
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562) 

149 
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กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
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ไชยยงค์ สืบสารคาม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 
กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้
เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย (4) เพ่ือประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย (5) เพ่ือประเมินคุณภาพแผนบริหารการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย (6) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดย
ใช้เทคนิค TGT วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เอกสารประกอบการสอน จ านวน 9 บท  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน จ านวน 90 ข้อ 
แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 60 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกแบบ
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน จ านวน 30 ข้อ แบบประเมินคุณภาพแผนบริหารการสอน(มคอ.3) จ านวน 30 ข้อ 
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92, .94 และ .93 ตามล าดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1) ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.55/97.03 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.7912 แสดงว่า นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 0.7912 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.12 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย พบว่า มีคะแนนสูงข้ึน โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X =25.43) และคะแนนทดสอบหลัง
เรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X =53.37) และผลการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =27.93)  แสดงว่า โดยรวม นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4) คุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.53) 
  5) คุณภาพแผนบริหารการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.59) 
  6) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58) 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT 
 
Abstract 
 The main purposes of this research were (1 )  to Create and Research of Efficiency’s Teaching 
documents course 810243 Legal Aspects of Education with Cooperative Learning Management By TGT 
Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars to get the 
efficiency according to criteria of 80/80, (2) to Study of the Effectiveness Index on Teaching documents 
course 810243 Legal Aspects of Education with Cooperative Learning Management By TGT Techniques of 
Students in the Graduate Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars, (3) to Compare the 
Achievement before, after, and after the Cooperative Learning Management By TGT Techniques course 
810243 Legal Aspects of Education of students in the graduate diploma program in teaching profession 
College of Asian Scholars. (4) to Evaluate the Quality of teaching documents course 810 243 Legal Aspects 
of Education with Cooperative Learning Management By TGT Techniques of Students in the graduate 
diploma program in teaching profession College of Asian Scholars, (5) to Evaluate the Quality of teaching 
management plan (TQF.3) course 810243 Legal Aspects of Education with Cooperative Learning Management 
By TGT Techniques of Students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian 
Scholars and (6) to study the satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching 
profession toward teaching documents course 810243 Legal Aspects of Education with Cooperative 
Learning Management By TGT Techniques College of Asian Scholars. Target group is a graduate of students 
in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars enrollment in course 
810243 Legal Aspects of Education in the first semester, academic Year 2019, a number of 60 people. 
Research Instrument is as follows: Teaching documents, a total of 9 lessons, learning achievement test 
consists of the during test and after test, a total of 90 points, learning achievement test consists of pre-
test and post-test, a total of 60 points in clouding of multiple choice (4 choices). Evaluation of quality 
Teaching documents of 30 points, evaluate the quality of teaching management plan (TQF.3) of 30 points, 
and evaluate the satisfaction of students of 30 points. The reliability was .92, 94 and .93. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. to Study the Satisfaction 
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 A result of this study was found in the following aspects.  
    1) The effectiveness of Teaching documents course 810243 Legal Aspects of Education with 
Cooperative Learning Management By TGT Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars. The efficiency of E1 / E2 is 8 2.55/97.03, which is higher than the 80/80 
criterion. 
    2) The effectiveness index of Teaching documents course 810 243 Legal Aspects of Education 
with Cooperative Learning Management By TGT Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars, the index effectiveness in learning (E.I.) was 0.7912, indicating that the 
overall increase students' knowledge of 0.7912, or 79.12 percent. 
    3) Comparison of academic achievement before, after, and after with Cooperative Learning 
Management By TGT Techniques course 810243 Legal Aspects of Education of Students in the Graduate 
Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars, have a higher score from the t-test, it was found 
that the pre-test scores were ( X =25.43) and the post-test scores were ( X =53.37), and Development 
result scores were ( X =27.93), show that total Students in the Graduate Diploma Teaching Profession with 
more development. There were statistically significant differences at the .01 level. 
  4) The Quality of teaching documents course 810243 Legal Aspects of Education with 
Cooperative Learning Management By TGT Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars, graduates overall quality at a very good level ( X =4.53) 
    5) The Quality of teaching management plan (TQF. 3) course 810243 Legal Aspects of Education 
with Cooperative Learning Management By TGT Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars, graduates overall quality at a very good level ( X =4.59). 
   6) The Satisfaction of Students in the Graduate Diploma Teaching Profession on teaching 
documents course 810243 Legal Aspects of Education with Cooperative Learning Management By TGT Techniques 
of learning College of Asian Scholars found that the overall average was at a high level ( X =4.58). 
 
