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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) 2) ศึกษา

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) แบบหน่ึง
ของนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ในภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 57 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) ใบความรู้/ใบงาน 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติ t-test 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 2) ความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x ̄) เท่ากบั 4.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73   
 

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

Abstract  
The objectives of this research were; 1) to develop students’ learning achievement towards team-based learning instruction  

2) to study students’ opinions towards team-based learning instruction which was considered as one of the cooperative learning approaches.  
The participants were 57 first-year students majoring in Physical Education. They enrolled in Curriculum Development course, second semester, 
academic year of 2019. The research instruments were 1) lesson plans, 2) handouts/assignments, 3) pre- and post- achievement tests, and 
satisfaction questionnaire towards team-based learning instruction. The data was analyzed using mean, standard deviation and t-test. The results 
from the study revealed that 1) the post-test results from participants who were taught by team-based learning instruction was significantly 
higher than the pre-test at the level of .05. 2) The students’ satisfaction towards the instruction was at high level (x̄= 4.29, S.D. = 0.73)   
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บทน า   
ในชั้นเรียนทัว่ ๆ ไป การท างานกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผูเ้รียนยงัไม่ได้

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และยงัไม่ไดฝึ้กทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีดี ดงัท่ีเรามกัพบเสมอวา่เม่ือผูส้อนใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่มมกัมี
ผูเ้รียนเพียงหน่ึงหรือสองคนท่ีกม้หนา้กม้ตาท างาน คนท่ีเหลือนัง่ดูหรือท าอยา่งอ่ืน เช่น ลุกเดินไปมา นัง่เล่น พดูคุยแหยเ่พ่ือน ฯลฯ 
แต่เม่ือน างานไปส่ง ทุกคนจะไดค้ะแนนเดียวกนัทั้งกลุ่ม หรือในบางกรณีในการท างานกลุ่มนั้น มีการแบ่งงานกนัท า แต่เม่ือแต่ละ
คนท าเสร็จ ต่างกเ็อาผลงานของตนมารวมกนั แลว้น าไปส่ง ส่วนมากแลว้สมาชิกแต่ละคนอาจจะรู้และเขา้ใจเฉพาะส่วนท่ีตนเองท า 
แต่ไม่ไดรั้บรู้หรือเรียนรู้เน้ือหาท่ีเพ่ือนคนอ่ืนท าเช่นน้ีเป็นตน้ การท างานกลุ่มในลกัษณะดงักล่าวน้ี ผูเ้รียนแทบไม่ไดเ้รียนรู้ตามท่ี
คาดหวงัไวแ้ละเป็นการใชเ้วลาในชั้นเรียนท่ีไม่คุม้ค่า ยิง่ไปกวา่นั้น อาจเป็นการสร้างนิสัยท่ีไม่พึงประสงค ์ในการเรียนรู้และทกัษะ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย อนัท่ีจริงผูส้อนจ านวนมากเลง็เห็นประโยชน์ของการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนั แต่ท่ียงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะว่าในการด าเนินการสอน ผูส้อนไม่ไดช้ี้แจงเป้าหมาย วิธีการและผลท่ีคาดหวงัของการท า
กิจกรรมกลุ่มใหก้บัผูเ้รียนอยา่งชดัเจนมากพอ ผูส้อนเพียงแต่แบ่งกลุ่มผูเ้รียน หรือไม่กใ็หผู้เ้รียนจดักลุ่มกนัเอง แลว้ใหล้งมือท างาน
ตามท่ีผูส้อนมอบหมาย โดยท่ีผูเ้รียนไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ [1] อนัไดแ้ก่ 
การรับผิดชอบในส่วนงานของตนและงานของกลุ่ม การแกปั้ญหาร่วมกนั การให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น การให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนั ฯลฯ ดงันั้น เพ่ือลดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไม่พึงประสงค์จากการท างานกลุ่มให้น้อยลงและเพ่ิมพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของทุกคนในกลุ่ม ผู ้สอนควรน าเอาการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบไปใชใ้นชั้นเรียน เพราะการเรียนรู้ร่วมกนัสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนหลายประการ ไดแ้ก่ 1) ช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 2) ผูเ้รียนมีทกัษะการใชเ้หตุผลและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงข้ึน 3) ผูเ้รียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน 4) ผูเ้รียนใชเ้วลาท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจและลดพฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ่ื้นในชั้น
เรียน 5) ผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน ๆ รวมทั้งมีการช่วยเหลือเพ่ือน ๆ มากข้ึน 6) ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อรายวิชาท่ีเรียน และ 
