
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลีย่นแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมไป
ถึงเทคโนโลยตี่างๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ถูกน ามาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศใหม้ีความ
เจริญก้าวหน้า การที่ประเทศจะพัฒนาไปได้นั้น สิ่งท่ีส าคญัที่สุดคือการพัฒนาคนในชาติให้มีคณุภาพที่ดี ซึ่งการพัฒนาคนน้ัน 
หมายถึงการพัฒนาเรื่องของการศึกษา ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นหวัใจส าคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่
การพัฒนาอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน สถานศึกษาต่างๆ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลายมากข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ดังที่ จิรพรรณ เฟื่ องประยรู, วิชิต สุรตัน์เรืองชัย, และ พงศ์เทพ จิระโร (2559, น. 86) ได้กล่าวว่า ครคูวรมีการน า
นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดเตรียมการสอน วางแผนกิจกรรม ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์ พัฒนานกัเรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะหร์วมไปถึงความสามารถในการคิดแก้ปญัหาต่างๆ ด้วย เนื่องจากปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวันมักเป็นปัญหาที่มี
ความซับซ้อนและหลากหลาย การฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาน าความรู้ทีม่ีอยู่มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริงได้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งในสังคมยุคปัจจุบัน ดังน้ันในการจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของตนเอง ครูต้องจัดประสบการณ์ที่เป็นการกระตุ้นและช่วยส่งเสรมิทักษะกระบวนการ 
คิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียน และครูไม่ควรบอกค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหากับนักเรียนโดยตรง เพราะจะท าให้นักเรียนไม่เกดิ
ทักษะในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (วิชชุตา อ้วนศรีเมือง, 2554, น. 39, 42) 
 การเรยีนรู้บนเครือข่ายอินเทอรเ์นต็เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับ วิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า บริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างสังคมออนไลน์ (Social Network) เปน็ท่ีได้รับความนิยมอยา่ง
มาก ส่วนใหญ่พบในกลุม่เด็กนักเรยีน นักศึกษามากที่สุด ฉะนั้นถา้เราน าสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับ การศึกษา จะท าให้
นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ด้านบทบาทของสังคมออนไลน์ต่อการจัดการในช้ันเรยีน ด้วย
ลักษณะส าคญัของสังคมออนไลน์ คือ การมีปฏสิัมพันธ์ของคนในระบบเครือข่าย สังคมออนไลนม์าสู่การจัดการเรยีนการสอน
ในช้ันเรียนย่อม ก่อให้เกิดผลส าคญัในหลากหลายลักษณะเช่นกัน เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในช้ันห้องเรียน 
เนื่องจากบรรยากาศของสังคมออนไลน์เป็นการแลกเปลีย่นข้อมูล ข่าวสาร ก่อให้เกิดความสมัพันธ์ของคนใน เครือข่าย ด้วย
เหตุนี้เมื่อท้ังผู้สอนและผูเ้รียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบสังคมออนไลน์ก็จะน าไปสู่ การพัฒนาความสัมพันธ์ใน
สังคมจริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม่ี ประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการ
น าเสนอข้อมูล สถานภาพท่ีเป็นปจัจุบัน ท าให้ทั้งผู้สอนสามารถตดิตาม พฤติกรรมและประสานข้อมลูได้อย่างทันท่วงที ช่วยใน
การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นควา้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่กว้างขวาง การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน ข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสังคม
ออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที และเปน็เครื่องมือ ส าหรับผูส้อนในการกระตุ้นผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถ
น าเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้อย่าง ต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถติดตามไดอ้ย่างต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบัน 
เทคโนโลยีจะเข้ามามบีทบาทส าคญัในการจัดการเรียนการสอน แตก่็มีข้อจ ากัดหลายประการที่จ าเปน็ต้อง พิจารณา เช่น  
การมีปฏสิัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ (Human connection) การก ากับตนเอง (Self-regulation) การ เรยีนรู้ด้วยตนเอง  
การเรยีนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น (Collaborative learning ) และการก าหนดทิศทางต่อการเรียน ของนักเรียน และนักเรียนบางคน
ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองการเรยีนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว จึงไมส่ามารถส่งเสรมิการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้ 



แนวทางในการแก้ปัญหานี้อาจท าได้โดยการจัดการเรยีนแบบ ผสมผสาน (Blended learning) ซึ่งเป็นการรวมนวัตกรรมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีข้าดว้ยกัน ด้วยการ มีปฏิสัมพันธ์บนการเรยีนแบบออนไลน์ และการมสีว่นร่วมในการเรียนแบบ
เผชิญหน้าในช้ันเรยีน (Face to Face) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ มสี่วนสนับสนุนและช่วยเสริมสร้างการเรยีนรู้ให้ดี
