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ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 3 สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน จานวน 30 คน ทีล่ งทะเบียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 รายวิชา 462 201 การพัฒนา
หลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ใี ช้วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีม
เกมแข่งขัน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกม
แข่งขัน ตัวแปรที่ศกึ ษาประกอบด้วย 1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่ 2) พฤติกรรมการทางานกลุ่ม ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนิค
ทีมเกมแข่งขัน หรือ TGT 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนโดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือ
เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ใช้ระยะเวลาในการสอน จานวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัวโมง
่
35 นาที รวมทัง้ สิ้น
7 ชัวโมง
่ 10 นาที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT) หลัง
เรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.01 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) พฤติกรรม
การทางานกลุ่มจากการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่ง ขัน (TGT) อยู่ใน ระดับมาก
3) ความคิด เห็น จากการจัดการเรีย นรู้ ด้ว ยวิธ ีส อนแบบร่ว มมือ เทคนิ ค ทีม เกมแข่งขัน (TGT) อยู่ใ น
ระดับมากทีส่ ุด
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บทนำ
การจัดการศึกษาควรจะมุ่งเน้นให้มเี ป้าหมายในทิศทางเดียวกัน มีความเป็ นเอกภาพในด้าน
นโยบายและหลากหลายการปฏิบตั ิ รวมทัง้ ควรจะคงไว้ในเรื่องของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ดังทีส่ านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวว่า การพัฒนาผูเ้ รียนนัน้ ควรจะพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรูซ้ ง่ึ เป็ นเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ร่ว มกันในระดับชาติแ ละจะต้อ งปลูก ฝ งั ให้ผู้เ รียนเป็ นสมาชิก ที่ด ีของชุ มชน มีค วามรักความ
ภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนด้วย ดังนัน้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารนาเทคนิควิธสี อนมาใช้จงึ มี
ความสาคัญมากในการพัฒนาผู้เรียน การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญวิธหี นึ่ง มีลกั ษณะเด่นคือ เป็ นวิธสี อนทีม่ ุ่งเน้นให้ผเู้ รียนทางานร่วมกันในกลุ่ม
โดยการแบ่งกลุ่ มจะมีความพิเ ศษตรงที่มกี ารแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ ทุกคนมีบทบาทหน้ าที่และ
มีเ ป้าหมายเดียวกันในการทางาน วิธกี ารนี้ จะช่ วยทาให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ไ ด้หลายอย่าง เช่น พัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skill) และการแก้ปญั หา ส่งเสริมให้ให้กล้าแสดงออก
และมีความรับผิดชอบ เป็ นต้น (สมศักดิ ์ ขจรชัยกุล, 2534) วิธสี อนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
มีเทคนิคหรือกลยุทธ์ท่นี ามาช่วยเสริมสร้างให้การสอนแบบร่วมมือมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการจัด
การเรียนรูแ้ บบทีมเกมแข่งขัน (Team Game Tournament: TGT) เป็ นกลยุทธ์หนึ่งในการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มีลกั ษณะเด่นเฉพาะในการนาไปใช้ในการจัดการเรียนรูค้ อื เมื่อผูส้ อนนาเสนอบทเรียน
ทัง้ ชัน้ แล้ว ผูเ้ รียนแต่ละคนจะทากิจกรรมกลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมสมาชิกให้พร้อมเพื่อร่วมกันแข่งขัน
เกม คะแนนที่สมาชิก ตอบคาถามได้จะนามาเป็ นคะแนนกลุ่ ม เมื่อ เสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ล ะ ครัง้ ผู้ส อนจะ
ยกย่องชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด (กาญจนา คุณารักษ์, 2541) นอกจากนี้ เดโชว์ (1984) ได้ทาการวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเกมแข่งขันกับการแข่งขันดัง้ เดิม
พบว่า การสอนแบบทีมเกมแข่งขันทาให้นักเรียนมีผลสัมทฤธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียน
ในระดับมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับ สพูลเลอร์ (1984) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิต ศาสตร์ โดยใช้ก ารสอนแบบทีมเกมแข่ง ขันกับแบบเดิม ผลการวิจยั พบว่ า ผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบทีมเกมแข่งขันสูงกว่าแบบเดิม จะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาผูเ้ รียนหลายอย่าง และในรายวิชาพัฒนาหลักสูตร เป็ นรายวิชาทีก่ าหนดให้ผเู้ รียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร และมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิน่ เนื่องด้วยเหตุผลของการอนุ รกั ษ์ สืบสาน สิง่ ทีเ่ ป็ นวัฒนธรรมประเพณีทด่ี งี าม ตลอดจนสิง่ ทีเ่ ป็ น
เอกลัก ษณ์ ส าคัญ ของท้อ งถิ่น และหากการจัดการเรีย นการสอนในเนื้ อ หาวิช าดัง กล่ า วเป็ นการส่ ง เสริม
คุณลักษณะความเป็ นครูในด้านทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ รวมทัง้ การอยู่ร่วมกันใน
สัง คม ประกอบกับ นัก ศึก ษาได้เ รีย นรู้แ ละฝึ ก ปฏิบ ัติง านกลุ่ ม ที่เ ป็ น เทคนิ ค วิธ ีส อน ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ใ น
การเรียนรู้ ได้เ ป็ นอย่างดี ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั เรื่อ ง การศึกษาผลการเรียนรู้เ รื่อ ง
