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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนรายวิชาหลักสถิติก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI และศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ ซึ่งได้มา
จากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา TSTA 
3102 หลักสถิติเรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติดว้ยวิธีห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบทีแบบจับคู่  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค ำส ำคัญ: ห้องเรียนกลับทำง  กลุม่แบบช่วยรำยบุคคล  กูเกิ้ล คลำสรูม 
 
Abstract 

The purposes of this research were to compare the students’ learning outcome gained before 
and after they studied Principle of Statistics with Flipped Classroom and Cooperative Learning Activities 
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by TAI Technique, and examine the students’ satisfaction towards learning Principle of Statistics with 
Flipped Classroom and Cooperative Learning Activities by TAI Technique. The samples of this research 
were 30 of second year students who studied TSTA3102 Principle of Statistics. They were gained by 
drawing lots method which was simple random sampling method. The instruments for this research 
were the test about analysis of variance and the questionnaire inquiring the students’ satisfaction 
towards learning Principle of Statistics with Flipped Classroom and Cooperative Learning Activities by 
TAI Technique. All data were analyzed by means, standard deviation and paired sample t-test.  

The research result demonstrated that the students learning outcome gained after learning 
Principle of Statistics with Flipped Classroom and Cooperative Learning Activities by TAI Technique, 
which was was higher than before at the level of .05. The students' satisfaction towards learning 
Principle of Statistics with Flipped Classroom and Cooperative Learning Activities by TAI Technique 
mostly was at high level. 

 
Keywords: Flipped Classroom, Team Assisted Individualization, Google Classroom 
 
บทน า 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาโดยยึดกรอบการ
ปฏิรูปการศึกษา และน้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง สร้าง
ความรู้ทักษะเพื ่อให้มีอาชีพ มีงานท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2561) โดยทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรูจ้ากปัญหาและการลงมือปฏบิัติ การเรียนรู้ดิจิทัลและการใช้ดิจทิลั
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครู
ร่วมกับออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน
ทางเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง แล้วน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนใน
ห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้นี้ว่า Active Learning ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 จึงมีคุณค่ามากกว่าครูในศตวรรษท่ี 
20 ที่เปลี่ยนจากการสอนมาเป็นโค้ช (Coach) เป็นผู้ก ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนที่เรียนรู้อย่างผิวเผินไปสู่การรู้จริง 
(วิจารณ์ พานิช, 2556) และวิธีปฏิรูปการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดและเป็นรูปธรรมของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ครู
ต้องกลับทางห้องเรียน (Flipped Classroom) (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของห้องเรียนกลับ
ทาง (Flipped Classroom) ไว้ว่าห้องเรียนกลับทางหมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้เรียนศึกษาสาระส าคัญของบทเรียน
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ด้วยตนเองที่บ้าน และน าผลงานหรือปัญหาที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งแนวคิดเรื่อง
ห้องเรียนกลับทางนี้เสนอโดย แอรอน แซมส์ (Aaron Sams) ครูวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าสาระ
ความรู้จากแหล่งความรู้ เช่น เอกสาร วีดิทัศน์ สื่อต่าง ๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ น าไปศึกษาหรืออ่านเองที่บ้าน แล้วบันทึกหรือ
จดประเด็นส าคัญ ตั้งค าถามเพื่อน ามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช้ันเรียน การใช้เวลาส่วนใหญ่ในช้ันเรียนจึงเป็นการที่
ครูเป็นผู้ชี้แนะ (coach) สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนพูด เสนอความรู้ที่ได้ ตั้งค าถามที่สงสัย ฟังค าตอบจากเพื่อน และการ
สรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557) ดังท่ี สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับทางเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโดยท าการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย  มี
กลุ ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 942-243 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN Politics and Government) จ านวน 66 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 แบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับ กรวรรณ สืบสม, และนพรัตน์ หมีพลัด (2560) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่านกูเกิ้ล คลาสรูม (Google 
Classroom) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจ านวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่า มีความ
แตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ .05 และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับมาก สอดคล้องกับ อรอนงค์ แคนจา, ช่อลัดดา ศรี
สุวรรณเกศ, และวิทวัส มิ่งวานิช (2561) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 29 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ได้รับการพัฒนาขึ ้นที่
มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ (John Hopkins University) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ท ี ่ผสมผสานระหว่างการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized 
instruction) เข้าด้วยกัน เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่ายสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น และส่งเส ริมความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม (วนิดา เงาะจันทรา, 2557) การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สามารถน ามาใช้กับการ
เรียนทุกรายวิชา และทุกระดับชั้นแต่จะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ สุพจน์ ลานนท์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผน
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิดสูงกว่าโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ .01 เช่นเดียวกับ ปรวี 
อ่อนสะอาด (2556) ที ่ศึกษาเรื ่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื ่อสารทาง
คณิตศาสตร์เรื่องการวัดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับ
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การสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ .01 สอดคล้องกับ สุภาพร ค าพิ
มาย, และกิติพงษ์ ลือนาม (2556) ที่ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ 
การบวก ลบ คูณ หารระคน และพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค TAI พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าในรายวิชา TSTA3102 หลักสถิตินั้นมีรายละเอียดเนื้อหาที่มาก และมีความ
ซับซ้อน ยากที่จะท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้โดยง่าย กอปรกับมีจ านวนช่ัวโมงสอนน้อย การสอนด้วยวิธีการบรรยาย 
และการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนแบบเดิม ๆ ไม่สามารถท าให้นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร และยังท าให้
นักศึกษากลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนเกิดการแบ่งแยกกันระหว่างเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า การบูรณาการการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ที่เป็นการเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อออนไลน์บนแอปพลิเคชันบนสมารท์
โฟนร่วมกับการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ซึ่งเป็นเทคนิคการ
เรียนรู้ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในรายวิชาด้านคณิตศาสตร์นั้นจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรูด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังเข้าช้ันเรียน
ได้ทุกที่ทุกเวลา และการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ยังเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่ในบางครั้ง
นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในช้ันเรียนได้ตามปกตเินื่องจากติดภารกิจหรือจ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ และ
ยังเป็นการช่วยเพิ่มเวลาการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมากขึ้น ท าให้ผู้สอนสามารถน ากรณีศึกษาที่หลากหลายมาใช้ในการ
อภิปรายทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรยีนรายวิชาหลักสถติิก่อนเรยีน และหลังเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับ
การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้ในรายวิชาหลักสถติิด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
 
