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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) 2) ศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) แบบหนึ่ง
ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ในภาคเรี ยนที่ 2/2562 จานวน 57 คน เครื่ องมือที่ใช้
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ใบความรู ้/ใบงาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็ นที่ มีต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยกันเป็ นที ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิ ติ t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.29 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

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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บทนา
ในชั้นเรี ยนทัว่ ๆ ไป การทางานกลุ่มเพื่อการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของผูเ้ รี ยนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร ผูเ้ รี ยนยังไม่ได้
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และยังไม่ได้ฝึกทักษะการทางานเป็ นทีมที่ดี ดังที่เรามักพบเสมอว่าเมื่อผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นกลุ่มมักมี
ผูเ้ รี ยนเพียงหนึ่ งหรื อสองคนที่กม้ หน้าก้มตาทางาน คนที่เหลือนัง่ ดูหรื อทาอย่างอื่น เช่น ลุกเดินไปมา นัง่ เล่น พูดคุยแหย่เพื่อน ฯลฯ
แต่เมื่อนางานไปส่ ง ทุกคนจะได้คะแนนเดียวกันทั้งกลุ่ม หรื อในบางกรณี ในการทางานกลุ่มนั้น มีการแบ่งงานกันทา แต่เมื่อแต่ละ
คนทาเสร็ จ ต่างก็เอาผลงานของตนมารวมกัน แล้วนาไปส่ ง ส่ วนมากแล้วสมาชิกแต่ละคนอาจจะรู ้และเข้าใจเฉพาะส่ วนที่ตนเองทา
แต่ไม่ได้รับรู ้หรื อเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่เพื่อนคนอื่นทาเช่นนี้ เป็ นต้น การทางานกลุ่มในลักษณะดังกล่าวนี้ ผูเ้ รี ยนแทบไม่ได้เรี ยนรู ้ตามที่
คาดหวังไว้และเป็ นการใช้เวลาในชั้นเรี ยนที่ไม่คุม้ ค่า ยิง่ ไปกว่านั้น อาจเป็ นการสร้างนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ในการเรี ยนรู ้และทักษะ
การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย อันที่จริ งผูส้ อนจานวนมากเล็งเห็นประโยชน์ของการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน แต่ที่ยงั ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่ าที่ ควร อาจเป็ นเพราะว่าในการดาเนิ นการสอน ผูส้ อนไม่ ได้ช้ ี แจงเป้ าหมาย วิธีการและผลที่ คาดหวังของการทา
กิจกรรมกลุ่มให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจนมากพอ ผูส้ อนเพียงแต่แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน หรื อไม่กใ็ ห้ผเู ้ รี ยนจัดกลุ่มกันเอง แล้วให้ลงมือทางาน
ตามที่ผูส้ อนมอบหมาย โดยที่ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการฝึ กทักษะที่จาเป็ นสาหรับการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [1] อันได้แก่
การรับผิดชอบในส่ วนงานของตนและงานของกลุ่ม การแก้ปัญหาร่ วมกัน การให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่น การให้กาลังใจซึ่ งกันและ
กัน ฯลฯ ดังนั้น เพื่อลดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ไม่พึงประสงค์จากการทางานกลุ่มให้น้อยลงและเพิ่มพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่
ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก คนในกลุ่ ม ผู ้ส อนควรน าเอาการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning)
ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบไปใช้ในชั้นเรี ยน เพราะการเรี ยนรู ้ร่วมกันสามารถเอื้อประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนหลายประการ ได้แก่ 1) ช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น 2) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งขึ้น 3) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น 4) ผูเ้ รี ยนใช้เวลาทางานด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและลดพฤติกรรมที่รบกวนผูอ้ ื่นในชั้น
เรี ยน 5) ผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน ๆ รวมทั้งมีการช่วยเหลือเพื่อน ๆ มากขึ้น 6) ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อรายวิชาที่เรี ยน และ
7) ผูเ้ รี ยนรู ้สึกภูมิใจในตนเองมากขึ้น