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การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ ของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ด้วยวิธสี อน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้อ งถิ่น ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูตร ก่อนเรียนและหลังเรียนด้ว ยวิธสี อน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT)
2) เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการทางานกลุ่ ม ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูต ร
ด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT)
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูต ร ที่มตี ่ อวิธสี อน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT)
วิ ธีกำรศึกษำ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจยั แบบกลุ่ม
เดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design)
กลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
จานวน 30 คน ทีล่ งทะเบียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ซึง่ ผูว้ จิ ยั
เป็นอาจารย์ผสู้ อนประจากลุ่ม
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรต้น คือ
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
ตัวแปรตำม คือ
1) ผลการเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
2) พฤติกรรมการทางานกลุ่ม ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกม
แข่งขัน
3) ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนโดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกม
แข่งขัน
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ระยะเวลำ
ระยะเวลาในการสอน จานวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัวโมง
่ 35 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประเภทที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
ประเภทที่ 2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิน่
ประเภทที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ประเภทที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
วิ ธีกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพ
ประเภทที่ 1
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิ คที มเกมแข่งขัน มีวธิ กี ารสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึ ก ษาหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิต หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เอกสาร ตารา งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เน้นหลักการในการ
จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ และวิธสี อนแบบร่วมมือกันเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือกันเทคนิคทีมเกม
แข่งขัน
3) สร้า งแผนการจัด การเรีย นรู้ เรื่อ ง การจัด ท าหลัก สู ต รสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการของท้องถิน่ โดยใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือกันเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
4) นาแผนการจัด การเรียนรู้ท่สี ร้างขึ้น ให้ท่ปี รึกษาวิจยั พิจารณาความถู กต้อ ง เหมาะสม
จากนัน้ นาข้อมูลจากการพิจารณามาปรับปรุงแก้ไข
5) นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ปี รับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดประเมินผล
ด้านการสอน และด้านหลักสูตร รวมทัง้ สิน้ จานวน 3 คนพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้ นาข้อมูลที่
ได้มาแก้ไขปรับปรุงอีกครัง้
6) นาข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่ งมือ ได้ค่าเท่ากับ 1.00
7) นาแผนการจัดการเรียนรูม้ าปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ นาไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายการวิจยั
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ประเภทที่ 2
แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่ น มีวธิ กี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งกับการจัด ทาหลัก สูตรสถานศึก ษา เน้ นเป้าหมายของรายวิชาที่
กาหนดในหลักสูตรเชื่อมโยงกับหลักการในการจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ และ
วิธสี อนแบบร่วมมือกันเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
2) ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั เพื่อนามา
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิน่ โดยแบ่งให้มแี บบก่อนเรียนและแบบหลังเรียน ซึง่ แบบทดสอบมี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
แบบปรนัย 15 คะแนน และตอนที่ 2 แบบอัตนัย 15 คะแนน รวม 30 คะแนน
4) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ท่ปี รึกษาวิจยั พิจารณาความถู กต้อง เหมาะสม จากนัน้ นา
ข้อมูลจากการพิจารณามาปรับปรุงแก้ไข
5) น าแบบทดสอบที่ป รับ ปรุง แก้ไ ขแล้ว ให้ผู้เ ชี่ย วชาญทางด้า นการวัด ประเมิน ผล ด้า น
การสอน และด้านหลักสูตร รวมทัง้ สิน้ จานวน 3 คนพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มา
แก้ไขปรับปรุงอีกครัง้
6) นาข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่ งมือ ได้ค่าเท่ากับ 1.00
7) นาแบบทดสอบทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ทดลองกับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
ในรายวิชา พัฒนาหลักสูตร กลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