นิยามค าศัพท ์

การการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายให้นักศึกษา ศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนเรียนผ่านวีดิโอที่ครูแขวนไว้ในเว็บไซต์ 
(Google Classroom) นักศึกษาจะได้พื้นฐานความรู้ผ่านการท าความเข้าใจ จดบันทึก และตั้งค าถามล่วงหน้าก่อนเข้าช้ัน
เรียนจริง เมื่ออยู่ในช้ันเรียนจริงนักศึกษาจะได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอดจากเนื้อหาเบื้องต้น และถามตอบจาก
สิ่งที่ได้เรียนจากสื่อมาแล้ว โดยจะอยู่ในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มคละความสามารถกลุ่มละ 4 คน แต่ละคน
ภายในกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท าใบงานที่ 1 เมื่อท าเสร็จแล้วนักศึกษาภายในกลุ่มจับคู่กันตรวจค าตอบ อธิบายข้อ
สงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง หากนักศึกษาคู่ใดท าได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไปให้ท าใบงานที่ 2 ต่อ นักศึกษาคู่ใดได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 75 ให้ท าใบงานที่ 1 ซ ้าจนกว่าจะท าถูกต้องได้ร้อยละ 75 ขึ้นไปจึงจะผ่านได้ โดยระหว่างท าใบ
งานครูจะคอยช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยนักศึกษาคู่ที่ยังท าไม่ถูกต้อง เมื่อท าใบงานครบแล้วนักศึกษาร่วมกันสรุป
บทเรียนกันภายในกลุ่มโดยมีครูคอยให้ค าแนะน า จากนั้นท าการรวบรวมคะแนนที่ได้จากการท าใบงานมารวมกันเป็น



วิไลวรรณ ทองใบอ่อน, และ รตินันท์ จินดา. (2564). การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต, 15(1), 167-181. 

171 

คะแนนกลุ่ม และหาคะแนนเฉลี่ย ครูจัดอันดับกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
เพื่อมอบรางวัล 

ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้สังเคราะห์ขึ้นจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ซึ่งบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์กูเกิ้ล คลาสรูม  
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ ่งทดลอง (Quasi-Experimental research design) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่ง
มีรูปแบบการวิจัยดังนี ้
 

 
 

โดยที ่ 1T  หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรยีนรู้  
X  หมายถึง การจัดการเรยีนรู้แบบหอ้งเรียนกลับทางร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

2T  หมายถึง การทดสอบหลังการจดัการเรยีนรู ้
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
 

การจัดการเรยีนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วย
วิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ตัวแปรตาม 
 

ผลการเรยีนรู้เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิตดิ้วยวิธี
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจดัการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

1T  X  2T  



วิไลวรรณ ทองใบอ่อน, และ รตินันท์ จินดา. (2564). การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต, 15(1), 167-181. 