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนที่มีระดับ ความรู ้ความสามารถต่าง ๆ กัน ทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิ กแต่ละคนรั บผิดชอบในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระที่เรี ยนและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันจนสมาชิ ก
ทุกคนประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้ รี ยนอภิปรายเนื้อหาสาระที่เรี ยนด้วยกัน ช่วยเหลือทาความเข้าใจและสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ในการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้ ผเู ้ รี ยนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยที่แต่ละคนรับรู ้ว่าตัวเขาเองจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม บรรลุเป้ าหมายแล้วเช่นกัน นัน่ คือ ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็ น
ผลสาเร็ จที่ เกิ ดขึ้นกับสมาชิ กคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย เพราะทุกคนอยู่ในเรื อลาเดี ยวกัน งานใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถทาสาเร็ จได้
ด้วยดีถา้ ขาดคนหนึ่ งคนใดไปและทุกคนจะรู ้สึกภูมิใจและดีใจร่ วมกัน เมื่อทางานได้สาเร็ จ [2] [3] [4] ในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่
เป็ นทางการนี้ การดาเนิ นการสอนในภาพรวม มีลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน อย่างน้อยควรมี
ในด้านวิชาการ 1 ข้อ และด้านทักษะเชิงสังคม 1 ข้อ 2) พิจารณาเรื่ องวิธีการจัดโครงสร้างของกลุ่ม เช่น ขนาดของกลุ่ม การจัดกลุ่ม
ของผูเ้ รี ยน บทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม วิธีการจัดระบบสื่ อการเรี ยนและวิธีการจัดที่ นั่งของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน 3) การสอน
มโนทัศน์ดา้ นวิชาการ หลักการและกลวิธีในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาและการนาเนื้ อหาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ของผูเ้ รี ยน การอธิ บาย
งานที่มอบหมายและเกณฑ์การบรรลุความสาเร็ จของงาน การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของกลุ่ม ความรั บผิดชอบส่ วนตนและ
ของกลุ่ม พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและเกณฑ์การประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 4) กากับการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มและเข้าไปแทรกในกลุ่มเพื่อสอนทักษะความร่ วมมื อและให้การช่ วยเหลื อในการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาตามความจาเป็ น และ 5)
ประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและช่วยผูเ้ รี ยนในการประเมินการดาเนิ นการของกลุ่ม
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ในการนาเอาการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือไปใช้สอนในชั้นเรี ยน ผูส้ อนจะต้องพิถีพิถนั ในการออกแบบงานที่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยน
ทา ซึ่ งงานนั้นเป็ นงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ผูเ้ รี ยนต้องใช้กระบวนการคิดในระดับสู ง ต้องคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยที่ผสู ้ อนตั้ง
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพงานไว้ในระดับสู ง และมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเ้ รี ยนด้วย [5] ตัวอย่างของการ
เรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ อย่ า งเป็ นทางการ ได้ แ ก่ 1) การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกั น เป็ นที ม (Team-based learning) ของ Larry K. Michaelsen
จาก University of Oklahoma โดยมี เป้ าหมายที่ สาคัญ ดังนี้ (1) สร้ างความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามหลักของรายวิชา (2) พัฒนา
ความสามารถด้านการคิด และการแก้ปัญหา (3) เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (4) ส่ งเสริ มทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานเป็ นทีม (5) ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ 2) การเรี ยนรู ้แบบศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม
(Group Investigation) เป็ นการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อทาโครงงานหรื อทางานที่ มอบหมาย รู ปแบบนี้ เหมาะสาหรับการสื บค้นข้อมูลเพื่อ
นามาใช้แก้ปัญหาหรื อค้นหาคาตอบในหัวข้อที่ กลุ่มตนเองสนใจ 3) เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม (Teams-Games-Tournament หรื อ