7) ผูเ้รียนรู้สึกภูมิใจในตนเองมากข้ึน  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท่ีมีระดบัความรู้ความสามารถต่าง ๆ กนั ท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบในการเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเรียนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนสมาชิก 
ทุกคนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้รียนอภิปรายเน้ือหาสาระท่ีเรียนดว้ยกนั ช่วยเหลือท าความเขา้ใจและสนบัสนุน
ส่งเสริมให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ในการเรียนรู้ลกัษณะน้ีผูเ้รียนตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีแต่ละคนรับรู้ว่าตวัเขาเองจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม บรรลุเป้าหมายแลว้เช่นกนั นัน่คือ ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองจะเป็น
ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มดว้ย เพราะทุกคนอยู่ในเรือล าเดียวกนั งานใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถท าส าเร็จได้
ดว้ยดีถา้ขาดคนหน่ึงคนใดไปและทุกคนจะรู้สึกภูมิใจและดีใจร่วมกนั เม่ือท างานไดส้ าเร็จ [2] [3] [4] ในการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
เป็นทางการน้ี การด าเนินการสอนในภาพรวม มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 1) ระบุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน อยา่งนอ้ยควรมี 
ในดา้นวิชาการ 1 ขอ้ และดา้นทกัษะเชิงสังคม 1 ขอ้ 2) พิจารณาเร่ืองวิธีการจดัโครงสร้างของกลุ่ม เช่น ขนาดของกลุ่ม การจดักลุ่ม
ของผูเ้รียน บทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม วิธีการจัดระบบส่ือการเรียนและวิธีการจัดท่ีนั่งของผูเ้รียนในชั้นเรียน 3) การสอน 
มโนทศัน์ดา้นวิชาการ หลกัการและกลวิธีในการเรียนรู้เน้ือหาและการน าเน้ือหาไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ของผูเ้รียน การอธิบาย
งานท่ีมอบหมายและเกณฑ์การบรรลุความส าเร็จของงาน การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของกลุ่ม ความรับผิดชอบส่วนตนและ 
ของกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและเกณฑก์ารประสบความส าเร็จในการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) ก ากบัการปฏิบติังานของ
กลุ่มและเขา้ไปแทรกในกลุ่มเพ่ือสอนทกัษะความร่วมมือและให้การช่วยเหลือในการเรียนรู้เน้ือหาตามความจ าเป็น และ 5) 
ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและช่วยผูเ้รียนในการประเมินการด าเนินการของกลุ่ม 
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 ในการน าเอาการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใชส้อนในชั้นเรียน ผูส้อนจะตอ้งพิถีพิถนัในการออกแบบงานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียน
ท า ซ่ึงงานนั้นเป็นงานท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ผูเ้รียนตอ้งใชก้ระบวนการคิดในระดบัสูง ตอ้งคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยท่ีผูส้อนตั้ง
ความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพงานไวใ้นระดบัสูง และมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะทางสังคมของผูเ้รียนดว้ย [5] ตวัอยา่งของการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ ได้แก่   1) การเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม (Team-based learning) ของ Larry K. Michaelsen  
จาก University of Oklahoma โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) สร้างความมัน่ใจว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัของรายวิชา (2) พฒันา
ความสามารถดา้นการคิด และการแกปั้ญหา (3) เตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ส่งเสริมทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานเป็นทีม (5) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ 2) การเรียนรู้แบบศึกษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
(Group Investigation) เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนเพ่ือท าโครงงานหรือท างานท่ีมอบหมาย รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือ
น ามาใชแ้กปั้ญหาหรือคน้หาค าตอบในหัวขอ้ท่ีกลุ่มตนเองสนใจ 3) เกมการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม (Teams-Games-Tournament หรือ 
TGT) ของ DeVries & Slavin ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนักบักลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือท าคะแนนส าหรับกลุ่มของตน  
4) การพฒันาผลสัมฤทธ์ิเป็นกลุ่ม (Student Teams-Achievement Divisions หรือ STAD) ของ Slavin [6] ลกัษณะเฉพาะของแบบ STAD 
คือ ผูเ้รียนจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่เป็นทีม แต่เม่ือทดสอบจะทดสอบเด่ียว ๆ เป็นรายคนทุกสัปดาห์เพ่ือให้แน่ใจในเร่ืองความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล 5) การร่วมกันอ่านและเขียนแบบบูรณาการเป็นทีม (Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC)  
ของ Slavin [7] ลกัษณะเฉพาะของแบบ CIRC คือสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีระดบัความสามารถท่ีหลากหลาย เน้ือหาท่ีอ่านท่ีมี
ระดบัต่าง ๆ กนั แต่น ามาอ่านสู่กนัฟัง ท านายส่ิงท่ีอ่านดว้ยกนั ฝึกการสะกดค าและฝึกเร่ืองค าศพัทด์ว้ยกนั  