Keywords:  Active Learning Management, STAD Techniques  
 
บทน า 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative 
Learning) เป็ นส่ วนส าคัญที่ ท า ให้ การ เรี ยนรู้ป ระสบ
ความส าเร็จได้ นักการศึกษาส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดของ
การเรียนรู้แบบความร่วมมือ คือ สลาวิน (Slavin, 1995) 
เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน 
(Roger Johnson) กล่ าวว่า  การจัดการเรียนการสอน
โดยทั่วไป มักจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้ เรียน  หรือระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือ
มองข้ามไป ทั้งที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า ความรู้สึกของ
ผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้นมีผลต่อ
การเรียนรู้มาก (ทิศนา แขมมณี, 2560)  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Team Games 
Tournament (TGT) เป็นเทคนิคการเรียนรู้โดยแบ่งผู้เรียน

ที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างาน
ร่วมกัน ก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมการ
เรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมเอาไว้ แผนการจัดการเรียนรู้แล้วท า
การทดสอบความรู้โดยใช้เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้จาก
การแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม จะเป็นลักษณะการ
แข่งขันตัวต่อตัวหรือกลุ่มกับทีมอื่นที่มีความสามารถระดับ
เดียวกัน น าเอาคะแนนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม ผู้สอน
ต้องมีเทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ให้ค าชมเชย เป็น
ต้น ดังน้ัน สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน  ช่ วย เหลือซึ่ งกันและกั น ในการเรียนรู้  เพ่ื อ
ความส าเร็จของกลุ่ม (ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ, 2550)  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ื อสร้างและหาประสิท ธิภ าพ เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
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โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมาย
ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
   4. เพ่ือประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้
เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 5. เพ่ือประเมินคุณภาพแผนบริหารการสอน 
รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค 
TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 6. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มี ต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โดยใช้เทคนิค TGT วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
เล็กๆ 4-5 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันท างานร่วมกัน
เพ่ือเป้าหมายกลุ่ม สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
ผลงานของกลุ่มข้ึนอยู่กับผลงานสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
ความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จ
ของกลุ่ม คือความส าเร็จของทุกคน  (Kanjanarukpong, 
2004) ซึ่ง Kley (1991) พบว่า นอกจากการเรียนแบบร่วมมือ
จะท าให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนแล้ว 
นักเรียนยังมีทักษะทางสังคมเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเน่ืองจากผู้วิจัยต้องการเพ่ิม
ความสนุกสนานในการเรียนของนักเรียนไปพร้อมกันด้วย 
เพ่ือลดความตึงเครียดในระหว่างเรียน  

