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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาความรู้รวบ
ยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาความรู้
รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ านวน 60 คน ท่ีได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Random sampling) และสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 
(Random assignment) 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก 
จ านวน 75 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.4-0.8 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.28-0.75 และค่าความเช่ือมั่นได้ 0.85 การ
ด าเนินการวิจัย จะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้โดยการบรรยายควบคู่กับการ
น าเสนอข้อสอบรายกลุ่ม กลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยการน าเสนอข้อสอบรายกลุ่มควบคู่กับการจัดให้มีการ
สอบแข่งขันระหว่างกลุ่มท้ังหมด 4 ครั้ง โดยเลือกสมาชิกในแต่ละกลุ่มท่ีมีเกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาสอบกลุ่มละ 2 คน
ต่อครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Dependent t-test และ Independent  t-test ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบ
ก่อนเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน  คะแนนสอบหลังเรียนของท้ังสองกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และคะแนนสอบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคญั : การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การแข่งขันทีมเกม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) compare pre-test and post-test score in the 
maternal and newborn nursing comprehension subject of the 4th grade nurse students.                          
2) compare an achievement in the maternal and newborn nursing comprehension subject of the 
experimental and control group. The sample is a 4th grade nurse students, Faculty of Nursing, 
Ratchathani University. There were 60 random sampling subjects, 30 random assignment to  control 
group, 30 to experimental group. Research instruments were the cooperative learning methods plan 
and 75 items of multiple-choice exam with 4 choices, degree of difficulty 0.4-0.8, discrimination 
power 0.28-0.75, coefficient of 0.85. There have been pre and post-tested. The control group learned 
by lecturing along with presentation of the group. The experimental group learned by presentation 
of the group together with arranging for 4 competition between the groups. Selected 2 students who 
has a similar grade point average from each group each examination. Data were analyzed by 
Dependent t-test and Independent t-test. The result found that there was no difference of  pre-test 
scores both group, post-test scores for both group were statistical significance higher than pre-test 
scores and the test scores of the experimental group was statistical significance higher than control 
group at the level  of .05.  
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บทน า 
 ประเทศไทยเริ่มจัดการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์เมื่อ พ.ศ.2439 และวิวัฒนาการมาเป็นวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล และเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2499 มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเหมาะสม
กับความต้องการของสังคมและความปลอดภัยของผู้รับบริการ (สภาการพยาบาล, 2555)  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้เปิดด าเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (พย.บ) ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2542 เพื่อสร้างความเสมอภาค และขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชธานี (คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี , 2556) และ
เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ท่ีได้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ี
ของสมาชิกสามัญไว้ในข้อท่ี 1 ว่า สมาชิกสภาการพยาบาล ต้องขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการน้ัน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จึงได้จัดโครงการติวส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีเรียนจบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่เน่ืองจากโครงการติวท่ีจัดข้ึนน้ัน ยังพบว่าไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
อัตราการสอบผ่านเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ยังน้อย ดังจะเห็นได้จาก
สถิติผลการสอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 3 ปีย้อนหลังต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 
พบว่าร้อยละของผู้สอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็น
ดังน้ี ปีการศึกษา 2557 มีผู้สอบจ านวน 73 คน สอบผ่าน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 80.82 ปีการศึกษา 2558 มีผู้สอบ
จ านวน 50 คน สอบผ่าน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00  ปีการศึกษา 2559 มีผู้สอบจ านวน 123 คน สอบผ่าน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.78 ปีการศึกษา 2560 มีผู้สอบจ านวน 73 คน สอบผ่าน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 80.82  
 จะเห็นได้ว่า ผลการสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์มีอัตราการสอบผ่านลดลง ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
วิทยาเขตอุดรธานี ต้องหาแนวทางใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บัณฑิตให้มีความรู้และมีความพร้อมส าหรับการสอบมากข้ึน ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตพยาบาลได้   

การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ  (Collaborative Learning) หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ ท่ี ให้ผู้ เรี ยน ท่ีมี
ความสามารถท่ีแตกต่างกันมารวมกลุ่มท างานร่วมกันในกลุ่มเล็กๆประมาณ 3-6  คน โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการแบ่งปันด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่องานร่วมกัน ผู้เรียนได้ร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ส่งเสริมพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ช่วยกันสร้างและแบ่งปันความเข้าใจในแนวคิดร่วมกัน รวมท้ังการแก้ปัญหา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ทิศนา แขมมณ,ี 2559; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559; ชาติชาย ม่วงปฐม, 2560; Panitz, 
1997 cite in Muijs & Reynolds, 2005 ; Marjan Laal and Seyed Mohammad Ghodsi, 2012 ; Faculty of 
education and social work, 2015) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ียึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (learner-centered approach) ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและมุมมอง
การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ทางสังคม (socio-constructivist perspective) การสอนจะต้องถูกมองว่าเป็น
กระบวนการของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้
ถ่ายทอดข้อมูล แต่จะท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ รวมท้ังการสร้างและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีความหมายและกระตุ้นการคิดของผู้เรียนผ่านทางปัญหาในโลกแห่งความจริง แต่ต้องมีการก าหนด
ภาระงานและวัตถุประสงค์เฉพาะไว้อย่างชัดเจน (UNESCO, 2017) ซึ่งการวิจัยของ Johnson and Johnson       
(cite in Thousand et al., 1994) พบว่า เมื่อนักเรียนท่ีมีความสามารถได้ท างานร่วมกันกับเพื่อนท่ีไร้ความสามารถ 
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ผลท่ีได้คือผู้เรียนเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่เพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจ สามารถมองสถานการณ์ได้หลากหลายมุมมอง
และสามารถปรับตัวได้ดีข้ึน  

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ (Johnson and Johnson cite in Thousand 
et al., 1994., ชาติชาย ม่วงปฐม, 2560)  ดังน้ี 
1. Positive Interdependence  หมายถึง การพึ่งพาและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางบวก  
2. Face-to-Face Promotive Interaction คือการกระตุ้นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้งานส าเร็จบรรลุ

เป้าหมายของกลุ่ม ผู้เรียนช่วยเหลือกัน ติดต่อสัมพันธ์กัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนความคิด อธิบายให้
สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกในกลุ่ม การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการท างานของ
สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและความสามารถของผู้เรียน 

3. Individual Accountability คือ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน ทุกคนต้องท างานท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีการตรวจสอบผลงานของรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนแต่
ละคนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ 

4. Interpersonal and Small-Group Skills คือ การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทการ
ท างานกลุ่มย่อย เพื่อให้งานกลุ่มบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนต้องมีทักษะต่างๆได้แก่ การรู้จักกันและไว้ใจกันและกัน         
การสื่อสารอย่างเท่ียงตรงไม่ล าเอียง การยอมรับและสนับสนุนกันและกัน และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง  

5. Group Processing คือ กระบวนการท างานของกลุ่ม การท างานท่ีมีข้ันตอน และด าเนินงานตามแผน 
ตลอดจนมีการประเมินผลและปรับปรุงงาน 

ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ทิศนา แขมมณี, 2559) 
1. Formal cooperative learning เป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ ครูจัดข้ึนโดย 

การวางแผน จัดระเบียบ กฏเกณฑ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้สาระต่างๆอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งอาจเป็นหลายช่ัวโมงหรือหลายสัปดาห์ติดต่อกันจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุผลส าเร็จ 

2. Informal cooperative learning  เป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ครูจัดข้ึน 
เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว โดยสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนแบบปกติอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจหรือ              
ใช้ความคิดเป็นกรณีพิเศษในสาระบางจุด 

3. Cooperative base groups  เป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร สมาชิกกลุ่มจะมี
ประสบการณ์การท างานและการเรียนรู้ร่วมกันมานานจนเกิดสัมพันธภาพท่ีแน่นแฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผูกพัน      
ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกันอย่างต่อเน่ือง 

 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ Slavin (1991) ก าหนดลักษณะส าคัญการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือไว้ 6 ประการ ดังน้ี 
1.  เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goals) หมายถึง ทุกคนในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน 
2. การรับผิดชอบเป็นรายบุคคล (Individual Accountability)  หมายถึง ทุกคนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม 

มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของกลุ่มให้ได้รับความส าเร็จ  
3. โอกาสในความส าเร็จเท่าเทียมกัน (Equal Opportunities for Success)  
4. การแข่งขันเป็นทีม (Team Competition) การเรียนแบบร่วมมือจะมีการแข่งขันระหว่างทีม ซึ่ง 

หมายถึงการสร้างแรงจูงใจและความสมัครสมานสามัคคี รวมท้ังความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนภายในทีม 
5. งานพิเศษ (Task Specialization) หมายถึง การออกแบบงานย่อยๆ ของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนแต่ 

ละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนจะเกิดความภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือกลุ่ม  
6. ดัดแปลงความต้องการของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม (Adaptation to Individual)  
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รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบซึ่งจะมีวิธีการด าเนินการท่ีต่างกันตามวัตถุประสงค์เฉพาะ  เช่น การ

เรียนการสอนแบบ Jigsaw  การจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Games Tournament) การแบ่งปันความส าเร็จ (STAD 
: Student Teams Achievement Division) กลุ่มสืบค้น (GI : Group Investigation) แบบคู่คิด (Think Pair Share)  
เพื่อนคู่คิด 4 สหาย (Think Pair Square) คู่ตรวจสอบ (Pairs Check) การสัมภาษณ์ 3 ข้ันตอน (Three-Step 
Interview) ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) และ การเล่าเร่ืองรอบวง (Round Robin) 

ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson, Johnson, & Smith. 2013) ได้เสนอข้ันตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดังน้ี 
1.  ข้ันเตรียม ประกอบด้วยครูเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน การแบ่ งกลุ่มการ

เรียน แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละบทเรียน แต่ละคาบ และฝึกฝนทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

2.  ข้ันสอน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยการเข้าสู่บทเรียน แนะน าเน้ือหา แหล่งข้อมูล 
และมอบหมายงานให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้รับงานเป็นชุด เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการคิดตัดสินใจแบ่งปันงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 

3.  ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีในการท ากิจกรรมกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมาย และ
จะช่วยเหลือกันเพื่อให้งานน้ันส าเร็จ เป็นการเสริมแรงและสนับสนุนกัน ให้ก าลังใจกัน และพึ่งพาอาศัยกัน 

4.  ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบเป็นการตรวจสอบว่าผู้ เรียนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนหรือไม่                        
ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล และการทดสอบ 

5.  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ถ้าผู้เรียนยังไม่
เข้าใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติมและช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่มหาจุดเด่นและสิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

การประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือในการสอน  
ทิศนา เขมมณี (2559) ได้กล่าวถึง การวางแผนบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีประเด็นท่ีส าคัญดังน้ี 
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนท้ังทางด้านความรู้

และทักษะกระบวนการต่างๆ  ขนาดของกลุ่มให้มีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คน จะเป็นขนาดท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด ก าหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถึง การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยท่ัวไปกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วย
สมาชิกที่คละกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนัด เป็นต้น ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
บทบาทหน้าท่ีในการท างานเพื่อการเรียนรู้มีจ านวนมาก เช่น บทบาทผู้น ากลุ่ม ผู้สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอ
ผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น สถานท่ีให้เหมาะสมในการท างานและการมีปฏิสัมพันธ์กัน ครูต้องคิดออกแบบการ
จัดห้องเรียนให้เอื้อและสะดวกต่อการท างานของกลุ่ม  จัดเน้ือหาสาระ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานท่ีจะให้ผู้เรียนท า พร้อม
ท้ังมีการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ วัสดุอุปกรณ์ และงานท่ีจะให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แล้วจัดแบ่งเน้ือหาสาระ วัสดุ
อุปกรณ์ และงานในลักษณะท่ีให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยกลุ่มและพึ่งพากันในการเรียนรู้ 

