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วธิสีอนแบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 3)เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ทีม่ต่ีอวธิสีอนแบบ
ร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 3 สาขาวชิา  
การสอนภาษาจนี จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนในภาคต้น ปีการศกึษา 2554 รายวชิา 462 201 การพฒันา
หลกัสูตร เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ใช้วธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมี 
เกมแข่งขนั แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม และ
แบบสอบถามความคดิเห็นของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกม
แข่งขนั  ตวัแปรที่ศกึษาประกอบด้วย 1) ผลการเรยีนรู ้เรื่อง การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถิน่ 2) พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิค
ทมีเกมแข่งขนั  หรอื  TGT 3) ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนโดยใชว้ธิสีอนแบบร่วมมอื
เทคนิคทมีเกมแข่งขนั ใช้ระยะเวลาในการสอน จ านวน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี รวมทัง้สิ้น              
7 ชัว่โมง 10 นาท ี
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการเรยีนรูด้ว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั (TGT) หลงั

เรยีนและก่อนเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั  0.01 โดยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 2) พฤตกิรรม

การท างานกลุ่มจากการจดัการเรยีนรู้ ดว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั (TGT) อยู่ใน ระดบัมาก 

3) ความคิดเห็นจากการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขนั  (TGT) อยู่ใน                

ระดบัมากทีสุ่ด  
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บทน ำ   
  การจดัการศกึษาควรจะมุ่งเน้นใหม้เีป้าหมายในทศิทางเดยีวกนั มคีวามเป็นเอกภาพในดา้น
นโยบายและหลากหลายการปฏบิตั ิรวมทัง้ควรจะคงไวใ้นเรื่องของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ดงัทีส่ านักวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา ไดก้ล่าวว่า การพฒันาผูเ้รยีนนัน้ควรจะพฒันาไปสู่มาตรฐานการเรยีนรูซ้ึง่เป็นเป้าหมาย   
ที่ก าหนดไว้ร่วมกันในระดบัชาติและจะต้องปลูกฝงัให้ผู้เรยีนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  มคีวามรกัความ
ภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตนดว้ย ดงันัน้กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารน าเทคนิควธิสีอนมาใช้จงึมี
ความส าคญัมากในการพฒันาผู้เรยีน การเรยีนแบบร่วมมอื (Cooperative Learning) เป็นการจดัการเรยีน 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัวธิหีนึ่ง มลีกัษณะเด่นคอื เป็นวธิสีอนทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนท างานร่วมกนัในกลุ่ม 
โดยการแบ่งกลุ่มจะมคีวามพเิศษตรงที่มกีารแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ ทุกคนมบีทบาทหน้าที่และ         
มเีป้าหมายเดียวกันในการท างาน วิธกีารน้ีจะช่วยท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ได้หลายอย่าง เช่น พฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พฒันาทกัษะทางสงัคม (Social Skill) และการแก้ปญัหา ส่งเสรมิใหใ้หก้ลา้แสดงออก
และมคีวามรบัผดิชอบ เป็นต้น (สมศกัดิ ์ ขจรชยักุล, 2534) วธิสีอนแบบร่วมมอื (Cooperative Learning)           
มเีทคนิคหรอืกลยุทธ์ที่น ามาช่วยเสรมิสร้างให้การสอนแบบร่วมมอืมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการจดั         
การเรยีนรูแ้บบทมีเกมแข่งขนั (Team Game Tournament: TGT) เป็นกลยุทธห์นึ่งในการจดัการเรยีนรู้           
แบบร่วมมอื (Cooperative Learning) ที่ช่วยให้การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืกนัมปีระสทิธภิาพมากขึ้น
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มลีกัษณะเด่นเฉพาะในการน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูค้อื เมื่อผูส้อนน าเสนอบทเรยีน
ทัง้ชัน้แลว้ ผูเ้รยีนแต่ละคนจะท ากจิกรรมกลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะต้องเตรยีมสมาชกิใหพ้รอ้มเพื่อร่วมกนัแข่งขนั
เกม คะแนนที่สมาชิกตอบค าถามได้จะน ามาเป็นคะแนนกลุ่ม เมื่อเสรจ็สิ้นการแข่งขนัแต่ละครัง้ผู้สอนจะ               
ยกย่องชมเชยกลุ่มที่ไดค้ะแนนสูงสุด (กาญจนา คุณารกัษ์, 2541) นอกจากนี้ เดโชว ์(1984) ไดท้ าการวจิยั
เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนแบบทมีเกมแข่งขนักบัการแข่งขนัดัง้เดมิ 
พบว่า การสอนแบบทมีเกมแข่งขนัท าใหน้ักเรยีนมผีลสมัทฤธิท์างการเรยีนสูงขึน้และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน
ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั สพลูเลอร ์(1984) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบทีมเกมแข่งขนักับแบบเดิม ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิท์าง                 
การเรยีนรายวชิาคณิตศาสตรโ์ดยใช้การสอนแบบทมีเกมแข่งขนัสูงกว่าแบบเดมิ จะเหน็ว่าการจดัการเรยีนรู้
ดงักล่าวจะเป็นการพฒันาผูเ้รยีนหลายอย่าง และในรายวชิาพฒันาหลกัสูตร เป็นรายวชิาทีก่ าหนดใหผู้เ้รยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการพฒันาหลกัสูตร และมกีารจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของทอ้งถิน่ เนื่องดว้ยเหตุผลของการอนุรกัษ์ สบืสาน สิง่ทีเ่ป็นวฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม ตลอดจนสิง่ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ส าคัญของท้องถิ่น และหากการจดัการเรยีนการสอนในเนื้อหาวิชาดงักล่าวเป็นการส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นครูในด้านทกัษะทางสงัคม ความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที ่รวมทัง้การอยู่ร่วมกนัใน
สังคม ประกอบกับนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานกลุ่มที่เป็นเทคนิควิธีสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ใน                  
การเรยีนรู้ ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะท าการศึกษาวิจยัเรื่อง การศึกษาผลการเรยีนรู้เรื่อง               
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การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่ ของนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ดว้ยวธิสีอน
แบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 

วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้เรือ่ง การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ

ต้องการของท้องถิ่น ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รายวชิาพฒันาหลกัสูตร ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยวธิสีอน             
แบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั (TGT)  

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รายวิชาพฒันาหลกัสูตร    

ดว้ยวธิสีอนแบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั (TGT)  

3) เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รายวิชาพฒันาหลกัสูตร ที่มต่ีอวิธสีอน 
แบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั (TGT)  

วิธีกำรศึกษำ 
   การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) มแีบบแผนการวจิยัแบบกลุ่ม
เดยีวสอบก่อนและหลงั (One Group Pretest Posttest Design)  
 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่3 สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 

จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนในภาคต้น ปีการศกึษา 2554 รายวชิา 462 201 การพฒันาหลกัสูตร ซึง่ผูว้จิยั

เป็นอาจารยผ์ูส้อนประจ ากลุ่ม 
 

ตวัแปรท่ีศึกษำ 

ตวัแปรต้น คอื  

การจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิสีอนแบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 

ตวัแปรตำม คอื   

1) ผลการเรยีนรู ้เรือ่ง การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่  

2) พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิสีอนแบบร่วมมือเทคนิคทมีเกม
แขง่ขนั  

3) ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนโดยใชว้ธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกม
แขง่ขนั 
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ระยะเวลำ   
 ระยะเวลาในการสอน จ านวน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
   ประเภทเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
   ประเภทที ่1 แผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชว้ธิสีอนแบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั  
   ประเภทที ่2 แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู ้เรื่อง การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
   ประเภทที ่3 แบบประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
   ประเภทที ่4 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิสีอน
แบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 
   

   วิธีกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคณุภำพ 
   ประเภทท่ี 1  
   แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขนั มวีธิกีารสรา้งและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดงันี้ 

1)  ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เอกสาร ต ารา งานวจิยั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา เน้นหลกัการในการ
จดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ และวธิสีอนแบบรว่มมอืกนัเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระที่จะจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิสีอนแบบร่วมมอืกนัเทคนิคทมีเกม
แขง่ขนั  

3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ                

ความตอ้งการของทอ้งถิน่ โดยใชว้ธิสีอนแบบรว่มมอืกนัเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 

4) น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ที่ปรกึษาวิจยัพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม 

จากนัน้น าขอ้มลูจากการพจิารณามาปรบัปรงุแกไ้ข 

5) น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวดัประเมนิผล 

ดา้นการสอน และดา้นหลกัสูตร รวมทัง้สิน้ จ านวน 3 คนพจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้น าขอ้มลูที่

ไดม้าแกไ้ขปรบัปรงุอกีครัง้ 

6) น าขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครือ่งมอื ไดค้่าเท่ากบั 1.00 