8) ตรวจแบบทดสอบจากการทดลองใช้กบั นักศึกษา ตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนน กรณีตอบ
ผิดหรือไม่ตอบ ให้คะแนน 0 คะแนน
9) นาผลทีไ่ ด้จากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็ นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)
และหาค่าอานาจจาแนก (r)
10) นาแบบทดสอบมาหาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร
KR - 20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538)
11) นาแบบทดสอบทีไ่ ด้รบั การพิจารณาแล้วไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั
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ประเภทที่ 3
แบบสังเกตพฤติ กรรมกำรทำงำนกลุ่ม มีวธิ กี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานกลุ่มและการสร้างแบบ
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
2) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่มลี กั ษณะเป็ นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 3
ระดับ ได้แก่ 3 หมายถึง ปฏิบตั มิ าก 2 หมายถึง ปฏิบตั นิ ้อย และ1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั เิ ลย
3) นาแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มทีส่ ร้างขึน้ ให้ทป่ี รึกษาวิจยั พิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม จากนัน้ นาข้อมูลจากการพิจารณามาปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชีย่ วชาญทางด้านการ
วัดประเมินผล ด้านภาษา และด้านเนื้อหา รวมทัง้ สิน้ จานวน 3 คนพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
5) นาข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่ งมือ ได้ค่าเท่ากับ 1.00
6) นาแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครือ่ งมือการวิจยั
เกณฑ์การกาหนดช่วงคะแนนของแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม มีดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 2.01-3.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ใิ นระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 1.01-2.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ใิ นระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 0.00-1.00 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
ประเภทที่ 4
แบบสอบถำมควำมคิ ดเห็นของนักศึ กษำที่ มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิ คทีมเกมแข่งขัน มีวธิ กี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง เห็น
ด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1
หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
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3) นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธิ สี อนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขันทีส่ ร้างขึน้ ให้ทป่ี รึกษาวิจยั พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้ นาข้อมูลจาก
การพิจารณามาปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วธิ สี อนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขันที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดประเมินผล ด้านภาษา และ
ด้านเนื้อหา รวมทัง้ สิน้ จานวน 3 คนพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
5) นาข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่ งมือ ได้ค่าเท่ากับ 1.00
6) นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธิ สี อนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขันทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็ นเครือ่ งมือการวิจยั
เกณฑ์การกาหนดช่วงคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็น มีดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดาเนินงาน ดังนี้
1) ประสานกับหน่ วยงานระดับคณะวิชาและภาควิชา เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลในการวิจยั
และแจ้งนักศึกษาทีเ่ ป็นกลุ่มประชากรในการวิจยั ทราบ
2) ชีแ้ จงกาหนดการในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใ้ น
เนื้อหา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
3) แจ้งให้นกั ศึกษาทราบถึงจุดมุง่ หมายของการทาวิจยั
4) ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูก้ ่อนเรียน
5) ทดลองสอนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 ครัง้ ประกอบด้วย ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
6) ผูส้ อนบันทึกพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7) ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูห้ ลังเรียน
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8) ให้นักศึกษาทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรูด้ ้วยวิธ ี
สอนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับทาการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นาคะแนนทีเ่ ป็ นผลจากการทาแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ก่อ นเรียน และหลังเรียน มาดาเนินการหาค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
ข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบสอบถามความคิดเห็น
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การบรรยายหรือพรรณาความ
ผลกำรศึกษำ