TGT) ของ DeVries & Slavin ที่มีลกั ษณะเฉพาะ คือ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อทาคะแนนสาหรั บกลุ่มของตน
4) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เป็ นกลุ่ม (Student Teams-Achievement Divisions หรื อ STAD) ของ Slavin [6] ลักษณะเฉพาะของแบบ STAD
คือ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เนื้ อหาใหม่เป็ นทีม แต่เมื่อทดสอบจะทดสอบเดี่ยว ๆ เป็ นรายคนทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจในเรื่ องความรับผิดชอบ
ส่ ว นบุ ค คล 5) การร่ ว มกัน อ่ า นและเขี ย นแบบบู ร ณาการเป็ นที ม (Cooperative Integrated Reading and Composition หรื อ CIRC)
ของ Slavin [7] ลักษณะเฉพาะของแบบ CIRC คือสมาชิ กในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมี ระดับความสามารถที่ หลากหลาย เนื้ อหาที่ อ่านที่ มี
ระดับต่าง ๆ กัน แต่นามาอ่านสู่ กนั ฟัง ทานายสิ่ งที่อ่านด้วยกัน ฝึ กการสะกดคาและฝึ กเรื่ องคาศัพท์ดว้ ยกัน
ส่ วนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื ออย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่ งสามารถนามาใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ ภายในคาบเรี ยนเดี ยว ได้แก่
1) จิ ก ซอว์ (Jigsaw) เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ แ บ่ ง ผูเ้ รี ย นออกเป็ นกลุ่ ม ย่อ ย ๆ แล้ว ให้ส มาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม ไปศึ ก ษาค้น คว้า และ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั กลุ่มอื่ น แล้วนาความรู ้ ที่ได้น้ ันมาถ่ายทอดให้สมาชิ กในกลุ่มของตนเอง 2) สุ มหัวคิ ด (Numbered Head
Together) รู ปแบบนี้ เหมาะสาหรับการทบทวนหรื อตรวจสอบความเข้าใจ โดยที่แต่ละกลุ่มจะช่วยกันเตรี ยมตัวตอบคาถามที่ผสู ้ อน
จะทดสอบ เมื่อมีการสอบ ผูส้ อนจะรวมคะแนนของสมาชิ กทุกคนมารวมกันเป็ นคะแนนของกลุ่ม 3) คิดเดี่ยว คิดคู่ คิดด้วยกัน
(Think-Pair-Share) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นจากปั ญหาหรื อคาถาม โดยที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนคิดหาคาตอบก่อน จากนั้นไปอธิ บาย
ให้คู่ของตนฟัง แล้วสุ ดท้าย ทุกคนนาเอาคาตอบมาอภิปรายร่ วมกัน เพื่อให้ได้คาตอบของคาถามหรื อปัญหาที่ดีที่สุด
ในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ น
ผูส้ อนรายวิชานี้ ได้เลือกใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ ดังนี้ 1) สร้างความมัน่ ใจว่า
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามหลักของรายวิชา ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้สูงขึ้น 2) พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา 3) เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้
มีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต 4) ส่ งเสริ มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานเป็ นทีม และ 5) ส่ ง เสริ ม
ให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ซึ่ งหน้า ที่ ห ลัก ของผู ส้ อน คื อ การก ากับ ผู เ้ รี ย นให้ ท างานตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจัย จึ งเห็ น ว่า การเรี ย นรู ้ ด้วยกันเป็ นที ม นี้ มี ความเหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย น
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทางาน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ตลอดจนกฎเกณฑ์ การทางานกันอย่างชัดเจน สมาชิก
ทุ กคนต้องพัฒนาและช่ วยเหลื อคนที่ อ่อนกว่าเพื่อทาให้การทางานกลุ่มเข้มแข็งขึ้ น ขณะเดี ยวกันผูเ้ รี ยนทุ กคนต้องพัฒนาและ
ช่วยเหลือตนเอง โดยใช้ศกั ยภาพให้มากที่สุดเพราะทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบความสาเร็ จได้และผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ต้องมี ท ักษะทางสั งคมเพื่ อ ให้ส ามารถท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข มี การตัดสิ น ใจ มี ความสามารถในการท างาน
การจัดการ การสื่ อสารและสามารถแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในการทางานร่ วมกัน
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
แบบการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกัน เป็ นที ม (Team-based Learning) มาใช้ใ นการสอนรายวิ ช าการพัฒ นาหลัก สู ต รเพื่ อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นที ม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา ชั้นปี ที่ 1
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 1