ส่วนการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นระยะเวลาสั้ น ๆ ภายในคาบเรียนเดียว ไดแ้ก่ 
1) จิกซอว์ (Jigsaw) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นควา้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืน แลว้น าความรู้ท่ีไดน้ั้นมาถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มของตนเอง 2) สุมหัวคิด (Numbered Head 
Together) รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเขา้ใจ โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะช่วยกนัเตรียมตวัตอบค าถามท่ีผูส้อน
จะทดสอบ เม่ือมีการสอบ ผูส้อนจะรวมคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 3) คิดเด่ียว คิดคู่ คิดดว้ยกนั 
(Think-Pair-Share) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาหรือค าถาม โดยท่ีผูเ้รียนแต่ละคนคิดหาค าตอบก่อน จากนั้นไปอธิบาย
ใหคู้่ของตนฟัง แลว้สุดทา้ย ทุกคนน าเอาค าตอบมาอภิปรายร่วมกนั เพื่อใหไ้ดค้  าตอบของค าถามหรือปัญหาท่ีดีท่ีสุด 

ในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็น
ผูส้อนรายวิชาน้ี ไดเ้ลือกใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สร้างความมัน่ใจว่า
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัของรายวิชา ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนไดสู้งข้ึน 2) พฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 3) เตรียมผูเ้รียนให้
มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ส่งเสริมทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการทางานเป็นทีม และ  5) ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้  ซ่ึงหน้าท่ีหลักของผูส้อน คือการก ากับผูเ้รียนให้ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเห็นว่า  การเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีมน้ี มีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน  
มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในการท างาน มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก ตลอดจนกฎเกณฑ์ การท างานกนัอยา่งชดัเจน สมาชิก
ทุกคนตอ้งพฒันาและช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่าเพ่ือท าให้การท างานกลุ่มเขม้แข็งข้ึน ขณะเดียวกนัผูเ้รียนทุกคนตอ้งพฒันาและ
ช่วยเหลือตนเอง โดยใชศ้กัยภาพให้มากท่ีสุดเพราะทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จไดแ้ละผูเ้รียนแต่ละคน
ตอ้งมีทักษะทางสังคมเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข มีการตดัสินใจ มีความสามารถในการท างาน  
การจดัการ การส่ือสารและสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการท างานร่วมกนั  
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเอารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
แบบการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม (Team-based Learning) มาใช้ในการสอนรายวิชาการพฒันาหลักสูตรเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
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ทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรีและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมี 
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชา 