1) ผลการเรีย นรู้ก่ อ นเรีย น เรื่อ ง การจัด ท าหลัก สูต รสถานศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของท้องถิน่ ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.35 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.05 และผลการเรียนรูห้ ลังเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 28.40 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
6.09 และเมื่อใช้ค่า t-test dependent เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 อาจกล่าวได้ว่า ผลการเรียนรูก้ ่อนเรียนและหลังเรียน เรือ่ ง การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
ได้รบั การสอนด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT) มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผลการ
เรียนรูห้ ลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน
2) นักศึกษามีพฤติกรรมการทางานกลุ่มจากการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิค
ทีมเกมแข่งขัน (TGT) ในภาพรวมที่ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการทางานกลุ่มในเรื่อง มีการอธิบาย แนะนา และให้
คาปรึกษากับสมาชิกในกลุ่ม ทีร่ ะดับมาก มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดเท่ากับ 2.97 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18
และ นักศึกษามีพฤติกรรมการทางานกลุ่มในเรื่อง มีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ที่ระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดเท่ากับ 2.97 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 นอกจากนี้นักศึกษามีพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มในเรือ่ ง มีการพูดคุยแบ่งหน้าทีก่ ารทางานและความรับผิดชอบอย่างเป็ นกันเอง ที่ระดับมาก มีค่าเฉลีย่ ต่ า
ทีส่ ุดเท่ากับ 2.80 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40
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3) นัก ศึก ษามีค วามคิดเห็นจากการจัดการเรียนรู้ด้ว ยวิธ ีส อนแบบร่ว มมือ เทคนิค ทีมเกม
แข่งขัน (TGT) ในภาพรวมที่ ระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.65 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลีย่ สูงสุดและต่าสุดเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่
ระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.90 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30 และนักศึกษามีความภาคภูมใิ จใน
การมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ตามลาดับ และ
นักศึกษาส่วนใหญ่เสนอแนะว่า ควรให้มกี ารขยายเวลาในการเล่นเกมแข่งขัน เพราะเป็ นกิจกรรมทีท่ าให้ได้
ความรูแ้ ละความสนุ กสนานควรมีการนาเสนอกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสาหรับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
อภิ ปรำยผล
1) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ผลการเรียนรูก้ ่อนเรียน เรื่อง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
15.35 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.05 และผลการเรียนรูห้ ลังเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 28.40 ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 6.09 และเมื่อใช้ค่า t-test dependent เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 อาจกล่าวได้ว่า ผลการเรียนรูก้ ่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รายวิชา
พัฒนาหลักสูตร ซึง่ ได้รบั การสอนด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
ผลการเรียนรูห้ ลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน จากผลการวิจยั ดังกล่าวทาให้เห็นว่า ผลการเรียนรูข้ องนั กศึกษาทีม่ ี
ค่าสูงขึ้นนัน้ อาจเนื่องมาจากการนาวิธกี ารสอนแบบร่วมมือกันเทคนิคทีมเกมแข่งขัน มาดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับดูบอยส์ (Dubois 1990 : บทคัดย่อ , อ้างถึงใน ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล 2536 : 38)
ทีไ่ ด้วจิ ยั เกีย่ วกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรูท้ ผ่ี สมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับ การ
เรียนแบบแข่งขันเป็ นกลุ่ม TGT โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2,175
คน ครู 26 คน ทีม่ าจากชัน้ เรียนจานวน 86 ชัน้ เรียน จานวน 11 โรงเรียนในมลรัฐหลุยส์เซียน่ า กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยครูท่สี อนกลุ่มนี้ผ่านการอบรม กลุ่มที่สองครูผ่าน
การอบรมแต่ไม่ใช้การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ และกลุ่มที่สามครูไม่ผ่านการอบรมและไม่ใช้การสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ผลการทดลองพบว่า นักเรียนในกลุ่มทีผ่ ่านการอบรมและใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ม่มกี ารสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แต่ไม่พบความแตกต่างด้าน
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับ กิง่ ดาว กลิน่ จันทร์ (2536 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาผลการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่ างกลุ่มด้วยเกมที่มตี ่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับกลุ่มทีเ่ รียนตามคู่มอื ครู กลุ่มตัวอย่างจานวน 90 คน จากโรงเรียนดอน
เมือ งทหารอากาศบารุง กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ด้ว ยวิธ ีการสุ่ มอย่างง่ายกลุ่ มละ 45 คน
