งค าถามให้นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทท่ีเคยบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียนแต่ครู
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สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนกับนักเรียนได้มากขึ้น

โดยไม่ต้องเน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียนอีกต่อไป และการน า

รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI นั้น เป็นการให้นักเรียน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อให้เกิดความส าเร็จใน

การเรียนร่วมกัน มีการพัฒนาความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 

รูปแบบนี้จึงมีความเหมาะสมในการน ามาใช้กับห้องเรียน

แบบคละความสามารถนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน

ท่ีมีความแตกต่างกันภายในกลุ่ม มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของสมาชิกในกลุ่มให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน 

มิใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน การวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถส่งเสริมนักเรียน

ตามเป้าหมายการจัดการศกึษาตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ไวด้ังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI 

เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 75/75 และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 50 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน

ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิต

วเิคราะห ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

แบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวเิคราะห์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ท่าแร่ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน 

รวมท้ังสิ้น 61 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ท่าแร่ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน 

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยสุ่มคัดเลือกห้องเรียนมา  1 ห้องเรียน ได้นัก เ รียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4/1 จ านวน 26 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีมี 4 ชนิด ประกอบด้วย 

   1. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 

   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

จ านวน 30 ข้อ เป็นขอ้สอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลอืก  

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

5. ความพึงพอใจต่อกจิกรรมการเรียนรู้ 

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน   

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบรว่มมือแบบ TAI มขีั้นตอน  ดังนี้ 

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นแนะน าวธีิการเรียนรู้  

ขั้นท่ี 2 ขั้นสบืค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างองคค์วามรู้  

ขั้นท่ี 4 ขั้นเตรียมความรู้ท่ีได้ไปใชใ้นหอ้งเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

   ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  

   ขั้นท่ี 2 ขั้นทบทวนความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   ขั้นท่ี 3 ขั้นท าแบบฝึก  

   ขั้นท่ี 4 ขั้นท าการทดสอบ (Quiz)     

   ขั้นท่ี 5 ขั้นรวมคะแนนของกลุม่  

   ขั้นท่ี 6  ขั้นประกาศรางวัล  

 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิดห้องเรียนกลับดา้น  

มขีั้นตอน ดังนี้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, หนา้ 5) 

ขั้นท่ี 1 แนะน าวธีิการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 2 สืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด 

ขั้นท่ี 3 สรา้งองคค์วามรู้ 

ขั้นท่ี 4 น าเสนอและประยุกตใ์ช้ 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมอื รูปแบบ TAI มขีั้นตอน ดังนี ้

(วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2555, หนา้ 115-116) 

ขั้นท่ี 1 จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ  

ขั้นท่ี 2 ทบทวนส่ิงท่ีเรียนมา    ขั้นท่ี 3 ท าแบบฝึก  

ขั้นท่ี 4 ท าการทดสอบ (Quiz)  ขั้นท่ี 5 รวมคะแนนของกลุ่ม 

ขั้นท่ี 6 ประกาศรางวัล  
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   3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มมีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 24 ข้อ 

   4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ จากระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ

นอ้ยท่ีสุด ซึ่งมีการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ 

จ านวน 19 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการทดลอง 

ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

   1. ก่อนการทดลอง  

    1.1 ชี้แจงให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ

ด าเนินการวิจัยทราบถึงแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

แบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติกิจกรรมได้

ถูกต้อง 

    1.2  ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) กับนักเรียน

กลุ่มตัวอยา่งด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 30 ข้อ 

   2. ระหว่างการทดลอง 

    2.1 ด าเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิต

วิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งด าเนินการสอบ

เก็บคะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียนจบในแต่ละเนื้อหา 

มกีารประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มระหว่างเรียน โดยให้

นักเรียนประเมินตนเอง ครูประเมินนักเรียน และเพื่อนในกลุ่ม

ประเมิน เพื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมิน โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมอืแบบ TAI  

   3. หลังการทดลอง 

    3.1 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 30 ข้อ 

    3.2 ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ

แล้วบันทึกคะแนนไว้เปรียบเทียบกับเกณฑ์วัดความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน

กลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง 

เรขาคณิตวเิคราะห ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 19 ข้อ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการหาความสัมพันธ์ระหวา่งคะแนน

ท่ีได้จากการปฏบัิตกิิจกรรมระหว่างเรียนซึ่งมกีารทดสอบยอ่ย 

7 คร้ัง กับคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ E1/E2 เพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

  2. หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 50 

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test ชนิด dependent 

samples 

  4. วิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน

ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI 

เร่ือง เรขาคณิตวเิคราะห์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4  

  5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 

 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  2. สถิตติรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย 

   2.1 หาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยหาดัชนีความสอดคล้องจากสูตร หาค่า IOC 

(Index of ltem Objective Congruence) 
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   2.2 หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

   2.3 หาค่าความเท่ียงหรือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ 

ริชาร์ดสัน        

  3. สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนเรียนรู้

ตามเกณฑ์ 75/75 วเิคราะห์โดยใชสู้ตร E1/E2 ซึ่ง E1 เป็นประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

   3.2 หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ (E.I.) 

ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 ขึน้ไป 

   3.3 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน 

(t-test Dependent Samples) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.20/76.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้ท่ี 75/75 

 2. ดัชนปีระสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ท่ีพัฒนาขึน้ มีประสิทธิผลร้อยละ 67.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีต้ังไว้ท่ีอยา่งน้อยร้อยละ 50 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 4. พฤติกรรมการท างานกลุ ่มของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน

กลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI อยู่ใน

ระดับมาก (X  = 4.25, S.D. = 0.30) 

 5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(X = 4.66, S.D. = 0.42) 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม

แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือ

แบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ได้ผลการวจิัยพร้อมอภปิรายผล ดังนี้ 

  1. จากการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.20/76.15 

ซึ่ งหมายความว่านัก เรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า

แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้

คิดเป็นร้อยละ 77.20 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.15 

แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน

กลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง 

เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 4 เป็นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีสนองความต้องการและวิธีการเรียนของ

นักเรียน นักเรียนมสี่วนร่วม มีบทบาทในการท ากิจกรรมท าให้

นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง และรู้จักคิดวเิคราะห์ ดังท่ี ทิศนา 

เเขมมณี (2552, หน้า 265) กล่าวว่า หากผู้สอนมีโอกาสได้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแล้ว จะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้น

และลึกซึ้งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลธิชา สาชิน 

(2560, หน้า 68) ท่ีได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ 

TAI มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.90/78.43 สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ นภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2560, หน้า 197-

198) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                                ปีท่ี 12 ฉบับที่ 33 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 

                 Volume 12 No.33 January-April 2020


94 

ห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมน าไปจัดการเรียนรู้ได้ 

และผลการประเมนิค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ E1/E2 เท่ากับ 

80.00/80.21 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จามจุรี  

ท่อนจันทร์ (2558 , หน้า 68) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยาร่วมกับเทคนิค TAI เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า  

มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 75 อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

  2. ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน 

มีค่าเท่ากับ 0.6765 แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

มีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 67.65 ท้ังนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรม

การเรียนครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการ ไม่ใช่ท่องจ า 

หัวใจ คือ ครูเน้นท าหน้าท่ีช่วยแนะน าการเรียนของเด็ก ไม่ใช่

ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์

กับนักเรียนทั้งชั ้น เป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนรายคน 

วิจารณ์ พานิช (2556, หน้า 27) นักเรียนจะซักถามประเด็น

ข้อสงสัยต่าง ๆ จากการดูวิดีโอ จากนั้นก็จะท างานท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อย โดยครูคอยให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยขณะท างาน รุ่งนภา นุตราวงศ ์

(2556, หน้า 4) และการสอนท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถ

แตกต่างกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ 

จะเกิดความส าเร็จของกลุ่ม อ าไพรินทร์ มุ่งมาตร (2553 , 

หน้า 7) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณุวัฒน์ เวท า 

(2559, หน้า 92) ท่ีได้ศกึษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื ่อส่ง เสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาชีววทิยา และการรู้วทิยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเท่ากับ 

0.6240 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 62.40 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิรภพ 

พลสุวรรณ (2558, หน้า 126-127) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล (TAI) 

ร่วมกับสื่อประสม เร่ืองการคูณ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การคูณ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค

กลุ่มเพื ่อนช่วยเหลือรายบุคคล (TAI) ร่วมกับสื่อประสม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6025 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 60.25 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

กนกศรี วิลาวัลย์ (2553, หน้า 92-93) ที่ได้ศึกษาค้นคว้า

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค

กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือรายบุคคล (TAI) วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ทศนิยมและเศษส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งผลการศึกษา

พบวา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืเทคนิค

กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือรายบุคคล (TAI) วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง

ทศนิยมและเศษส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ดัชนีประสิทธิผล

มคี่าเท่ากับ 0.7180 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียน

โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีพัฒนาการเรียนรู้

สูงขึน้ คิดเป็นร้อยละ 71.80 

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและ

หลังเรียน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ .01 สอดคล้องกับค ากล่าวของ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556, 