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ภาคเรี ยนที่ 2/2562 จานวน 57 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning)
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning)
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
มีแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องและสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยได้ตรวจสอบการใช้ภาษาความชัดเจนของ
ข้อความและความถูกต้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในเบื้องต้น แล้วนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตรวจพิจารณารู ปแบบการใช้ภาษา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของสื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
ผู ้วิ จั ย สร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยให้ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หาและจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้
เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น
ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมและความเที่ยงตรง
และนาแบบทดสอบที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาแล้วไปทดลองใช้กบั ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาข้อสอบที่เลือกไว้
แล้วนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผา่ นการหาประสิ ทธิ ภาพไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
ผูว้ ิจัยสร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดยกาหนดค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ แล้วนา
แบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความและตรวจความเที่ ยงตรงเพื่อ
ตรวจสอบหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิน แล้วเลือกข้อคาถามและจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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วิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึงวิธีการจัดการเรี ยนโดยการใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) และแจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ รวมไปถึงวิธีประเมินการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และเข้าสู่ กระบวนการวิจยั ดังนี้
1. ขั้นก่อนการทดลอง
ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pretest) เมื่อทาการทดสอบแล้ว นามาตรวจ
ให้คะแนนและบันทึกผลคะแนนไว้
2. ขั้นทดลอง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) ในวิชาการพัฒนา
หลักสู ตร คศ. 1101104 ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็ นเวลา 10 คาบ คาบละ 60 นาที ทาการสอนโดยใช้ชวั่ โมงเวลาเรี ยนตามปกติ
ซึ่ งในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมมีข้ นั ตอน รู ปที่ 1
กระบวนการเรียนการสอน