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ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทดลอง นักเรียนในกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มด้วยเกม มีความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทยสูงกว่านักเรียนในกลุ่มทีเ่ รียนตามคู่มอื ครูอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า นักศึกษามีพฤติก รรมการทางานกลุ่มจากการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
วิธสี อนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ในภาพรวมที่ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการทางานกลุ่มในเรื่อง มีการ
อธิบาย แนะนา และให้คาปรึกษากับสมาชิกในกลุ่ม ทีร่ ะดับมาก มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด เท่ากับ 2.97 ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.18 และ นักศึกษามีพฤติกรรมการทางานกลุ่มในเรื่อง มีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม ทีร่ ะดับมาก มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด เท่ากับ 2.97 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 นอกจากนี้นักศึกษามี
พฤติกรรมการทางานกลุ่มในเรื่อง มีการพูดคุยแบ่งหน้าที่การทางานและความรับผิดชอบอย่างเป็ นกันเอง ที่
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เท่ากับ 2.80 ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 จะพบว่า ค่ าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการทางานกลุ่มทุกรายการมีค่าเฉลีย่ ที่ ระดับมาก แม้กระทังค่
่ าเฉลีย่ ทีต่ ่ าทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
การใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือกันเทคนิคทีมเกมแข่งขันทีม่ ลี กั ษณะเด่นคือ การทางานเป็ นกลุ่ม ดังนัน้ ค่าเฉลีย่ ของ
ทุกรายการจึงได้ผลการประเมินในระดับสูงที่สุด ดังที่ หฤทัย อติชาติพงศ์ (ม.ป.ป. : 13) ได้กล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้ ้วยกระบวนการทางานเป็ นกลุ่มจะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะทาง
สังคมและเกิดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
3) จากผลการวิจยั ที่พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธสี อนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ในภาพรวมที่ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่าง
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 และ
นักศึกษามีความภาคภูมใิ จในการมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 ตามลาดับ จากผลการวิจยั ดังกล่าวจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขันนัน้ ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดอยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ุด ส่วนค่าเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุดอยู่ทร่ี ะดับมาก
ทัง้ นี้อาจกล่าวได้ว่าการทางานเป็ นกลุ่มหรือเป็ นทีมทาให้นักศึกษาได้มกี ารสื่อสารทีด่ รี ะหว่างกันและเกิดเป็ น
ความอบอุ่นใจในการทางาน ส่งผลทาให้เกิดการเรียนรูท้ ม่ี คี วามหมายได้ สอดคล้องกับดันน์ (Dunn 1972 :
154 , อ้างถึงใน สายวรุณ ทองวิทยา 2539 : 17) ทีก่ ล่าวว่าการสร้างกลุ่มเล็ก ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อกันใน
การเรียน จะเป็ นการป้องกันไม่ได้ เด็กมีความรูส้ กึ ว่าอยู่คนเดียว การทางานร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่างรับฟงั
ความคิดเห็นของกันและกัน ช่วยกันรับผิดชอบในด้านการเรียน ด้วยความเชื่อมันในตนเอง
่
จึงไม่เป็ นภาระ
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หนักเกินไปสาหรับเด็ก นอกจากนี้การเรียนโดยการทางานเป็ นกลุ่มยังทาให้รสู้ กึ สนุ กสนาน และสร้างความ
สามัคคีขน้ึ ในกลุ่ม ต่างวางใจว่าแต่ละคนจะช่วยกันส่งเสริมให้กลุ่มมีความก้าวหน้าขึน้
ข้อเสนอแนะในกำรวิ จยั
ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิ จยั ไปใช้
1) การน าวิธ ีส อนแบบร่ว มมือ กัน เรีย นรู้เ ทคนิ ค ทีม เกมแข่ง ขัน (TGT) มาด าเนิ น การจัด
การเรียนการสอนนัน้ ครูผู้สอนควรวิเคราะห์สภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนของตนเองด้วย ทัง้ นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เป็ นจริงและเอื้อให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
2) บทบาทสาคัญของครูผู้สอนโดยใช้ว ิธสี อนแบบร่วมมือ กันเรียนรู้เทคนิค ทีมเกมแข่งขัน
(TGT) นัน้ ครูผสู้ อนควรทาความเข้าใจหลักการสาคัญและขัน้ ตอนสาคัญของการสอนด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือ
กันเรียนรูเ้ ทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT) ทัง้ นี้เพื่อให้ผเู้ รียนได้ร่วมมือกันในการเรียนรูต้ ามเป้าหมายทีก่ าหนด
เอาไว้
ข้อเสนอแนะในกำรวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อทดลองการนาวิธสี อนแบบร่วมมือกันเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคอื่นๆ
เช่น JIGSAW2, TAI, NHT โดยอาจนามาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนตามความสอดคล้ องของแต่
ละเนื้อหาวิชา
2) ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูใ้ นการใช้วธิ สี อนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคทีห่ ลากหลายในการเปรียบเทียบ
3) ควรมีการศึกษาวิจยั ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธสี อนแบบร่วมมือกัน
เทคนิ คทีมเกมแข่ง ขัน เช่น ปจั จัยด้านผู้ส อน ปจั จัยด้านผู้เ รียน ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม ปจั จัยด้านการ
บริหารจัดการชัน้ เรียน เป็นต้น
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