7) น าแผนการจดัการเรยีนรูม้าปรบัปรงุแกไ้ข จากนัน้น าไปใชจ้รงิกบักลุ่มเป้าหมายการวจิยั 
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   ประเภทท่ี 2 
    แบบทดสอบวดัผลกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรจดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรของท้องถ่ิน มวีธิกีารสรา้งและตรวจสอบคุณภาพ ดงันี้ 

1) ศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 

2551 เอกสาร ต ารา งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เน้นเป้าหมายของรายวชิาที่

ก าหนดในหลกัสตูรเชื่อมโยงกบัหลกัการในการจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่ และ

วธิสีอนแบบรว่มมอืกนัเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 

2) ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู ้จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยั เพื่อน ามา

สรา้งแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู ้เรือ่ง การจดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

3) สรา้งแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู ้เรือ่ง การจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ

ของท้องถิน่ โดยแบ่งให้มแีบบก่อนเรยีนและแบบหลงัเรยีน ซึง่แบบทดสอบม ี2 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที ่1 

แบบปรนยั 15 คะแนน และตอนที ่2 แบบอตันยั 15 คะแนน รวม 30 คะแนน 

4) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ที่ปรกึษาวจิยัพจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้น า

ขอ้มลูจากการพจิารณามาปรบัปรงุแกไ้ข 

5) น าแบบทดสอบที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดประเมินผล ด้าน               

การสอน และดา้นหลกัสตูร รวมทัง้สิน้ จ านวน 3 คนพจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้า

แกไ้ขปรบัปรงุอกีครัง้ 

6) น าขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครือ่งมอื ไดค้่าเท่ากบั 1.00 

7) น าแบบทดสอบทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปใชท้ดลองกบันักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน

ในรายวชิา พฒันาหลกัสตูร กลุ่มทีไ่มใ่ช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

8) ตรวจแบบทดสอบจากการทดลองใชก้บันักศกึษา ตอบถูกใหค้ะแนน 1 คะแนน กรณีตอบ

ผดิหรอืไมต่อบ ใหค้ะแนน 0 คะแนน  

9) น าผลทีไ่ด้จากการตรวจแบบทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) 

และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) 

10) น าแบบทดสอบมาหาวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ โดยใชสู้ตรของคูเดอร ์รชิารด์สนั จากสูตร 

KR - 20 (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ 2538) 

11) น าแบบทดสอบทีไ่ดร้บัการพจิารณาแลว้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายในงานวจิยั 



เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยัและวทิยานพินธ ์ปี พ.ศ. 2555 หน้า 37 

 

   ประเภทท่ี 3  
   แบบสงัเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม มวีธิกีารสรา้งและตรวจสอบคุณภาพ ดงันี้ 

1) ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวจิยั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการท างานกลุ่มและการสรา้งแบบ

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

2) สรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่มที่มลีกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 3 

ระดบั   ไดแ้ก่ 3 หมายถงึ ปฏบิตัมิาก 2 หมายถงึ ปฏบิตัน้ิอย และ1 หมายถงึ ไมป่ฏบิตัเิลย  

3) น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่มทีส่รา้งขึน้ใหท้ีป่รกึษาวจิยัพจิารณาความถูกต้อง 

เหมาะสม จากนัน้น าขอ้มลูจากการพจิารณามาปรบัปรงุแกไ้ข 

4) น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่มที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ใหผู้้เชีย่วชาญทางด้านการ

วดัประเมนิผล ดา้นภาษา และดา้นเน้ือหา รวมทัง้สิน้ จ านวน 3 คนพจิารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม  

5) น าขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครือ่งมอื ไดค้่าเท่ากบั 1.00 

6) น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่มทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืการวจิยั 
  

   เกณฑก์ารก าหนดช่วงคะแนนของแบบประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม มดีงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่ 2.01-3.00 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 1.01-2.00 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัน้อย 

   คะแนนเฉลีย่ 0.00-1.00 หมายถงึ ไมป่ฏบิตั ิ

   ประเภทท่ี 4 
    แบบสอบถำมควำมคิดเหน็ของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขนั มวีธิกีารสรา้งและตรวจสอบคุณภาพ ดงันี้ 

1) ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวจิยั ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ในการ

จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ 

2) สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบ

ร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั ทีม่ลีกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   ได้แก่ 5 หมายถงึ เหน็

ดว้ยมากที่สุด 4 หมายถงึ เหน็ด้วยมาก 3 หมายถงึ เหน็ด้วยปานกลาง 2 หมายถงึ เหน็ด้วยน้อย และ 1 

หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  
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3) น าแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิสีอนแบบ

รว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนัทีส่รา้งขึน้ใหท้ีป่รกึษาวจิยัพจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้น าขอ้มลูจาก

การพจิารณามาปรบัปรงุแกไ้ข 

4) น าแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิสีอนแบบ

ร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนัที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวดัประเมนิผล ดา้นภาษา และ

ดา้นเน้ือหา รวมทัง้สิน้ จ านวน 3 คนพจิารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม  

5) น าขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครือ่งมอื ไดค้่าเท่ากบั 1.00 

6) น าแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิสีอนแบบ

รว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนัทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืการวจิยั 
 

   เกณฑก์ารก าหนดช่วงคะแนนของแบบสอบถามความคดิเหน็ มดีงันี้ 
    คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
    คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
    คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
    คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
    คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูมกีารด าเนินงาน ดงันี้ 

1) ประสานกบัหน่วยงานระดบัคณะวชิาและภาควชิา เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลในการวจิยั 

และแจง้นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มประชากรในการวจิยัทราบ 

2) ชีแ้จงก าหนดการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหน้กัศกึษาทราบเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูใ้น

เนื้อหา การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่  

3) แจง้ใหน้กัศกึษาทราบถงึจดุมุง่หมายของการท าวจิยั 

4) ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูก่้อนเรยีน  

5) ทดลองสอนนักศกึษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 ครัง้ประกอบด้วย ครัง้ที ่1 และ ครัง้ที่ 2 

โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ดว้ยวธิสีอนแบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั  

6) ผูส้อนบนัทกึพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

7) ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีน 



เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยัและวทิยานพินธ ์ปี พ.ศ. 2555 หน้า 39 

 

8) ให้นักศกึษาท าแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูด้้วยวธิี

สอนแบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนั 
 

กำรวิเครำะหข้์อมลู 

   การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัท าการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัน าคะแนนทีเ่ป็นผลจากการท าแบบทดสอบ

วดัผลการเรยีนรู้ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน มาด าเนินการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้ว

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัศกึษา 

   ขอ้มูลจากแบบประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม และแบบสอบถามความคดิเหน็ วเิคราะห์

ขอ้มลู โดยใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากแบบสอบถามความคดิเหน็ 

วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชก้ารบรรยายหรอืพรรณาความ  

ผลกำรศึกษำ 
1) ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เรื่อง การจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิน่ ของนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 รายวชิาพฒันาหลกัสูตร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 15.35 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 5.05 และผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 28.40 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

6.09 และเมื่อใชค้่า t-test dependent เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 อาจกล่าวไดว้่า ผลการเรยีนรูก่้อนเรยีนและหลงัเรยีน เรือ่ง การจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิน่ ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รายวชิาพฒันาหลกัสูตร ซึ่ง

ได้รบัการสอนดว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั (TGT) มคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื ผลการ

เรยีนรูห้ลงัเรยีน สงูกว่า ก่อนเรยีน 

2) นกัศกึษามพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มจากการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิค

ทมีเกมแข่งขนั (TGT) ในภาพรวมที ่ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.89 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักศกึษามพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มในเรื่อง มกีารอธบิาย แนะน า และให้

ค าปรกึษากบัสมาชกิในกลุ่ม ทีร่ะดบัมาก มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดเท่ากบั 2.97 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 

และ นักศกึษามพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มในเรื่อง มกีารช่วยเหลอืกนัระหว่างสมาชกิในกลุ่ม ที่ระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดเท่ากบั 2.97 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 นอกจากนี้นักศกึษามพีฤตกิรรมการท างาน

กลุ่มในเรือ่ง มกีารพดูคุยแบ่งหน้าทีก่ารท างานและความรบัผดิชอบอย่างเป็นกนัเอง ที่ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ต ่า

ทีสุ่ดเท่ากบั 2.80 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 
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3) นักศึกษามคีวามคิดเห็นจากการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมอืเทคนิคทีมเกม

แข่งขนั (TGT) ในภาพรวมที ่ระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.65 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 เมื่อ

พจิารณาค่าเฉลีย่สงูสุดและต ่าสุดเป็นรายขอ้ พบว่า นกัศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนสมาชกิในกลุ่มที่

ระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.90 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.30 และนักศกึษามคีวามภาคภูมใิจใน

การมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 ตามล าดบั และ

นักศกึษาส่วนใหญ่เสนอแนะว่า ควรให้มกีารขยายเวลาในการเล่นเกมแข่งขนั เพราะเป็นกจิกรรมทีท่ าให้ได้