ระยะเวลา

มอบหมายให้ศึกษาด้วยตนเอง

ก่อนเรี ยน

ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานรายบุคคล

ผลลัพธ์ ของการเรียนรู้

10 นาที

ผลการทดสอบระดับความรู ้รายบุคคล

อภิปรายความรู ้เพื่อทดสอบรายกลุ่ม

30 นาที

ผลการทดสอบระดับความรู ้
รายกลุ่ม

ตรวจสอบและเขียนสรุ ปแนวคิดสาคัญ

20 นาที

รายงาน 1: สรุ ปแนวคิดสาคัญของ
หน่วยการเรี ยนรู ้รายบุคคล

ครู เสนอแนะหรื อให้ความรู ้เพิ่มในประเด็นที่ไม่ชดั เจน

30 นาที

รายงาน 2: ผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา/
สถานการณ์

ใช้แนวคิดมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและ
นาเสนอผลการเรี ยนรู ้

60 นาที

ผลการประเมินการนาเสนอ
ผลการเรี ยนรู ้รายกลุ่ม

ครู เสนอแนะ ประเมินผล สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ และ
ผลของกระบวนการกลุ่ม

30 นาที

ผลการประเมินการทางานเป็ นทีม
ผลการประเมินจิตพิสยั

รู ปที่ 1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
3. ขั้นหลังการทดลอง
หลังการวิจยั ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Posttest) และทาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม เมื่อทาการทดสอบแล้วนามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบันทึกผลไว้ นาผลที่ได้จาก
การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน (Pretest- Posttest) มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางการสถิติต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลนั้น ผูว้ ิจัย ดาเนิ นการทดลองวิจัย ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ใช้เวลาใน
การดาเนินการวิจยั ทั้งสิ้ น จานวน 10 คาบ คาบเรี ยนละ 60 นาที รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยทั้งสิ้ น 12 คาบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยวิธีการทางสถิติ สรุ ปเป็ นผลการทดลอง ดังนี้
1. คะแนนแบบทดสอบก่ อ นและหลัง การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกัน เป็ นที ม โดยใช้ก ารทดสอบค่ า ที แ บบไม่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน
(dependent samples t-test)
2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าเฉลี่ย (𝑥̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที ม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึ กษา
ชั้นปี ที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จานวน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบีย่ งเบน
ประเมินผล
คะแนนเต็ม
t
df
p
มาตรฐาน (S.D.)
(N)
(𝒙̄)
ก่อนเรี ยน
57
20
7.94
3.42
-15.76*
25
.00
หลังเรี ยน
57
20
13.90
2.69
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ภาคเรี ยนที่ 2/2562
ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (𝑥̄= 13.88, S.D. = 2.69) สู งกว่าก่อน
เรี ยน (𝑥̄= 7.92, S.D. = 3.42) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
การเรียนรู้ ด้วยกันเป็ นทีม
ข้ อ
ประเด็น
(Team-based learning)
𝒙̄
S.D.
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศการเรียนรู้
1 นักศึกษามีความสุ ขกับการทางานกลุ่ม
4.76
0.80
เห็นด้วยมากที่สุด
2 นักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการร่ วมกันทางาน
4.66
0.78
เห็นด้วยมากที่สุด
3 นักศึกษามีความพึงพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรี ยน
4.46
0.74
เห็นด้วยมาก
4 บรรยากาศในชั้นเรี ยนทาให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
4.46
0.74
เห็นด้วยมาก
5 นักศึกษามุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
4.24
0.76
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.50
0.78
เห็นด้วยมากที่สุด
บทบาทที่ผ้ สู อนมีต่อการจัดการเรียนรู้
1 การจัดระบบทางกายภาพของห้องเรี ยน
4.42
0.64
เห็นด้วยมาก
2 การจัดกลุ่มและขนาดของกลุ่มของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน
4.37
0.63
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อ