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TGT 
(Team Game Tournament) เป็นเทคนิคหน่ึงในการสอน
แบบร่วมมือ ที่ ให้ผู้ เรียนได้รวมกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกัน 
สมาชิกในแต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ซึ่งสมาชิกของทีมจะได้แข่งขันกันในเกมเชิง
วิชาการ โดยความส าเร็จของทีมจะข้ึนอยู่กับความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ (Sutthirat, 2010) อีกทั้งยังเน้น
กิจกรรมการท างานกลุ่ม นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันโดยมีการปรึกษาหารือช่วยเหลือกัน ท าให้
นักเรียนมีการปรับตัวเองและสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ภายในกลุ่มมากข้ึน จนนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เกิด
ความเครียด สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการประสาน
สัมพันธ์กันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้เป็นอย่างดี จึงท า
ให้ นักเรียนมีปฏิ สั มพัน ธ์ที่ ดี ต่อกัน ข้ึน  (Ruksompote, 
2007) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Slavin (1995) พบว่า 
นักเรียนที่เรียนแบบกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) มีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเพ่ือนมากกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT สามารถน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Khongmeesup (2011) 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง ระบบนิเวศมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
วิธีด าเนินการ 
 การศึ กษ าค รั้ ง น้ี  เป็ นก าร วิจั ยกึ่ งทดลอง  
(Quasi- Experimental Research) ด าเนินแผนการทดลอง 
ตามแบบแผนการ วิจั ย One Group Pretest-Posttest 
Design โดยมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (อรพินทร์ ชูชม, 2552)  
  1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ห้อง 4/2,และ 
4/6 จ านวน  2 ห้ อ ง เรียน  วิทยาลั ยบั ณ ฑิ ต เอ เซี ย  ที่
ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก 
  2. ตัวแปร ที่ ใช้ในการศึกษา (1) ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243
กฎหมายทางการศึกษา และแผนบริหารการสอน (มคอ.3) 
รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการ
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เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค 
TGT (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา คุณภาพเอกสารประกอบการสอน คุณภาพแผน
บริหารการสอน (มคอ.3) และความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    
   3. เครื่องมือ ที่ ใช้ในการศึกษา จ านวน 5 
ฉบับ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 
กฎหมายทางการศึกษา จ านวน 9 บท แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบระหว่างเรียน 
และหลังเรียน จ านวน 90 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 60 ข้อ แบบ
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน จ านวน 30 ข้อ 
แบบประเมินคุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) จ านวน 
30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษา 
จ านวน 30 ข้อ  
  4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และแบบประเมินน้ัน ไม่ว่า
จะใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างกี่ครั้ง หรือไม่ว่าจะน าไปสอบถาม
บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใด ก็จะได้รับค าตอบที่ค่อนข้าง
แน่นอน โดยน าแบบสอบถาม และแบบประเมินที่สร้างข้ึน
และผ่ านการตรวจสอบเชิ งเน้ือหาแล้วไปทดลองใช้  
(Try out) กับผู้ ให้ ข้อมูล (Information) ที่มีคุณลักษณะ
ค ล้ าย ค ลึ ง ที่ ใช้ ใน ก าร วิ จั ย กั บ นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่น
ที่ 4 ห้อง 5 ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 
คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ค่าความเท่ียงโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าตาม
วิ ธี ก า ร ข อ ง  คู เด อ ร์ -ริ ช า ร์ ด สั น  Kuder-Richardson 
Methods : (KR-20) (ไพศาล วรค า , 2560) ได้ค่ าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .92, 94 และ .93 ตามล าดับ 
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน 
และหลังเรียน จ านวน 60 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียน 
และหลังเรียน จ านวน 90 ข้อ แบบประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอน จ านวน 30 ข้อ แบบประเมินคุณภาพ
แผนบริหารการสอน (มคอ.3) จ านวน 30 ข้อ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ  
  6. การวิเคราะห์ ข้อมูล  ผู้ วิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 7 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 
กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค  TGT ข อ ง
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้ วย ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ วม มื อ  (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิคTGT ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) โดยใช้
เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค 
TGT ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนบริหารการสอน 
(มคอ.3) ตอนที่  7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อ
การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมาย
ทางการศึ กษ า ด้ วยการจั ดก าร เรี ยนรู้ แบบ ร่วมมื อ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT 
 4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(t-test) 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ข้อมู ลทั่ วไปของนักศึ กษ า หลักสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
จ านวน 60 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 42 
คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 78.33 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีประสบการณ์
ระห ว่าง 1-3 ปี  จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
ตามล าดับ 
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมาย
ทางการศึ กษ า ด้ วยการจั ดก าร เรี ยนรู้ แบบ ร่วมมื อ 
(Cooperative Learning) โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค  TGT ข อ ง
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    
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ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT  

รายการ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 60 90 162.16 82.55 
82.55/97.03 

ประสิทธิของภาพผลลัพท์ (E2) 60 90 190.68 97.03 
  
  จากตารางที่  1 พบว่า ผลการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 
กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด และหลังเรียน จะมีค่า 
E1/E2  เท่ากับ 82.55/97.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ 

 ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการ
ศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมื อ(Cooperative 
Learning) โดยใช้ เทค นิค TGT ของนักศึ กษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT 

จ านวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม
ระหว่างเรียน 

คะแนนรวม
หลังเรียน 

ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) 

ร้อยละ แปลผล 

60 5,400 4,389 5,185 0.7912 79.12 ผ่านเกณฑ์ 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการ
ศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค TGT มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.7912 แสดงว่า นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
เท่ากับ 0.7912หรือคิดเป็นร้อยละ 79.12 

 ตอนที่ 4 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้ เทค นิค  TGT ราย วิชา 
810243 กฎหมายทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา

การทดสอบ N X  S.D.  D  D2 t p-value 
ก่อนเรียน 60 25.43 2.21 

27.93 782.67 138.626**             .000 
หลังเรียน 60 53.37 2.73 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้
เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา มี
คะแนนสูงข้ึน และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า  
 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( X =25.43, 
S.D.=2.21) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
( X  =53.37, S.D.=2.73) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 ตอนที่  5 ผ ล วิ เค ร าะห์ คุ ณ ภ าพ เอ ก ส าร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

ตารางที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วย   
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค TGT 

 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=5) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1 ด้านหัวข้อเน้ือหา 4.50 0.50 ดี 4 
2 ด้านวัตถุประสงค์ประจ าบทเรียน 4.46 0.44 ดี 5 
3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.51 0.47 ดีมาก 3 
4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.54 0.42 ดีมาก 2 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.63 0.97 ดีมาก 1 
 รวม 4.53 0.41 ดีมาก  

    
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ  (Cooperative Learning) โดย ใช้ เทค นิค  TGT 
โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก (X =4.53, S.D.=0.41) 

 ตอนที่ 6 ผลวิเคราะห์คุณภาพแผนบริหารการ 
สอน (มคอ.3) รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โดยใช้เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

  
ตารางที่ 5 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=5) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1 ด้านข้อมูลทั่วไป 4.64 0.45 ดีมาก 1 
2 ด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ 4.47 0.55 ดี 7 
3 ด้านลักษณะและการด าเนินการ 4.55 0.59 ดีมาก 6 
4 ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.58 0.58 ดีมาก 5 
5 ด้านแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 4.62 0.58 ดีมาก 3 
6 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 4.64 0.57 ดีมาก 1 
7 ด้านการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการ 

ของรายวิชา 
4.62 0.57 ดีมาก 3 

 รวม 4.59 0.50 ดีมาก  
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 
810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ  (Cooperative Learning) โดย ใช้ เทค นิค  TGT
โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก (X =4.59, S.D.=0.50) 

 ตอนที่  7 ผล วิเคราะห์ ความ พึ งพอใจ ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อ
การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมาย
ทางการศึ กษ า ด้ วยการจั ดก าร เรี ยนรู้ แบบ ร่วมมื อ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT  
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ตารางที่ 6 แสดงผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดย
ใช้เทคนิค TGT 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=60) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1 ด้านเน้ือหาวิชา   4.56 0.45 มากท่ีสุด 4 
2 ด้านคุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน 4.53 0.43 มากท่ีสุด 5 
3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.57 0.45 มากท่ีสุด 3 
4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.62 0.44 มากท่ีสุด 2 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.64 0.45 มากท่ีสุด 1 

 รวม 4.58 0.41 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
ม าต ร ฐ าน ค วาม พึ งพ อ ใจ ขอ ง นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มี ต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โดยใช้เทคนิค TGT โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.58, S.D.=0.41) 
 