ความรูแ้ละความสนุกสนานควรมกีารน าเสนอกระบวนการบรหิารจดัการกลุ่มส าหรบักลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด

เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

อภิปรำยผล  
1) จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ผลการเรยีนรูก่้อนเรยีน เรื่อง การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาให้

สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่น ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รายวชิาพฒันาหลกัสูตร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
15.35 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 5.05 และผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 28.40 ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 6.09 และเมื่อใช้ค่า t-test dependent เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 อาจกล่าวไดว้่า ผลการเรยีนรูก่้อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิน่ ของนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 รายวชิา
พฒันาหลกัสตูร ซึง่ไดร้บัการสอนดว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั มคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื 
ผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีน สงูกว่า ก่อนเรยีน จากผลการวจิยัดงักล่าวท าใหเ้หน็ว่า ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทีม่ ี
ค่าสูงขึ้นนัน้อาจเนื่องมาจากการน าวธิกีารสอนแบบร่วมมอืกนัเทคนิคทมีเกมแข่งขนั มาด าเนินการจดัการ
เรยีนการสอน สอดคลอ้งกบัดบูอยส ์(Dubois 1990 : บทคดัย่อ , อ้างถงึใน ปิยาภรณ์ รตันากรกุล 2536 : 38) 
ทีไ่ดว้จิยัเกีย่วกบัการสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรูท้ีผ่สมผสานระหว่างการเรยีนแบบร่วมมอืแบบ STAD กบั การ
เรยีนแบบแข่งขนัเป็นกลุ่ม TGT โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 2,175 
คน คร ู26 คน ทีม่าจากชัน้เรยีนจ านวน 86 ชัน้เรยีน จ านวน 11 โรงเรยีนในมลรฐัหลุยสเ์ซยีน่า กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งสอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู้ โดยครูที่สอนกลุ่มนี้ผ่านการอบรม กลุ่มที่สองครูผ่าน
การอบรมแต่ไม่ใช้การเรยีนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้และกลุ่มที่สามครไูม่ผ่านการอบรมและไม่ใช้การสอนแบบ
รว่มมอืกนัเรยีนรู ้ผลการทดลองพบว่า นักเรยีนในกลุ่มทีผ่่านการอบรมและใชว้ธิสีอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ม่มกีารสอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้แต่ไม่พบความแตกต่างดา้น
เจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์และสอดคลอ้งกบั กิง่ดาว กลิน่จนัทร ์(2536 : บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาผลการเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกมที่มต่ีอความสามารถในการอ่านเขา้ใจความภาษาไทย 
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กบักลุ่มทีเ่รยีนตามคู่มอืคร ูกลุ่มตวัอย่างจ านวน 90 คน จากโรงเรยีนดอน
เมอืงทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายกลุ่มละ 45 คน 
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ผลการวจิยัพบว่า ภายหลงัการทดลอง นักเรยีนในกลุ่มที่เรยีนแบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิคการแข่งขนัระหว่าง
กลุ่มดว้ยเกม มคีวามสามารถในการอ่านเขา้ใจความภาษาไทยสูงกว่านักเรยีนในกลุ่มทีเ่รยีนตามคู่มอืครอูย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2) จากผลการวจิยัทีพ่บว่า นักศกึษามพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มจากการจดัการเรยีนรูด้ว้ย

วธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั ในภาพรวมที่ ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย  เท่ากบั 2.89 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.29 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักศกึษามพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มในเรื่อง มกีาร

อธบิาย แนะน า และใหค้ าปรกึษากบัสมาชกิในกลุ่ม ทีร่ะดบัมาก มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด เท่ากบั 2.97 ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.18 และ นักศกึษามพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มในเรื่อง มกีารช่วยเหลอืกนัระหว่างสมาชกิ

ในกลุ่ม ทีร่ะดบัมาก มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด เท่ากบั 2.97 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.18 นอกจากนี้นักศกึษามี

พฤตกิรรมการท างานกลุ่มในเรื่อง มกีารพูดคุยแบ่งหน้าที่การท างานและความรบัผดิชอบอย่างเป็นกนัเอง ที่

ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด เท่ากบั 2.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.40 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยของ

พฤตกิรรมการท างานกลุ่มทุกรายการมคี่าเฉลีย่ที ่ระดบัมาก แมก้ระทัง่ค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก

การใชว้ธิสีอนแบบรว่มมอืกนัเทคนิคทมีเกมแขง่ขนัทีม่ลีกัษณะเด่นคอื การท างานเป็นกลุ่ม ดงันัน้ค่าเฉลีย่ของ