พลศึกษา ชั้นปีท่ี 1   
2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีท่ี 1 

 

วธีิการด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวจิัย 
1. นกัศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 57 คน 

 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ประกอบดว้ย  

  1) ตวัแปรตน้ คือ การเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning)  
  2) ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) 
                ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
มีแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยไดต้รวจสอบการใชภ้าษาความชดัเจนของ
ขอ้ความและความถูกตอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ในเบ้ืองตน้ แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจพิจารณารูปแบบการใชภ้าษา กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
ผู ้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยให้สอดคล้องกับเ น้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและความเท่ียงตรง 
และน าแบบทดสอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาขอ้สอบท่ีเลือกไว ้ 
แลว้น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
 ผูว้ิจัยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั แลว้น า
แบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของขอ้ความและตรวจความเท่ียงตรงเพ่ือ
ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมิน แลว้เลือกขอ้ค าถามและจดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
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วธีิการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงวิธีการจดัการเรียนโดยการใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) และแจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ รวมไปถึงวธีิประเมินการเรียนรู้ต่าง ๆ และเขา้สู่กระบวนการวจิยั ดงัน้ี  
 1. ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เม่ือท าการทดสอบแลว้ น ามาตรวจ
ใหค้ะแนนและบนัทึกผลคะแนนไว ้
 2. ขั้นทดลอง   

ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) ในวชิาการพฒันา
หลกัสูตร คศ. 1101104 ใชร้ะยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 10 คาบ คาบละ 60 นาที ท าการสอนโดยใชช้ัว่โมงเวลาเรียนตามปกติ 
ซ่ึงในขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมมีขั้นตอน รูปท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 กระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 

3. ขั้นหลงัการทดลอง   
หลงัการวิจยั ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) และท าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม เม่ือท าการทดสอบแลว้น ามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบนัทึกผลไว ้น าผลท่ีไดจ้าก
การทดสอบก่อนและหลงัเรียน (Pretest- Posttest) มาวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางการสถิติต่อไป  

 

 

กระบวนการเรียนการสอน ระยะเวลา ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ 

มอบหมายใหศึ้กษาดว้ยตนเอง 

ทดสอบความรู้พื้นฐานรายบุคคล 

อภิปรายความรู้เพื่อทดสอบรายกลุ่ม 

ตรวจสอบและเขียนสรุปแนวคิดส าคญั 

ครูเสนอแนะหรือใหค้วามรู้เพิ่มในประเดน็ท่ีไม่ชดัเจน 

ใชแ้นวคิดมาวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีมีความซบัซอ้นและ
น าเสนอผลการเรียนรู้ 

ครูเสนอแนะ ประเมินผล สะทอ้นผลการเรียนรู้ และ    
ผลของกระบวนการกลุ่ม 

ก่อนเรียน 
 
 

10 นาที 
 

30 นาที 
 
 

20 นาที 
 
 

30 นาที 
 
 

60 นาที 
 
 
 

30 นาที 
 
 

 
 
 

ผลการทดสอบระดบัความรู้รายบุคคล 
 

ผลการทดสอบระดบัความรู้ 
รายกลุ่ม 

 
รายงาน 1: สรุปแนวคิดส าคญัของ

หน่วยการเรียนรู้รายบุคคล 
 

รายงาน 2: ผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา/
สถานการณ์ 

 

ผลการประเมินการน าเสนอ 
ผลการเรียนรู้รายกลุ่ม 

 
 
 

ผลการประเมินการท างานเป็นทีม 
ผลการประเมินจิตพิสยั 

 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  94  - 103 (2021)     Vol. 11, No. 1 

99 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาใน 
การด าเนินการวจิยัทั้งส้ิน จ านวน 10 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที รวมเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยทั้งส้ิน 12 คาบ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  ดว้ยวธีิการทางสถิติ สรุปเป็นผลการทดลอง ดงัน้ี 
1. คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

(dependent samples t-test) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย (𝑥̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการวจิัย 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา  