2. ด้านการสอน  ครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน โดยอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม ครู
ควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียน เหตุผลในการด าเนินการต่างๆ รายละเอียดของงานและข้ันตอนการท างาน   
การประเมินผลงาน ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าความส าเร็จของงานอยู่ตรงไหน งานท่ีคาดหวังจะมีลักษณะ
อย่างไร และเกณฑ์ท่ีจะใช้ได้ในการวัดความส าเร็จของงานคืออะไร  อธิบายถึงความส าคัญและวิธีการของการพึ่งพา
และเกื้อกูลกัน  
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3. ด้านการควบคุมก ากับและช่วยเหลือกลุ่ม ได้แก่ ดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  
สังเกตการณ์การท างานร่วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มมี ความเข้าใจในงาน หรือบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกให้ข้อมูลป้อนกลับ ให้แรงเสริม และบันทึก 

4. ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ โดยครูประเมินท้ังด้านปริมาณและคุณภาพโดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลายและควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  วิเคราะห์กระบวนการท างานและการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยจัดให้ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม  

ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี จะใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการจัดทีมเกมแข่งขัน (TGT : Team 
Games Tournament) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะส าหรับการเรียนการสอนท่ีต้องการให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษา
ประเด็น หรือปัญหาท่ีมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียวซึ่งเป็นค าตอบท่ีชัดเจน การใช้เกมช่วยในการศึกษาจะช่วย
ให้สามารถสอนได้ท้ังการเริ่มเน้ือหาใหม่และการทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาได้ตามจุดประสงค์ท่ีผู้สอนต้ังไว้ (รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, 2555 อ้างถึงใน ชนะชัย โลหะการก, 2560)   อีกทั้ง
ยังช่วยเร้าให้ผู้เรียนเกิดการสนใจในการเรียนหรือใช้เป็นกิจกรรมในการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ (นิรมล  แจ่ม
จ ารัส, 2539 อ้างถึงใน ชนะชัย โลหะการก, 2560) นอกจากน้ีเกมยังเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจและสร้างความต่ืนเต้นใน
การเรียนของผู้เรียน ช่วยแก้ปัญหาความเบ่ือหน่ายในการเรียนได้ทางหน่ึง  (Haimer & Trueblood, 1977 อ้างถึงใน 
ชนะชัย โลหะการก, 2560) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการ 
พยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแข่งขันทีมเกม 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและ 
ทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและนักศึกษา
พยาบาลช้ันปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre-experimental research)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง น้ี เป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธา นี จ านวน 60 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่า งง่าย                        
(Random sampling) แล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง (Random assignment) 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการ 

พยาบาลมารดาและทารก  ส าหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ         
จ านวน 3 ท่าน 

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารก  
ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 75 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.4-0.8 ค่าอ านาจจ าแนก
ต้ังแต่ 0.28-0.75 และค่าความเช่ือมั่นได้ 0.85  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ี 

ได้มาจากการสุ่ม มีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง (Randomized control group pretest-posttest design) 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

1. การทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักศึกษาท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าข้อสอบรวบยอดรายวิชา 
ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารก จ านวน 75 ข้อ  

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยทีมผู้วิจัยสอนเองท้ังสองกลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินการสอนท้ังหมด  
3 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 24 ช่ัวโมง ดังน้ี 

2.1 แจกเอกสารสรุปเน้ือหารายวิชาทุกหัวข้อตามข้อก าหนดหัวข้อการเรียนการสอนของสภาการ 
พยาบาล (Blueprint test) ให้นักศึกษาทุกคนท้ังสองกลุ่ม 

2.2 แต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คนคละความสามารถตามเกรดเฉลี่ย 
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดเตรียมข้อสอบสรุปรวบยอดท้ังรายวิชากลุ่มละ 75 ข้อ แล้วน าข้อสอบมาน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนทีละข้อพร้อมเฉลยข้อสอบ 

2.3 กลุ่มควบคุมจะได้รับการเรียนรู้โดยการบรรยายควบคู่กับการน าเสนอข้อสอบรายกลุ่ม กลุ่ม 
ทดลองจะจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกม โดยการน าเสนอข้อสอบรายกลุ่มควบคู่กับการจัดให้มี
การอบแข่งขันระหว่างกลุ่มท้ังหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะเลือกสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาสอบกลุ่มละ 2 คน โดยผู้
สอบแข่งขันแต่ละครั้งของทุกกลุ่มมีเกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน  