ทุกรายการจงึได้ผลการประเมนิในระดบัสูงที่สุด ดงัที่ หฤทยั อติชาตพิงศ์ (ม.ป.ป. : 13) ได้กล่าวว่า การ

จดัการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูด้้วยกระบวนการท างานเป็นกลุ่มจะท าใหผู้้เรยีนเกดิทกัษะทาง

สงัคมและเกดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  

3) จากผลการวจิยัที่พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็จากการจดัการเรยีนรู้ด้วยวธิสีอนแบบ

ร่วมมอืเทคนิคทมีเกมแข่งขนั ในภาพรวมที่ ระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.47 เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดและต ่าสุดเป็นรายขอ้ พบว่า นักศึกษามคีวามสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง

เพื่อนสมาชกิในกลุ่มที่ระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 และ

นักศกึษามคีวามภาคภูมใิจในการมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหา มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.50 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.50 ตามล าดบั จากผลการวจิยัดงักล่าวจะเหน็ว่าค่าเฉลี่ยความคดิเหน็จากการจดัการเรยีนการสอน

แบบรว่มมอืเทคนิคทมีเกมแขง่ขนันัน้ ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ส่วนค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดอยู่ทีร่ะดบัมาก 

ทัง้นี้อาจกล่าวไดว้่าการท างานเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมีท าใหน้ักศกึษาไดม้กีารสื่อสารทีด่รีะหว่างกนัและเกดิเป็น

ความอบอุ่นใจในการท างาน ส่งผลท าให้เกดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายได ้สอดคลอ้งกบัดนัน์ (Dunn 1972 : 

154 , อา้งถงึใน สายวรุณ ทองวทิยา 2539 : 17) ทีก่ล่าวว่าการสรา้งกลุ่มเลก็ ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อกนัใน

การเรยีน จะเป็นการป้องกนัไม่ได้ เดก็มคีวามรูส้กึว่าอยู่คนเดยีว การท างานร่วมกนั โดยต่างฝ่ายต่างรบัฟงั

ความคดิเหน็ของกนัและกนั ช่วยกนัรบัผดิชอบในด้านการเรยีน ด้วยความเชื่อมัน่ในตนเอง จงึไม่เป็นภาระ
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หนักเกนิไปส าหรบัเดก็ นอกจากนี้การเรยีนโดยการท างานเป็นกลุ่มยงัท าให้รูส้กึสนุกสนาน และสรา้งความ

สามคัคขีึน้ในกลุ่ม ต่างวางใจว่าแต่ละคนจะช่วยกนัส่งเสรมิใหก้ลุ่มมคีวามกา้วหน้าขึน้ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจยั 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจยัไปใช้ 

1) การน าวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขนั (TGT) มาด าเนินการจัด              

การเรยีนการสอนนัน้ ครูผู้สอนควรวเิคราะห์สภาพบรบิทที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา

คุณภาพผูเ้รยีนของตนเองด้วย ทัง้นี้เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนที่เป็นจรงิและเอื้อให้

เกดิประโยชน์สงูสุด 

2) บทบาทส าคญัของครูผู้สอนโดยใช้วิธสีอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู้เทคนิคทมีเกมแข่งขนั 

(TGT) นัน้ ครผููส้อนควรท าความเขา้ใจหลกัการส าคญัและขัน้ตอนส าคญัของการสอนดว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอื

กนัเรยีนรูเ้ทคนิคทมีเกมแข่งขนั (TGT) ทัง้น้ีเพื่อใหผู้เ้รยีนได้ร่วมมอืกนัในการเรยีนรูต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด

เอาไว ้

ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
1) ควรมกีารศกึษาวจิยั เพื่อทดลองการน าวธิสีอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนิคอื่นๆ 

เช่น JIGSAW2, TAI, NHT โดยอาจน ามาผสมผสานในการจดัการเรยีนการสอนตามความสอดคล้องของแต่
ละเนื้อหาวชิา  

2) ควรมกีารศกึษาวจิยั เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูใ้นการใชว้ธิสีอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้

โดยใชเ้ทคนิคทีห่ลากหลายในการเปรยีบเทยีบ 

3) ควรมกีารศกึษาวจิยั ปจัจยัทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิสีอนแบบร่วมมอืกนั 

เทคนิคทมีเกมแข่งขนั เช่น ปจัจยัด้านผู้สอน ปจัจยัด้านผู้เรยีน ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อม ปจัจยัด้านการ

บรหิารจดัการชัน้เรยีน เป็นตน้ 
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