การอภิปรายผล  
  1. ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค 
TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศ นียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างเรียนทั้ งหมด (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากแบบทดสอบระหว่าง
เรียนทั้ งหมด และหลั ง เรี ยน จะมี ค่ า  E1/E2  ที่ ร ะดับ 
82.55/97.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับ 
พนิดา นิรมาณ และ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2561) ได้ศึกษา 
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องค ายืม
ภาษาต่าง ประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวิธี
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TGT และวิธีสอนแบบปกติ 
พบ ว่า  ผลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรี ยน เรื่ อ ง  ค า ยื มภ าษ า 
ต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
สอดคล้องกับ จรินทร อุ่มไกร (2557) ได้ศึกษา เรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมร่วมมือเทคนิค (TGT) ใน
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสน เทศ  มห าวิท ยาลั ยราชภั ฏนค รปฐม  พบ ว่า
ประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม
ร่วมมือ เทคนิค  (TGT) ในรายวิชาการวิเคราะห์ และ
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ  มี ค่ า  E1/E2  เท่ า กั บ 
84.33/81.20  
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้
เทคนิค TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลใน
การ เรี ย น รู้  (E.I.) โด ยรวม  เท่ า กั บ  0.6857 แสดง ว่ า 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มี
ความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 0.6857 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.57 
สอดคล้องกับ ปฐมพงษ์ พืชสิงห์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7227 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 72.27 และ
ยังสอดคล้องกับ จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ (2553) ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 
0.6742 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.42  
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
ห ลั ง ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ วม มื อ  (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมาย
ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า มีคะแนนสูงข้ึน 
โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =25.43) 
และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X =53.37) 
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และผลการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =27.93) แสดงว่า 
โดยรวม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ พนิดา นิรมาณ และ จุไร
รัตน์ ลักษณะศิริ  (2561) ได้ศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องค ายืมภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรี
วิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค  TGT และวิธีสอนแบบปกติ  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 และยังสอดคล้องกับ 
จรินทร อุ่มไกร (2557) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบเกมร่วมมือเทคนิค (TGT) ในรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปี
ที่  3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบเกมร่วมมือ เทคนิค (TGT) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ข อ ง  Khongmeesup (2011) พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ระบบนิเวศ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   4. คุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ  (Cooperative Learning) โดย ใช้ เทค นิค  TGT  
ผลการประเมิ น โดยรวม ค่ าเฉลี่ ย อ ยู่ ในระดั บ ดีมาก 
(X =4.53, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการวัดและประเมินผล อยู่ ใน
ระดับดีมาก (X =4.63, S.D.=0.96) รองลงมา คือ ด้านสื่อ
การเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก (X =4.54, S.D.=0.42) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ประจ า
บทเรียน อยู่ในระดับดี (X =4.46, S.D.=0.44) สอดคล้อง
กับ สุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์ (2558) ได้ศึกษา ผลการพัฒนา
ชุดการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพชุดการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 
โดยผู้ เชี่ ยวชาญ  ค่า เฉลี่ ย  อ ยู่ในระ ดับ เหมาะสมมาก  
(X =4.22)สอดคล้องกับ วิชาญ โชติกลาง (2558) ได้ศึกษา
เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง (2103 -2114) พบว่า เอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง ในภาพรวม  

มีคุณภาพเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X =4.28)  
     5. คุณภาพแผนบริห ารการสอน (มคอ .3) 
รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค 
TGT ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
คร ูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผลการประเมิน โดยรวม ค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับดีมาก (X =4.59, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านข้อมูลทั่วไป 
และด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย อยู่ 
ในระดับดีมาก (X =4.64, S.D.=0.45) รองลงมา คือด้าน
แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้และด้านการ
ประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.62, S.D.=0.58) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ลักษณะและการด าเนินการ อยู่ในระดับดี (X =4.47, S.D.-
=0.55) สอดคล้องกับ ปิยะพล ทรงอาจ (2562) ได้ศึกษา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active earning) โดยใช้เทคนิค 
STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย พบว่า คุณภาพแผนบริหารการสอน  (มคอ.3) 
โด ย ร วม  มี ค่ า เฉ ลี่ ย อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม าก  ( X = 4.54, 
S.D.=0.27) และยังสอดคล้องกับ  ปวริศ  นันทรัตน์กุ ล 
(2558) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิผสมผสานกับการสอนแบบอุปนัย 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด  
 6. ค วามพึ งพอใจ ของนักศึ กษ าหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มี ต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษา 
ด้ วย ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ วม มื อ  (Cooperative 
Learning) โดยใช้เทคนิค TGT ผลการประเมิน โดยรวม 
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการวัดและ
ประเมินผล  อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.64, S.D.=0.45)) 
รองลงมา คือด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.62, S.D.=0.44) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้าน
คุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.53, S.D.=0.43) สอดคล้องกับ อารี บัวศรี (2561) 
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ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค 
TGT เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร   พบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันด้วยเทคนิค TGT โดยภาพรวม มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70) และยังสอดคล้องกับ 
จรินทร อุ่มไกร (2557) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบเกมร่วมมือเทคนิค (TGT) ในรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปี
ที่  3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเกมร่วมมือ เทคนิค (TGT) โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่
ในระดับดี  (X =4.48)  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ   
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
ผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดในระดับสูง ไม่เพียงแต่ฟัง แต่ผู้เรียนจะต้อง
อ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติ
จริง โดยมีกิจกรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือการพูด -การฟัง 
(talking and listening) ก าร เขี ยน  (writing) ก ารอ่ าน 
(reading) และการสะท้อนคิด (reflection) 

2. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ 
เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะปฏิบัติ และ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learningเทคนิค 
TGT กับการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคอื่น ๆ เช่น เทคนิค STAD, Jigsaw, การเรียนรู้แบบ
กระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) 
และเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI: Group Investigation) เป็นต้น 
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