172 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้แก่  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

TSTA3102 หลักสถิติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 33 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คริสเตียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยผู้วิจัยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา TSTA 3102 หลักสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับ
ทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TA มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) 5 
ระดับ จ านวน 16 ข้อ 

 
ขั้นตอนการวิจัย 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ 2 ส่วน ส าหรับการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี ้
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา TSTA 3102 หลักสถิติ เรื ่อง การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ 
เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มี

ล าดับการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
1.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ เรื่อง การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน รวมทั้งศึกษาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

1.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน จ านวน 30 ข้อ 
1.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ 
เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนด้านสถิติจ านวน 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of item Objective Congruence : 
IOC) และความถูกต้องด้านการใช้ภาษา การตั้งค าถาม และการใช้ตัวเลือก แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไป  

1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ 
เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยสูตร KR-20 

(Kuder - Richardson Formula 20) โดยการน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติ 
มาแล้วจ านวน 10 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 
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1.5 น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา TSTA3102 หลักสถิติเรื่อง การวิเคราะห์
ความแปรปรวน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับ
ทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

2.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยให้ครอบคลุมทุกด้านของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
บทบาทครู บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ และประโยชน์ท่ีผู้เรยีนจะได้รบั โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 16 ข้อ  

2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

2.4 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ (Index of item Objective Congruence: IOC) 

2.5 คัดเลือกข้อค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจโดยพิจารณาที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับแก้
ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.6 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI จ านวน 16 ข้อ เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 
ช่ัวโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้  
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา TSTA 3102 หลักสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนคิ TAI  

4. หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา TSTA 3102 หลักสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ชุดเดิม) และ
ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
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5. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test dependent) 
และแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ (ธนภรณ์ กาญจนพันธ์, 2559) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผล และเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนรายวิชาหลักสถิติก่อนเรียน และหลังเรียน ที่เรียนรู้

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนรายวิชาหลักสถิติก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้สถิติทีคู่ (paired t-
test) 

 
จ านวน 
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

Mean 

(�̅�) 

Std. 
Deviation 

 

Paired 
Differences 

Std. 
Deviation 

Differences 
t p 

ก่อน
เรียน 

30 30 14.77 4.14 -10.73 5.34 -11.00 0.00* 

หลัง
เรียน 

30 30 25.50 3.16     

*p < .05 
 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนรายวิชาหลักสถิติก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้
สถิติทีคู่ (paired t-test) ของผู้เรียนจ านวน 30 คน พบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนก่อนเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 คะแนน และผู้เรียนมีผลการเรียนหลังเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.50 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.16 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 10.73 คะแนน  
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD แปลผล ล าดับที ่
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน     
1. มีการช้ีแจงข้อตกลงและกติกาการเรยีนรู้ 4.90 0.40 ดีมาก 1 
2. มีการติดตาม ตรวจสอบงานท่ีมอบหมายทุกครั้ง 4.90 0.31 ดีมาก 1 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
การเรยีนการสอน 

4.83 0.46 ดีมาก 3 

4. เปิดโอกาสให้ซักถาม พูดคุย และขอค าแนะน าจาก
ครูได้อย่างใกล้ชิด 

4.87 0.51 ดีมาก 2 

รวม 4.88 0.42 ดีมาก 1 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้     
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.80 0.48 ดีมาก 3 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักศึกษากล้าคิด กล้าตอบ 4.83 0.46 ดีมาก 2 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักศึกษามีโอกาสแสดง
ความ คิดเห็น 

4.90 0.40 ดีมาก 1 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นกัศึกษาได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม และในช้ัน
เรียน 

4.83 0.46 ดีมาก 2 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการเรียนรูร้่วมกัน 4.80 0.48 ดีมาก 3 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น 

4.90 0.31 ดีมาก 1 

รวม 4.84 0.43 ดีมาก 2 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้     
1. การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนือ้หาได้ง่าย เพราะ
ได้ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเองมากกว่านั่งฟังครูบรรยาย
เนื้อหา 

4.83 0.46 ดีมาก 1 

2. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้วยตนเองได ้

4.80 0.48 ดีมาก 2 

3. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักศึกษาน าวิธีการเรยีนรูไ้ป
ใช้ ในวิชาอื่น ๆ ได ้

4.80 0.48 ดีมาก 2 



วิไลวรรณ ทองใบอ่อน, และ รตินันท์ จินดา. (2564). การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต, 15(1), 167-181. 