ประเด็น

3
4

การเรียนรู้ ด้วยกันเป็ นทีม
(Team-based learning)
𝒙̄
S.D.
ระดับความคิดเห็น
4.16
0.60
เห็นด้วยมาก
4.01
0.68
เห็นด้วยมาก
4.23
0.65
เห็นด้วยมาก

การมีพฤติกรรมการสื่ อความหมายของผูส้ อนที่เหมาะสม
การใช้แนวทางการสอนของผูส้ อนที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
กิจกรรมการเรียนรู้
1 นักศึกษาบริ หารจัดการกับบทเรี ยนได้ดีข้ ึน
4.36
0.70
เห็นด้วยมาก
2 นักศึกษาแบ่งงานที่ได้รับมอบหมายออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ แล้วแบ่งกัน 4.22
0.69
เห็นด้วยมาก
ให้แต่ละคนรับผิดชอบ
3 นักศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม
4.18
0.75
เห็นด้วยมาก
4 นักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนและไม่ทอ้ ถอยง่าย ๆ
4.07
0.90
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.14
0.76
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) โดยภาพรวมเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̄) เท่ากับ 4.29 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้มากที่สุด (𝑥̄=4.50, S.D=0.78) รองลงมาคือ ด้านบทบาทที่ผูส้ อนมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ (𝑥̄=4.23, S.D=0.65) และ ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (𝑥̄=4.14, S.D=0.76)
ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ประเด็นที่นกั ศึกษาเห็นด้วยมากเรี ยงตามลาดับ คือนักศึกษามีความสุ ขกับการทางาน
กลุ่มมาก (𝑥̄= 4.76, S.D. = 0.80) รองลงมาคือนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการร่ วมกันทางาน (𝑥̄= 4.66, S.D. = 0.78)
บรรยากาศในชั้นเรี ยนท าให้นักศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู ้ (𝑥̄= 4.46, S.D. = 0.74) นักศึ กษามี ความพึ งพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรี ยน
(𝑥̄= 4.46, S.D. = 0.74) และนักศึกษามุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย (𝑥̄= 4.24, S.D. = 0.76) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
ด้านบทบาทที่ ผูส้ อนมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาเห็ นด้วยมากเรี ยงตามลาดับ คือ การจัดระบบทาง
กายภาพของห้องเรี ยน (𝑥̄= 4.42, S.D. = 0.64) รองลงมาคือการจัดกลุ่มและขนาดของกลุ่มของนักศึกษาในชั้น (𝑥̄= 4.37, S.D. = 0.63)
การมีพฤติกรรมการสื่ อความหมายของผูส้ อนที่ เหมาะสม (𝑥̄= 4.16, S.D. = 0.60) การใช้แนวทางการสอนของผูส้ อนที่ เหมาะสม
(𝑥̄= 4.01, S.D. = 0.68) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้พบว่า ประเด็นที่นกั ศึกษาเห็นด้วยมากเรี ยงตามลาดับคือ นักศึกษาบริ หารจัดการกับบทเรี ยนได้ดี
ขึ้น (𝑥̄=4.36, S.D. =0.70) รองลงมาคือนักศึกษาแบ่งงานที่ได้รับมอบหมายออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ แล้วแบ่งกันให้แต่ละคนรับผิดชอบ
(𝑥̄= 4.22, S.D. = 0.69) นักศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม (𝑥̄= 4.18, S.D. = 0.75) นักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน
และไม่ทอ้ ถอยง่ าย ๆ (𝑥̄= 4.07, S.D. = 0.90) นักศึ กษาประเมิ นตนเองตลอดภาคเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ (𝑥̄= 4.07, S.D. = 0.90)
สิ่ งที่นกั ศึกษาพูดออกมาแสดงให้เห็นถึงความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างแท้จริ ง (𝑥̄= 4.06, S.D. = 0.64) และนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มกระตือรื อร้นที่จะทางานที่ได้รับมอบหมาย (𝑥̄=4.03, S.D. =0.73) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
ผูส้ อนควรนาเสนอผลและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่จะนาไปสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
ที่สอดคล้องกับบริ บทการเรี ยนการสอนและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แนวทางการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
กิจกรรม/บทบาท
ระยะ/เป้าหมาย
ผู้สอน
Pre-Class
- เตรี ย มผู ส้ อนให้ เ ข้า ใจในหลัก การการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกัน เป็ นที ม
- ทั ก ษะการเรี ยนรู ้ (Team-based learning)
ด้วยตนเอง
- จัดทาคู่มือสาหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนครอบคลุม กระบวนการเรี ยนรู ้และ
- การสนับ สนุ น การ ขอบเขตเนื้อหา
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- จัดทาแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาการเรี ยนรู ้
- จัดทาแผนสอนกลางเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกกลุ่มได้ เรี ยนรู ้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
เดียวกัน
- ประชุมเพื่อเตรี ยมสอนและอภิปรายหลังการสอน ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
In Class
- จัดการทดสอบรายบุคคล
- บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ - จัดการทดสอบรายกลุ่ม
ของการเรี ยนรู ้รายวิชา - กระตุน้ การอภิปราย
- สรุ ปการเรี ยนรู ้
- กระตุน้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ในกรณี ศึกษา
- ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้
- สะท้อนผลการเรี ยนรู ้รายกลุ่มและรายบุคคล
Post Class
- อภิปรายปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปั ญหา
- ร่ วมประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนต่อไป