ชั้นปีท่ี 1 แสดงดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ประเมินผล 
จ านวน 
(N) 

คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลีย่ 
(𝒙̄ ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t df p 

ก่อนเรียน 57 20 7.94 3.42 -15.76* 25 .00 
หลงัเรียน 57 20 13.90 2.69 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2562
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (𝑥̄ = 13.88, S.D. = 2.69) สูงกวา่ก่อน
เรียน (𝑥̄ = 7.92, S.D. = 3.42) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
         2) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 แสดงดงั
ตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

การเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม  
(Team-based learning) 

𝒙̄  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
 บรรยากาศการเรียนรู้    

1 นกัศึกษามีความสุขกบัการท างานกลุ่ม 4.76 0.80 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2 นกัศึกษาในแต่ละกลุ่มใหค้วามช่วยเหลือในการร่วมกนัท างาน 4.66 0.78 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3 นกัศึกษามีความพึงพอใจกบับรรยากาศในชั้นเรียน 4.46 0.74 เห็นดว้ยมาก 
4 บรรยากาศในชั้นเรียนท าใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.46 0.74 เห็นดว้ยมาก 
5 นกัศึกษามุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.24 0.76 เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 0.78 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 บทบาทที่ผู้สอนมต่ีอการจัดการเรียนรู้    

1 การจดัระบบทางกายภาพของหอ้งเรียน  4.42 0.64 เห็นดว้ยมาก 
2 การจดักลุ่มและขนาดของกลุ่มของนกัเรียนในชั้นเรียน 4.37 0.63 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

การเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม  
(Team-based learning) 

𝒙̄  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
3 การมีพฤติกรรมการส่ือความหมายของผูส้อนท่ีเหมาะสม   4.16 0.60 เห็นดว้ยมาก 
4 การใชแ้นวทางการสอนของผูส้อนท่ีเหมาะสม 4.01 0.68 เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.23 0.65 เห็นดว้ยมาก 
 กจิกรรมการเรียนรู้    

1 นกัศึกษาบริหารจดัการกบับทเรียนไดดี้ข้ึน 4.36 0.70 เห็นดว้ยมาก 
2 นกัศึกษาแบ่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ แลว้แบ่งกนั

ใหแ้ต่ละคนรับผดิชอบ 
4.22 0.69 เห็นดว้ยมาก 

3 นกัศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม   4.18 0.75 เห็นดว้ยมาก 
4 นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและไม่ทอ้ถอยง่าย ๆ 4.07 0.90 เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.14 0.76 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) โดยภาพรวมเห็นดว้ย
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย (𝑥̄ ) เท่ากบั 4.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบรรยากาศ 
การเรียนรู้มากท่ีสุด (𝑥̄ =4.50, S.D=0.78) รองลงมาคือ ดา้นบทบาทท่ีผูส้อนมีต่อการจดัการเรียนรู้ (𝑥̄ =4.23, S.D=0.65) และ ดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥̄ =4.14, S.D=0.76)  

ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ประเดน็ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือนกัศึกษามีความสุขกบัการท างาน
กลุ่มมาก (𝑥̄ = 4.76, S.D. = 0.80) รองลงมาคือนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการร่วมกนัท างาน (𝑥̄ = 4.66, S.D. = 0.78) 
บรรยากาศในชั้นเรียนท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ (𝑥̄ = 4.46, S.D. = 0.74) นักศึกษามีความพึงพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรียน  
(𝑥̄ = 4.46, S.D. = 0.74) และนกัศึกษามุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (𝑥̄ = 4.24, S.D. = 0.76) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ดา้นบทบาทท่ีผูส้อนมีต่อการจดัการเรียนรู้ พบว่า ประเด็นท่ีนักศึกษาเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั  คือ การจดัระบบทาง
กายภาพของหอ้งเรียน (𝑥̄ = 4.42, S.D. = 0.64) รองลงมาคือการจดักลุ่มและขนาดของกลุ่มของนกัศึกษาในชั้น (𝑥̄ = 4.37, S.D. = 0.63) 
การมีพฤติกรรมการส่ือความหมายของผูส้อนท่ีเหมาะสม  (𝑥̄ = 4.16, S.D. = 0.60) การใชแ้นวทางการสอนของผูส้อนท่ีเหมาะสม  
(𝑥̄ = 4.01, S.D. = 0.68) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้พบวา่ ประเดน็ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบัคือ นกัศึกษาบริหารจดัการกบับทเรียนไดดี้
ข้ึน (𝑥̄ =4.36, S.D. =0.70) รองลงมาคือนกัศึกษาแบ่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ แลว้แบ่งกนัใหแ้ต่ละคนรับผิดชอบ 
(𝑥̄ = 4.22, S.D. = 0.69) นกัศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม (𝑥̄ = 4.18, S.D. = 0.75) นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
และไม่ทอ้ถอยง่าย ๆ (𝑥̄ = 4.07, S.D. = 0.90) นักศึกษาประเมินตนเองตลอดภาคเรียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ (𝑥̄ = 4.07, S.D. = 0.90)  
ส่ิงท่ีนกัศึกษาพูดออกมาแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งแทจ้ริง (𝑥̄ = 4.06, S.D. = 0.64) และนกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มกระตือรือร้นท่ีจะท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (𝑥̄ =4.03, S.D. =0.73) เป็นล าดบัสุดทา้ย  

 

แนวทางการประเมนิผลการเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 
 ผูส้อนควรน าเสนอผลและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีจะน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการเรียนการสอนและคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 

 
ระยะ/เป้าหมาย 

กจิกรรม/บทบาท 

ผู้สอน ผู้เรียน 
Pre-Class  
- ทักษะการ เ รียน รู้
ดว้ยตนเอง  
- การสนับสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- เตรียมผูส้อนให้เข้าใจในหลักการการจัดการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม 
(Team-based learning) 
- จดัท าคู่มือส าหรับผูส้อนและผูเ้รียนครอบคลุม กระบวนการเรียนรู้และ
ขอบเขตเน้ือหา  
- จดัท าแบบทดสอบท่ีครอบคลุมเน้ือหาการเรียนรู้  
- จดัท าแผนสอนกลางเพ่ือใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มได ้เรียนรู้ครอบคลุมวตัถุประสงค์
เดียวกนั  
- ประชุมเพื่อเตรียมสอนและอภิปรายหลงัการสอน ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

- ศึ กษาวัต ถุประสงค์     
การเรียนรู้  
- ฝึกฝนทักษะท่ีจ า เ ป็น   
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
- ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ก่ อ น เ ข้ า
หอ้งเรียน 

In Class  
- บรรลุวตัถุประสงค์
ของการเรียนรู้รายวิชา 

- จดัการทดสอบรายบุคคล 
- จดัการทดสอบรายกลุ่ม 
- กระตุน้การอภิปราย 
- สรุปการเรียนรู้ 
- กระตุน้การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกรณีศึกษา 
- ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
- สะทอ้นผลการเรียนรู้รายกลุ่มและรายบุคคล 

- ทดสอบความรู้ 
- อภิปรายความรู้ 
- สืบคน้ความรู้เพ่ิมเติม 

Post Class - อภิปรายปัญหาการจดัการเรียนรู้และแลกเปล่ียนแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
- วางแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนต่อไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจัยไดมี้ 
การจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้อนรายวิชาน้ีและไดเ้ลือกใชก้ารเรียนรู้
ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) แบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนมีระดบัความรู้
ความสามารถต่าง ๆ กนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) สร้างความมัน่ใจว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
หลกัของรายวิชา ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนไดสู้งข้ึน 2) พฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 3) เตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ส่งเสริมทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานเป็นทีม และ 5) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ ซ่ึงหน้าท่ีหลกัของผูส้อน คือการก ากบัผูเ้รียนให้ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงแนวทางการจดัการเรียนการสอนและแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  รวมไปถึงวิธีประเมินการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึง
การจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ผูส้อนแนะน าวิธีการท างาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม และสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความร่วมมือกันในการท างาน ให้ความช่วยเหลือและ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิม เพ่ิมนาม  [8] ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค าและทกัษะ 
ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า  2) ศึกษาทกัษะทางสังคมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวดัเขาวงั  
(แสงช่วงสุวนิช) จ านวน 48 คน ท่ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้  
2) แบบฝึกการเขียนสะกดค า 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทกัษะทางสังคม และ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) 
และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2) ทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึกอยู่ใน
ระดบัมาก 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึกใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

2. นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมโดยภาพรวมเห็นดว้ยมาก 
จากผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีมของนักศึกษาโดยมีค่าเฉล่ีย (x ̄) เท่ากับ 4.29 และ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี [9] ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบ
มีส่วนร่วมท าให้ผูเ้รียนร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้ งใจ มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงานท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นอกจากนั้นการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมุ่งส่งเสริมทกัษะทางสังคมให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหนา้ท่ีในกลุ่มของตนเพ่ือท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้และสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี [10] ท่ีได้
ให้แนวคิดว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั 
ท าให้เกิดทกัษะทางสังคม กล่าวคือไดร่้วมกนัท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและความเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม 
ของตน มีความเสียสละ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้เพื่อให้ตนเองและสมาชิกใน
กลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และนอกจากนั้นยงัส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางสังคมมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ีร่วมกบั 
ใบความรู้ ใบงานดว้ยการเรียงล าดบัจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมและใบงานกลุ่มทา้ย
บทเรียนซ่ึงใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษาท่ีนอกจากจะท าให้นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากข้ึนแลว้ ยงัช่วยในเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างเต็มท่ี 
 ดงัท่ี Deutsch, 1962.; Johnson, Johnson, & Holubec, 2013) [11] ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)  
เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท่ีมีระดบัความรู้ความสามารถต่าง ๆ กนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน
การเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเรียนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนสมาชิกทุกคนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้รียน
อภิปรายเน้ือหาสาระท่ีเรียนดว้ยกนั ช่วยเหลือท าความเขา้ใจ และสนบัสนุนส่งเสริมใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ในการเรียนรู้ลกัษณะ
น้ีผูเ้รียนตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีแต่ละคนรับรู้ว่า ตวัเขาเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ  
ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายแลว้เช่นกนั นัน่คือผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองจะเป็นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มดว้ย 
เพราะทุกคนอยูใ่นเรือล าเดียวกนั งานใด ๆ กต็ามจะไม่สามารถท าส าเร็จไดด้ว้ยดี ถา้ขาดคนหน่ึงคนใดไป และทุกคนจะรู้สึกภูมิใจ
และดีใจร่วมกนัเม่ือท างานไดส้ าเร็จ และการเรียนรู้แบบร่วมมือดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมาย โดยการสนับสนุนของกลุ่มหรือทีม [12]   
โดยสมาชิกในกลุ่มหรือทีมสามารถเรียนรู้ปัญหาจากผลการปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและ
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สนบัสนุนสมาชิกกลุ่มดว้ย นอกจากการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ปัญหาและกระบวนการวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพแลว้ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลและกลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูส้อนควรศึกษาวิจยัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ และควรน าการ
เรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมไปเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของผูเ้รียนในสาขาต่าง ๆ  

2. ผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เน้ือหามาก่อนล่วงหนา้เพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนในหอ้งไดง่้ายข้ึน  
3. ผูส้อนควรอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมให้ชัดเจนก่อนให้ผูเ้รียนลงมือท า เพื่อผูเ้รียนจะได้        

วางแผนการท างานในกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในการท างานกลุ่ม ควรเนน้ให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและบทบาทของ
ตนเองขณะท างานกลุ่ม การให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีเรียนอ่อน 
เพ่ือใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ  
 4. ผูส้อนควรศึกษาวิจัยการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร่วมกบัการใชส่ื้อประกอบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทนัสมยัโดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเสรี 
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