หน้า 13) เสนอไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้านนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัว

นักเรียนเองตามทักษะความรู้ความสามารถ และสติปัญญา 

ของเอกัตบุคคล (Individualized Competency) ตามอัตรา

ความสามารถทางการเรียนแต่ละคน (Self-Paced) จากมวล

ประสบการณ์ท่ีครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลาย

ประเภทในปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้นอกชัน้เรียนอย่างอิสระ ท้ังด้านความคิด และวิธีปฏบัิต ิ

และค ากล่าวของ Slavin (1990, pp. 315-316) ท่ีกล่าวว่า 

การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนท่ีช่วย

ให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
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ของนักเรียนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการเสนอ

แลกเปลี่ยนความคิดท่ีหลากหลาย ซึ่งจะเกิดการพัฒนาในการ

แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผลไม่เคร่งเครียด 

เกิดความสนุกสนานในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าและ

มีพัฒนาการทางการเรียน จึงท าให้ประสบผลส าเร็จมีโอกาส

ร่วมมือกันในการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สุกัลยา นิลกระยา (2557, หน้า 105-106) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดีย

บนเครือข่ายไร้สาย m-learning เร่ือง ตรรกศาสตร์ โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื ่อส่งเสริม

การน าตนเอง คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Missildine (2013, pp. 597-599) ได้ท าการศึกษาผลกระทบ

ของห้องเรียนกลับทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน 

และความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาล เพื่อเปรียบเทียบ

ทฤษฎีการเรียนรู้ 3 แบบ คือ แบบดั้งเดิม (LO) แบบบรรยาย

และจดบันทึก (LLC) และแบบห้องเรียนกลับทางเป็นวิจัย

กึ่งทดลอง ผลการวิจัยปรากฏว่า การสอนแบบห้องเรียน

กลับทาง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียน

แบบดั้งเดิม (LO) และแบบบรรยายและจดบันทึก (LLC) 

โดยมีการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง มี X  = 81.89 , 

S.D. = 5.02 แบบดั้งเดิม (LO) มี X  = 79.79, S.D. = 4.51 

และการเรียนแบบบรรยายและจดบันทึก (LLC) มี X  = 80.70, 

S.D. = 4.25 

  4. พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา 

ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

แบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม

อยู่ในระดับดีขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า การใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ นักเรียนได้

ปฏิบัติกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีกระบวนการ

ของการปฏิสัมพันธ์ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 

สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดใีนการท างานกลุ่ม ให้ความชว่ยเหลอื

เพื่อนในกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น

ของสมาชกิในกลุ่ม การจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด 

วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน า 

ขั้นตอน วิธีการในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ

ก่อนการท ากิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชรา 

เล่าเรียนดี (2553, หน้า 102-103) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ทักษะทางสังคม การท างานรว่มกัน การยอมรับเพื่อนร่วมงาน

และลดการแข่งขันรายบุคคล และการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นการเรียนรู้แบบจริงจัง มุ่งพัฒนาการทางสังคมและ

พฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีช่วยเหลือกัน แนะน าซึ่งกันและกัน

จนงานบรรลุผลส าเร็จ โดยมีแรงกระตุ้นจากการแข่งขันรายกลุ่ม

เพื่อให้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มตนสูงขึ้นการท างานส าเร็จ

ตามก าหนด จึงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่มระดับดีมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิกา พูลลาภ (2559, หน้า 53) 

ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้

สื่อวีดิทัศน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ มีความสามารถใน

การท างานเป็นทีมสูงขึ้นหลังจากผ่านปฏิบัติการส่งเสริม

ความสามารถในการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พักตร์พร้ิง เพชรอินทร์ (2558, หน้า 90) ได้ท าการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพฤติกรรมความร่วมมือ

ในการท างานกลุ่มอยูใ่นระดับดีมากในทุกด้าน และสอดคล้อง

กับงานวจิัยของ บัญชา ชินโณ (2556, หนา้ 157) ได้ท าการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์พฤติกรรมการท างานกลุ่มและเจตคตติ่อวิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการ

สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มพีฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่

ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                                ปีท่ี 12 ฉบับที่ 33 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 

                 Volume 12 No.33 January-April 2020


96 

แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ

แบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบ

เชงิคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มอยู่

ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป  

  5. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนตอ่กิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ 

มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียน

ได้ท างานร่วมกัน กิจกรรมเรียนรู้เร้าความสนใจนักเรียนได้ดี

มคีวามสนุกสนานและนักเรียนได้แสดงออกร่วมกัน ซึ่งเนื้อหา

ท่ีเรียนเรียงล าดับจากง่ายไปยาก และนักเรียนได้ทบทวน

ความรู้อย่างสม่ าเสมอจากการดูวีดิ ทัศน์ท าให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หลังการเรียนในชั้นเรียน

สามารถย้อนกลับมาศึกษาได้อีก ท าให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใด 

นักเรียนสามารถดูซ้ า หรือหยุดวีดิทัศน์ แล้วหาความรู้

เพิ่มเติมหรือจดสิ่งท่ีไม่เข้าใจมาถามครูหรือเพื่อนในชั้นเรียน 

ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียน

ด้วยกันมากขึ้น อีกท้ังการท ากิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยมีครูคอยตั้งค าถาม

กระตุ้นท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนเข้าใจเนื้อหานัน้ได้ดีขึ้น ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2560, 

หน้า 21) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา นิลกระยา (2557, 

หน้า 106) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย m-learning 

เร่ือง ตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านเพื่อส่งเสริมการน าตนเอง พบว่า จากการศึกษา

นักเรียนมีความพึ งพอใจต่อสื่อการสอนมัลติมี เดียบน

เครือข่ายไร้สาย m-learning เร่ือง ตรรกศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นักเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปเป็นข้อ ดังนี้ 1) นักเรียน

มีความชอบในด้านการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ อีกทั้ง

ยังสามารถศึกษาบทเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลาตามความต้องการ 

2) นักเรียนอยากให้มีการพัฒนาบทเรียนลักษณะนี้ในเนื้อหา

อื่น ๆ 3) นักเรียนต้องการให้เพิ่มตัวอย่างให้มากขึ้นอีกเพื่อ

ความเข้าใจท่ีหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557, หน้า 90) ได้ศึกษา การใช้สื่อ

สังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง ภาษาเพื่อการสื่อสาร

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 

ปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อ

สังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ผลรวม

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

และสอดคล้องกับ จามจุรี ท่อนจันทร์ (2558 , หน้า 68) 

ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนคิ TAI เร่ือง ความรู้เบือ้งต้น

เกี่ยวกับเรขาคณิตวเิคราะห์ ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวจิัย

พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนคิ TAI เร่ือง ความรู้เบือ้งต้น

เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียน

มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X  = 4.58, S.D. = 0.65) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

ตอ้งมีการสร้างความเข้าใจในการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ชัดเจน

และผู้สอนควรท าความเข้าใจกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านอย่างมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ

วางแผนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการ

เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนการใช้แนวคิดห้องเรียน

กลับด้าน ท้ังด้านการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ด้านความพร้อม

ของอุปกรณ์และเทคโนโลยท้ัีงท่ีบ้านของนักเรียนและท่ีโรงเรียน 

  2. ครูมีหน้าท่ีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้

แบบภาพรวม สร้างบรรยากาศในการเรียนแบบปรึกษาหารือ 

เพื่อนชว่ยเพื่อน และครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการ

และขั้นตอนในการเรียน บทบาทของแต่ละคนของสมาชิกในกลุ่ม 

หลักในการท างานกลุ่ม เป็นต้น  

  3. จากการใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า เวลา

ในชั้นเรียนนั้นเพิ่มมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เวลาในการสอน

เนื้อหามาเป็นการสรุปความรู้ และการท ากิจกรรมร่วมกันใน

ชั้นเรียน ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือ

ปฏิบัติจริงได้มากยิ่งขึ้นกว่าการเรียนรู้เชิงเน้นเฉพาะเนื้อหา
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ในช้ันเรียน ดังนัน้ ครูควรเพิ่มเอกสารเนื้อหาสาระ ใบกิจกรรม 

หรือใบความรู้เพิ่มเติมขึ้นให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นกิจกรรม

ตอ่เนื่องภายในชัน้เรียนได้ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านโดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ท าการเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียน

กลุ่มทดลองท่ีเรียนตามรูปแบบดังกล่าวกับกลุ่มควบคุมท่ีเรียน

โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

 2. ควรมีการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือรูปแบบอื่น ๆ เช่น STAD, LT, TGT, Jicsaw หรือร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ

คอนสตรัคติวิสซึม การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ยุทธวธีิเมตาคอกนชิัน เป็นต้น 

  3. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ ไปใช้

กับระดับชั้นอื่น ๆ หรือน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

เช่น  กลุ่ มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย วทิยาการค านวณ และอื่น 
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