ผู้เรียน
- ศึ กษาวั ต ถุ ป ระส งค์
การเรี ยนรู ้
- ฝึ กฝนทั ก ษะที่ จ าเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- ศึกษาคู่มือการเรี ยนรู ้
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้ ก่ อ น เ ข้ า
ห้องเรี ยน
- ทดสอบความรู ้
- อภิปรายความรู ้
- สื บค้นความรู ้เพิ่มเติม

- ประเมินผลการเรี ยนรู ้

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึ กษาพบว่านักศึ กษามี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจัยได้มี
การจัดเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนรายวิชานี้ และได้เลือกใช้การเรี ยนรู ้
ด้วยกันเป็ นที ม (Team-based learning) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative learning) แบบหนึ่ งที่ ผูเ้ รี ยนมี ระดับความรู ้
ความสามารถต่าง ๆ กัน ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ ได้แก่ 1) สร้างความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม
หลักของรายวิชา ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนได้สูงขึ้น 2) พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3) เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมใน
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต 4) ส่ งเสริ มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและทักษะการทางานเป็ นที ม และ 5) ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งหน้าที่หลักของผูส้ อน คือการกากับผูเ้ รี ยนให้ทางานตามที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึงแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนและแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ รวมไปถึงวิธีประเมินการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึง
การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน ผูส้ อนแนะนาวิธีการทางาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิ กในกลุ่ม และสมาชิ กทุ กคนภายในกลุ่ม มี ค วามร่ วมมื อ กันในการท างาน ให้ความช่ วยเหลื อ และ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิม เพิ่มนาม [8] ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการเขียนสะกดคาและทักษะ
ทางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ ก การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการเขียนสะกดคา 2) ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ ก 3) ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
เทคนิ ค TGT ร่ ว มกับ แบบฝึ ก กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ย นวัด เขาวัง
(แสงช่วงสุ วนิ ช) จานวน 48 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบฝึ กการเขียนสะกดคา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 4) แบบประเมินทักษะทางสังคม และ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)
และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ ก หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ทักษะทางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ กอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ กใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมโดยภาพรวมเห็นด้วยมาก
จากผลการศึ กษาพบว่าความคิ ดเห็ นต่ อ การเรี ย นรู ้ ด้วยกันเป็ นที ม ของนักศึ กษาโดยมี ค่ าเฉลี่ ย (x̄) เท่ ากับ 4.29 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี [9] ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหรื อแบบ
มี ส่ วนร่ วมท าให้ผูเ้ รี ย นร่ วมมื อ กันท างานกลุ่ ม ด้วยความตั้งใจ มุ่ งเน้นการร่ วมกันปฏิ บ ัติ งานที่ มี การช่ วยเหลื อ ซึ่ ง กันและกัน
นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือจะมุ่งส่ งเสริ มทักษะทางสังคมให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตนเพื่อทาให้งานของกลุ่มดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายของงานได้ และสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี [10] ที่ได้
ให้แนวคิดว่า การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อหรื อแบบมี ส่วนร่ วม เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถต่างกัน
ทาให้เกิ ดทักษะทางสังคม กล่าวคื อได้ร่วมกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและความเต็มใจรั บผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ในกลุ่ม
ของตน มีความเสี ยสละ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันทาให้งานของกลุ่มดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายของงานได้ เพื่อให้ตนเองและสมาชิ กใน
กลุ่มประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ กาหนด และนอกจากนั้นยังส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะทางสังคมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ร่วมกับ
ใบความรู ้ ใบงานด้วยการเรี ยงลาดับจากเนื้ อหาที่ ง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมและใบงานกลุ่มท้าย
บทเรี ยนซึ่ งใช้วดั ความรู ้ ความเข้าใจของนักศึ กษาที่ นอกจากจะทาให้นักศึ กษาเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้ นแล้ว ยังช่ วยในเรื่ องความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้มี โ อกาสฝึ กฝนการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) อย่ า งเต็ ม ที่
ดังที่ Deutsch, 1962.; Johnson, Johnson, & Holubec, 2013) [11] ได้กล่าวไว้ว่า การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative learning)
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนที่มีระดับความรู ้ความสามารถต่าง ๆ กัน ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระที่ เรี ยนและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันจนสมาชิ กทุ กคนประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้ รี ยน
อภิปรายเนื้ อหาสาระที่เรี ยนด้วยกัน ช่วยเหลือทาความเข้าใจ และสนับสนุนส่ งเสริ มให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ในการเรี ยนรู ้ลกั ษณะ
นี้ ผูเ้ รี ยนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยที่ แต่ละคนรั บรู ้ ว่า ตัวเขาเองจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ก็ต่อเมื่ อสมาชิ กคนอื่ น ๆ
ในกลุ่มบรรลุเป้ าหมายแล้วเช่นกัน นัน่ คือผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นกับตัวเองจะเป็ นผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นกับสมาชิ กคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย
เพราะทุกคนอยูใ่ นเรื อลาเดียวกัน งานใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถทาสาเร็ จได้ดว้ ยดี ถ้าขาดคนหนึ่งคนใดไป และทุกคนจะรู ้สึกภูมิใจ
และดีใจร่ วมกันเมื่อทางานได้สาเร็ จ และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบและเป็ นการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน อย่า งมี ค วามหมาย โดยการสนับ สนุ น ของกลุ่ ม หรื อ ที ม [12]
โดยสมาชิกในกลุ่มหรื อทีมสามารถเรี ยนรู ้ปัญหาจากผลการปฏิบตั ิและการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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สนับสนุนสมาชิกกลุ่มด้วย นอกจากการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะช่วยให้การเรี ยนรู ้ปัญหาและกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพแล้ว กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิยงั สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูส้ อนควรศึกษาวิจยั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับชั้นอื่น ๆ และควรนาการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมไปเปรี ยบเทียบกับการจัดการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในสาขาต่าง ๆ
2. ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะทาความเข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนในห้องได้ง่ายขึ้น
3. ผูส้ อนควรอธิ บายขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที มให้ชัดเจนก่ อนให้ผูเ้ รี ย นลงมื อท า เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้
วางแผนการทางานในกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และในการทางานกลุ่ม ควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของ
ตนเองขณะทางานกลุ่ม การให้ความร่ วมมือและแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิ กที่เรี ยนอ่อน
เพื่อให้กลุ่มประสบผลสาเร็ จ
4. ผูส้ อนควรศึ กษาวิจัยการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร่ วมกับการใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและทันสมัยโดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเสรี
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