176 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD แปลผล ล าดับที ่

4. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจใน
ตนเองที่สามารถเข้าใจเนื้อหาท่ียากได้ด้วยตนเอง 

4.83 0.46 ดีมาก 1 

5. การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจ และรูจ้ักเพื่อนมากขึ้น 4.77 0.68 ดีมาก 3 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้รู้จักวิธีการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

4.73 0.74 ดีมาก 4 

รวม 4.79 0.56 ดีมาก 3 
รวม  4.83 0.48 ดีมาก  

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทาง

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก (�̅�= 4.83, SD = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน นั่นคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้  พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้า น

กระบวนการและขั้นตอนการสอน (�̅�= 4.88, SD = 0.42) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�= 4.84, SD = 0.43) และด้าน

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.79, SD = 0.56)  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนรายวิชาหลักสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน ของกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 10.73 คะแนน  

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.83, SD = 
0.48) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

สอน (�̅�= 4.88, SD = 0.42) มากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�= 4.84, SD = 0.43) และด้านประโยชน์

ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.79, SD = 0.56) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค TAI ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนี้ ท าให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI มีผลการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนที่มี
จ านวนมากด้วยตนเองก่อนเข้าช้ันเรียนจากวิดีโอต่าง ๆ ที่ครูแขวนไว้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google classroom และ
สามารถจดบันทึกข้อสงสัยที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อน ามาร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะและ
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ตอบข้อสงสัย เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนและครู สอดคล้องกับ Pavanelli (2018) ที่ได้น าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ไปใช้กับนักเรียนจ านวน 22 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 13 คนและกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 9 คน พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการบรรยายในชั้นเรียนแบบเดิม เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อาลาวีย๊ะ สะอะ (2559) ที่ท าการศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 และในงานวิจัยของ ธนภรณ์ กาญจนพันธ์ (2559) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 การน าการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI มาใช้ในช้ันเรียนหลังจากท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการกลับทางห้องเรียนนั้น 
ท าให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม นักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มจะจับคู่เพื่อนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันในการตรวจ
แบบฝึกหัดที่ครูให้ ท าให้นักศึกษาไม่รู้สึกเกร็ง มีความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเก่งยอมรับนักศึกษากลุ่ม
อ่อน สอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน และคณะ (Slavin and others) (อ้างถึงใน สุพจน์ ลานนท์, 2557) ที่กล่าวถึงข้อดี
ของเทคนิค TAI ว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน และสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลได้  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรวี อ่อนสะอาด (2556) ที่ศึกษาเรื ่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เรื่องการวัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ .01 
เช่นเดียวกับ สุภาพร ค าพิมาย, และกิติพงษ์ ลือนาม (2556) ที่ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ การบวก ลบ คูณ หารระคน และพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทาง

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 
4.83, SD = 0.48) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
TAI นัน้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษากลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ลดข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 
จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nwosisi (2016) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางจ านวน 109 คนพบว่า มีนักเรียนรู้สึกชอบวิธีการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางร้อยละ 94 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน (�̅�= 
4.88, SD = 0.42) มากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถซักถาม พูดคุย และขอค าแนะน าจากครูได้อย่างใกล้ชิด ดังที่ วิจารณ์ พานิช 
(2556) ได้กล่าวถึงห้องเรียนกลับทางว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีครูท าหน้าที่ช่วยแนะน าการเรียนของเด็ก และเปลี่ยน
บทบาทจากการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้นเรียนมาเป็นการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายบุคคล  รองลงมาคือด้าน
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กิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�= 4.84, SD = 0.43) นั่นคือผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน นักเรียนกลุ่มอ่อนสามารถให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในกลุ่มตนเองช่วยอธิบายบทเรียนท่ีตนไม่เข้าใจ
ได้ เนื่องจากภาษาที่นักเรียนวัยเดียวกันสื่อสารกันท าให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และดา้น

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.79, SD = 0.56) เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ไม่เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนการเรียนรู้รูปแบบเดิม ๆ นักเรียนจะรู้สึกถึงความเป็นอิสระในการเรียนรู้ โดยไม่ต้องมีครูมา
ก ากับ และยังสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีที่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสถิติด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ 
2 ประเด็นดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การน าการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีหอ้งเรียนกลับทางร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูจะต้องท าการชี้แจงนักเรียนก่อนเพื่อให้เข้าใจรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ และต้องมีการวางแผนให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา มีเวลาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และ
จัดเตรียมสื่อการสอนต่าง ๆ ในการเรียนด้วยกูเกิ้ล คลาสรูม ให้มีความสั้น และกระชับ เข้าใจได้โดยง่าย  

1.2 ในขั้นตอนการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI นั้น ครูควรจัดกลุ่มให้ผู้เรียนตามความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจ านวนท่ีเหมาะสมและให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า คละกัน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาและระดับชั้นเรียนอื่น ๆ โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีเนื้อหามาก ๆ 

และมีความซับซ้อน ยากที่จะเรียนรู้ได้ง่าย 
2.2 ควรมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคอื่น ๆ 
2.3 ควรมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางด้วยการใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกจากการใช้  

กูเกิ้ล คลาสรูม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ให้
การสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ และงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ 
อาจารย์ ผศ.ดร.กมลชนก พานิชการ อาจารย์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ และอาจารย์ ดร. อภินันต์ อันทวีสิน 
คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณส าหรับค าแนะน า และการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
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