2.4 การทดสอบหลังเรียน โดยให้นักศึกษาท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าข้อสอบรายวิชา 
ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกฉบับเดียวกับก่อนเรียน จ านวน 75 ข้อ  

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาล

มารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกม โดยใช้สถิติ 
Dependent t-test 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกของ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและนักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ โดยใช้สถิติ Independent t-test 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดา 
และทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ก่อนเรียนในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกม
และกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ ทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test พบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนท้ังสองกลุ่ม 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ 

 

 

กลุ่มตวัอย่าง                       n X               S.D.                t                 df               P 
กลุ่มควบคุมก่อนเรียน       30          29.63           3.40          
กลุ่มทดลองก่อนเรียน       30          29.46           2.98 

.239          58           .406 
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2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาทบทวน 
2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาความรู้ 

รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ ทดสอบด้วยสถิติ Dependent t-test พบว่า ท้ังสองกลุ่มมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในกลุ่มท่ีใช้ 
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ 
 

 

 

 

3. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 
มารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและ
กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ ซึ่งทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ  
 

 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาทบทวนความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาทบทวนความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารกของ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้
ตามปกติ มีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมและกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้
ตามปกติ พบว่า กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง
กว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้วิธีการแข่งขันทีมเกม เป็นกระบวนการของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ ช่วย
กระตุ้นการคิดของผู้เรียน (UNESCO, 2017) ท าให้ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ในทางบวกและเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน (Safwandi, 2016) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในภาระงานและมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน ช่วย

กลุ่มตัวอย่ำง                    n     X              S.D.              t                 df               P 

กลุม่ควบคมุ   ก่อนเรียน         30        29.63        3.40 
                  หลังเรียน        30        43.26        4.49 
กลุ่มทดลอง    ก่อนเรียน       30         29.46        2.98 
                  หลังเรียน        30        46.70        5.22 
 

18.745        29          .000*  

19.106        29          .002* 

      กลุ่มตัวอยา่ง                 n         X            S.D.           t             df             P 
      กลุ่มควบคุมหลังเรียน        30          43.26          4.49 
      กลุ่มทดลองหลังเรียน        30          46.70          5.22 

2.728         58           .008* 
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เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม (Faculty of education and social work, 2015) และ
ทุกคนมีโอกาสท่ีจะท าคะแนนให้ได้เท่าเทียมกัน (Slavin, 1981) และเน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี มีการจัดสภาพการ
เรียนรู้โดยให้มีการสอบแข่งขัน 4 ครั้งโดยสมาชิกในทีมครั้งละ 2 คน แล้วน าคะแนนสอบทุกครั้งมารวมกันเป็นคะแนน
ของทีม ดังน้ัน สมาชิกในทีมทุกคนจ าเป็นต้องจัดติวเน้ือหาความรู้และทบทวนข้อสอบร่วมกัน เพื่อช่วยให้เพื่อนในทีม
ทุกคนมีความรู้เท่ากันก่อนสอบแข่งขันทุกครั้ง และสมาชิกในทีมทุกคนก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน
เพื่อให้ทีมตนเองสามารถสอบและท าคะแนนได้ไม่น้อยกว่าทีมอื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ี
ผ่านมาท่ีพบว่า วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน
ได้ (Michael & Van, 2011 ; ส าเนียง จุลเสริม, 2552 ; กัญญา โชคสวัสด์ิภิญโญ, 2553 ;    ชนะชัย โลหะการก , 
2560 ; สุภาวรรณ อินต๊ะแก้ว, 2557 ; มณีรัตน์ จิรัปปภา, 2559)  

 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมไปใช้ในการจัดการเรียนการ 

สอนวิชาทบทวนความรู้รวบยอดทางการพยาบาลในรายวิชาอื่นๆ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ตอ่ไป 

1. เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนท่ีสั้นเกินไปเพียง 3  
วัน ประกอบกับเน้ือหาของการเรียนรู้มาก ท าให้มีเวลาในการเข้ากลุ่มจัดติวและทบทวนความรู้น้อย จึงเสนอแนะให้มี
การท าวิจัยโดยขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ครอบคลุมตามกรอบ
ขอบเขตความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามที่สภาการพยาบาลก าหนดไว้ 
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