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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 113 คน โดยได้จากการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปรนัย รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
สอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค่าคะแนน
พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน  (T-test 
Dependent Samples)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าคะแนนพัฒนาการของนักเรียนเฉลี่ย 
เท่ากับ 10 คะแนน  
 
ค ำส ำคัญ: วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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บทน ำ 
 ในยุคปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนา มีความจ าเปนและส าคัญตอการด ารงชีวิตของ
มนุษยและส าคัญตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชวยใหมนุษยมีความสะดวกสบายปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร เปนยคุโลกไรพรมแดน 
แมอาศัยอยูที่บ้านก็สามารถเรียนรูไดทั่วโลกขอมูลขาวสารตาง ๆ แพรขยายไปอยางรวดเร็ว การรับรูขาวสารตอง
วิเคราะห์ใหดีการไดมาซึ่งความรูจึงตองเนนที่การแสวงหาความรูตองมีทักษะกระบวนการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวนับเปนความทาทายส าหรับผูสอนเปนอย่าง
มาก เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยนับวา เปนประเทศหนึ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเรื่องของคุณภาพ
ของการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่มีแนวโนมต่ าลง อีกทั้งยังไมไดรับการพัฒนาให
มีความรูความสามารถและทักษะส าหรับโลกยุคใหมอยางเพียงพอ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการทองจ า เพื่อสอบมากกวามุงคิดวิเคราะหและแสวงหาความรูดวยตนเอง ท าใหเด็กไทยจ านวนมากคิดไม
เปน ไมชอบอานหนังสือ ไมรวูิธีเรียน (ไสว ฟกขาว. 2544: 1)  

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการน าเสนอเนื้อหา หรือบทเรียน
ใหม่ รูปแบบการน าเสนออาจจะเป็นการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาหรืออาจจะมีสื่อ การเรียนรู้อ่ืน ๆ ประกอบ
ร่วมด้วย และเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็น วิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD โดยก าหนดให้ผู้เรียนที่ ความสามารถต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้การ
แข่งขันหรือการต่อสู้ทางวิชาการโดยผู้เรียน ที่มีความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกันเข้าแข่งขันตามกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือน าคะแนนของแต่ละคนที่ได้ จากการแข่งขันในแต่ละกลุ่มมาเป็นคะแนนของกลุ่ม แต่ในเวลาเรียนจะต้อง
ร่วมมือกันปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยา
ศาสตร์ที่ดี ขึ้น อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 121) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่ม ด้วยความตั้งใจ
และเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่ เป้าหมายของงานได้ 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ นันตพร วดีศิริศักดิ์ (2555:บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ซึ่งสอดคล้องกับ วรัชญ์ ดลกุล (2556:บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่
เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  

 



 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team 
Game Tournaments)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
พร้อมกับเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยกันภายในกลุ่ม และเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  น าความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ และช่วยให้ นักเรียนมีคุณสมบัติแห่งบุคคลในศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลและข้อดีข้อด้อยของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT (Team Game Tournaments) เป็นการวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 113 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2.  เครื่องท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

   1) ด าเนินการโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67 – 1 นั่นคือ ผ่านเกณฑ์มีความเหมาะสม 



 2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มีค่าเท่ากับ 1 สามารถแปรความได้ว่า ผ่าน
เกณฑ์มีความเหมาะสม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

 1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

 2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

     3) วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 4) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (T-test Dependent 
Samples) 

ผลกำรวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) ที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

 1) ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ
นักเรยีน 113 คน 

 

 

 

 

 



 

 จากตารางผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความแตกต่างโดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มี
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 6.26 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
16.26 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.72 มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.39 

 ตารางแสดงค่าสถิติ T-test ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 113 คน 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
หมายความว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) 
ที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ได้ 

 

ตัวแปร 
คะแนนสอบก่อนเรียน 

Pre-test (20) 
(X1 ) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
Post-test (20) 

(X2) 

คะแนนพัฒนำกำรนักเรียน 
(X2 – X1) 

N 113 113 113 

∑× 707 1,837 1,130 
 

ตัวแปร 
คะแนนสอบก่อนเรียน 

Pre-test (20) 
(X1 ) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
Post-test (20) 

(X2) 

คะแนนพัฒนำกำรนักเรียน 
(X2 – X1) 

 ̅ 6.26 16.26 10 
S.D. 1.85 1.72 1.39 

 จ ำนวนนักเรียน ค่ำเฉลี่ย ค่ำ ∑  ค่ำ ∑   ค่ำ t P 
Pre-test 113 6.26 

350 3,566 42.46* .01 
Post-test 113 16.26 



สรุปผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT (Team Game Tournaments) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournaments) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ แล้วเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
การเรียนสอน ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มท างานเป็นทีม ท าให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยความ
ตื่นเต้น ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดี ซึ่งหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.26 
คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 16.26 และมีค่าคะแนนพัฒนาการของนักเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 10 
คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments) 
จ าเป็นต้องบริหารวางแผนเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม ลงมือปฏิบัติอย่างตื่นเต้น ท้าทาย และการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
(Team Game Tournaments) ไม่เหมาะกับผู้เรียนชอบอยู่เฉย ๆ (Passive Student) ผู้สอนจ าเป็นต้องเสริมแรง 
คอยกระตุ้นและคอยแนะน าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน อยากร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments)  
สามารถน าไปใช้เพ่ือศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แล้ว เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ หรือน าไปใช้เพ่ือศึกษาและพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 
สมรรถนะได้  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournaments)  
ผู้วิจัยสามารถสับเปลี่ยนหรือเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนได้ตาม
เหมาะสม  
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