ยิ่งข้ึน (Thorne, 2003) สอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล จินโจ (2550 : 133) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรยีนการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความคงทนใน 
การเรยีนของนักเรียนเรียนมผีลสมัฤทธ์ิตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วจิัยเห็นว่าควรนพมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรยีนการสอนดังกล่าวคือ การเรียนการสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคู่คดิ (Think-Pair-Share) ซึ่งเป็นเทคนิคการเรยีนการสอนอย่างหนึ่งของการเรยีนแบบร่วมมือ  
การเรยีนการสอนโดยวิธีน้ีก าหนดให้ผู้เรียนท่ีมีระดับความสามารถตา่งกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ย่อยๆ โดยเริม่จาก
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบเป็นคู่ และขยายน าเอาความรู้ที่ไดร้ับไปอภิปรายร่วมกันแบบกลุ่ม ซึง่สมาชิกภายในกลุม่
จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแต่ละคนจะมีความรับผดิชอบในหน้าท่ีของตนเอง และจะต้องร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มท า
ความเข้าใจในบทเรียนนั้นเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐานประสบความส าเร็จ 
และมีประสิทธิผลทีด่ีขึ้น  
 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา 3 ในปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ พบว่านักเรียน มีความ
รับผิดชอบต่อการส่งงานน้อย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
จากการศึกษาเอกสารพบว่านวัตกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั เช่น รูปแบบการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ เป็นการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้กับผู้เรยีนเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
กับทักษะด้านเนื้อหาวิชาการต่างๆ โดยให้ผูเ้รียนได้อยูร่่วมกันเป็นกลุม่ ช่วยกันท างานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน โดยแตล่ะกลุ่มต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน เพื่อท่ีจะใหผู้้เรยีนที่เก่งช่วยเหลือผู้เรียน 
ที่อ่อน   ความส าเร็จของบุคคล คอืความส าเร็จของกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรยีนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาชีววิทยา 3  
มากขึ้น  ด้วยเหตุนีผู้้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบร่วมมือ (เทคนิคคูค่ิด) เรื่องเนื้อเยื่อพืชดอก 
ที่มีผลต่อความรบัผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  
ปีการศึกษา 2565  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง เนื้อเยื่อพืชดอก ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ก่อนและหลังไดร้ับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ (เทคนิคคู่คิด) 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 กลุ่มเปำ้หมำย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 23 คน 
 เนื้อหำที่ใช้ในกำรทดลอง 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนือ้หาวิชาชีววิทยา 3 เรื่องเนื้อเยื่อพืชดอก  
 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็การทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใน 
  ระยะเวลา 3 สัปดาห์สปัดาหล์ะ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมใช้เวลาในการทดลอง 9 คาบ 



 ตัวแปรที่ศึกษำ 
  1. ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบรว่มมือ (เทคนิคคู่คิด) 
  2. ตัวแปรตาม คือ ความรับผดิชอบทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยภายในกลุ่มจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน แบ่งเป็นเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ผู้เรยีนจะมโีอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผดิชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน และ
รับผิดชอบงานของกลุ่ม โดยที่สมาชิกกลุ่มจะได้รับผลประโยชน์ (คะแนน) จากการท างานร่วมกันเท่าๆ กัน 
 2) เทคนิคการเรียนรู้ เทคนิคคู่คดิ (Think-Pair-Share) หมายถึง เทคนิคหนึ่งในการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการให้
ผู้เรยีนค้นหาค าตอบ และร่วมกันแลกเปลีย่นความคดิเห็น ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความรับผดิชอบในการเรียนร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และเทคนคิเพื่อนคู่คิด (ThinkPair-Share: TPS) 
2.1 ควำมหมำย และหลักกำรของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2.1.1 ความหมายของการเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้หลากหลาย สามารถสรุปได้ว่า 
การเรยีนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อย ซึ่งแตล่ะคนมีพื้นฐานความรู้และความสามารถท่ีแตกต่างกันไป สมาชิกใน
กลุ่มต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกัน แต่ละคนต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน มีปฏิสัมพันธ์กันอยา่งใกล้ชิด สมาชิกทุกคน
จะมีส่วนร่วมในการท างาน มีการแบ่งความรับผดิชอบของนักเรียนแต่ละคน สมาชิกบางคนอาจมสี่วนร่วมน้อยเนื่องจากขาด
ทักษะทางสังคม ครูอาจจะต้องสังเกต และเสริมแรงให้นักเรียนเกดิทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และช่วยสร้างให้การ
ท างานมีบรรยากาศที่ดื (ทิศนา แขมมณ,ี 2560, น. 98-99; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556, น. 25; วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541, น. 
38; สถาพร ดยีิ่ง, 2548, น. 53) นอกจากน้ี ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561, น. 82) ยังได้กลา่วว่าการเรยีนรู้แบบร่วมมือนั้นถือ
เป็นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งใหน้ักเรียนมสี่วนร่วมในช้ันเรียน ใหน้ักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง และมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองต่างจากการเรยีนรู้เชิงรับที่เน้นการรับฟังอย่างเดยีว โดยครูมีหน้าที่ใน 
การสนับสนุนให้นักเรยีนไดเ้กิดการเรียนรู้และบรรลเุป้าหมายร่วมกนัท้ังกลุ่ม สอดคล้องกับ Hossain & Ariffin (2018, p. 23) 
ที่ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมอืเป็นการใช้การเรยีนการสอนแบบกลุ่มย่อยโดยที่นักเรียนท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับตนเองและของคนอ่ืนในกลุ่มจนท าให้ท างานส าเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การเรยีนแบบร่วมมือ คือการเรียนกลุ่มย่อยที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวน 
การเรยีนรู้ร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนอาจมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันไป มีการแลกเปลีย่นความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล รู้จักยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น และสนับสนุนความคิดของคนอ่ืน เพื่อความส าเรจ็ร่วมกันของกลุม่ 
 2.1.2 หลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  Johnson & Johnson (1994อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง, 2548, น. 37-38) กล่าว ถึงหลักส าคัญของการเรียน
แบบร่วมมือ ดังนี ้
  1) มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางบวก (Positive interdependence) สมาชิกมีหน้าที่และบทบาท
ส าคัญทุกคน งานกลุม่จะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสมาชกิทุกคนในกลุ่มที่ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน 
  2) สมาชิกในกลุม่มีปฏสิัมพันธ์ใกลชิ้ด (Face to face promotive interaction) โดยการจัดกลุ่มนักเรยีน
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน หรือมีเพศ อายุ และความสนใจที่แตกต่างกัน นักเรียนในกลุม่จะคอยช่วยเหลือกัน มีการกระตุ้น 
และช่ืนชมในความส าเร็จของคนในกลุ่ม ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ 
   2.1) ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม มคีวามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึน้ 
   2.2) มีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ฝึกให้นักเรียนสรุปข้อมลูและเป็นคนมเีหตผุล 
   2.3) มีการโต้ตอบ และมีข้อมลูย้อนกลับต่อกัน 
   2.4) เสริมแรงให้กับสมาชิกท่ีขาดแรงจูงใจเพื่อช่วยให้ท างานได้ประสบผลส าเร็จ 
   2.5) มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
  3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตล่ะคน (Individual accountability) ความรับผิดชอบของสมาชิกถือว่า
เป็นสิ่งที่ส าคญัที่สุดของการเรียนแบบร่วมมือ ครมูีการประเมินว่าสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมสี่วนร่วมในการท างานมากน้อย
เพียงใด และให้ข้อมลูย้อนกลับ 



  4) ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุม่ (Interpersonal and small group skills) 
ทักษะที่นักเรียนได้รับการฝึก เช่น ทักษะการสื่อสาร การยอมรับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือกัน การแก้ปัญหาขดัแย้ง  
เป็นต้น 
  5) กระบวนการกลุ่ม (Group process) ผลงานของกลุ่มเป็นผลงานที่เกิดจากความคดิเห็นร่วมกันของทุก
คนในกลุ่ม กระบวนการกลุม่จะเกดิขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มมีการอภิปรายถึงความส าเรจ็ของการท างานจนบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน  
 Slavin (1995 อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง, 2548, น. 39) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมอืไว้ดังนี ้
  1) สมาชิกในกลุม่สนใจผลงานของตนเองเท่ากับผลงานของกลุ่ม รับผิดชอบการท างานร่วมกัน 
  2) ความส าเรจ็ของกลุ่มขึ้นอยู่กับการเรยีนรู้ของทุกคน สมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกัน 
  3) สมาชิกในกลุม่ทุกคนสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักเรยีนจะเรยีน
เก่ง ปานกลาง หรืออ่อน เพราะนกัเรียนในกลุม่จะพัฒนาการเรยีนของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 สรุปได้ว่า หลักการส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือ คือการที่นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
มีการพึ่งพาอาศัยกันทางบวก สมาชิกในกลุ่มต้องมีความรบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและคนในกลุม่ด้วย ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่
กับการเรยีนรู้และการร่วมมือกันของทุกคน มีการประเมินผลงานของตนเองและของกลุ่มเมื่อท างานงานเสร็จแล้ว เพื่อจะ 
ได้น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขในการท างานครั้งต่อไปใหด้ียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
2.2 ประเภทของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 Johnson & Johnson (1994 อ้างถึงใน สถาพ ร ดียิ่ง, 2548, น. 39-43) ได้แบ่งประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ
ไว้ 3 ประเภท ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 1. การร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal cooperative learning) เป็นการเรยีนโดยใช้เทคนิคการเรยีนแบบร่วมมือ
อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดคาบเรียน โดยการให้นักเรียนเข้ากลุม่กันประมาณ 2-6 คน ตลอดทุกขั้นตอนของการเรียนการสอนที่
ครูก าหนดหรือตลอดเรื่องที่เรียนจนจบ ตัวอย่างของเทคนิคการเรยีนร่วมมืออย่างเป็นทางการ ได้แก ่
  1.1 เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุม่ด้วยเกม (Team-Games-Tournament: TGT) 
  1.2 เทคนิคการจัดกลุม่แบบช่วยรายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) 
  1.3 เทคนิคการร่วมมืออ่านและเขยีน (Cooperative Integrated Reading and Composition: CIRC) 
  1.4 เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions: STAD) 
  1.5 เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) 
  1.6 เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
  1.7 เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรง (Co-op-Co-op) 
  1.8 เทคนิคการสืบค้นแบบกลุ่ม (Group investigation) 
 2. การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) เป็นการเรยีนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมืออย่างใดอย่างหน่ึง เฉพาะบางขั้นตอนของการเรียนการสอน เช่นอาจจะใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสรุป ขั้นทบทวน
บทเรียน หรือสอดแทรกในข้ันสอนใดๆ ก็ได้ ตัวอยา่งของเทคนิคการเรียนร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ ได้แก ่
  2.1 เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) 
  2.2 เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) 
  2.3 เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous roundtable) 
  2.4 เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin) 
  2.5 เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) 



  2.6 เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw problem solving) 
  2.7 เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
  2.8 เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) 
  2.9 เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) 
  2.10 เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่และท าคนเดียว (Team-pair–solo) 
 3. กลุ่มฐาน (Base group) เป็นการจัดกลุ่มเพื่อนสนิทให้กับนักเรียน ซึ่งในบางครั้งสมาชิกในกลุ่มอาจมีทั้งที่มี
คุณภาพและไม่มีคณุภาพ ครูจึงน ามาเป็นประโยชน์ด้วยการจดัเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของนักเรยีน โดยอาจเริ่มจากภาคเรียนแรก 
พอนักเรียนเริม่รู้จักกันก็จดักลุม่นกัเรียนประมาณ 6-8 คน ซึ่งนักเรียนในกลุ่มจะมีลักษณะหลากหลายอยู่ด้วยกัน เช่น คละเพศ 
ความสามารถ ความสนใจ หรือพ้ืนฐานของครอบครัว 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรปุได้วา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แต่ละประเภท มีเทคนิค 
การสอนหลากหลายวิธีมีทั้งข้อดีขอ้จ ากัดและการน าไปใช้ทีแ่ตกต่างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบกิจกรรม เนื้อหา จ านวนนักเรียน
และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 ส าหรับงานวิจยัในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญัหาทาง 
วิทยาศาสตร์และความมั่นใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5/3 เรื่องเนื้อเยื่อพืชดอก ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) เสริมเข้าไปในการจัดการเรยีนการสอน เทคนิคนี้เป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็น
ทางการ (Informal cooperative learning) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและพบว่า สามารถช่วยให้นักเรียนม ี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มสี่วนร่วมในช้ันเรียนมากขึ้น ส่งเสรมิการคดิ การท างานร่วมกันและน าไปสู่การมคีวามมั่นใจในตนเองมาก
ขึ้นด้วย 
2.3 ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 Think-Pair-Share หรือเทคนิคเพือ่นคู่คิด เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นไม่ทางการ (Informal 
cooperative learning) ครูอาจใช้เทคนิคนี้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการเรียนการสอน หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหน่วย
การเรยีนนั้น เทคนิคนี้พัฒนาโดย Frank Lyman แห่งมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (University of Maryland) ในปี 1981 
กระบวนการเพื่อนคู่คิดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนไดม้ีเวลาส าหรับการคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่ครูก าหนดตามด้วย 
การจับคู่กับเพื่อนเพื่อปรึกษาหารอืเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว และในขัน้ตอนสุดท้ายนักเรียนจะสังเคราะห์และแบ่งปันความคิดกับ
กลุ่มหรือเพื่อนในช้ันเรียน (Shih & Reynolds, 2012, p. 224) 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share: TPS) 
ซึ่งสรุปได้ว่า เทคนิคเพื่อนคู่คดิเปน็เทคนิคท่ีครูใช้คู่กับวิธีสอนแบบอืน่ โดยเริ่มต้นจากการที่ครตูั้งประเด็นสั้นๆ หรือโจทย์ค
ค าถามให้นักเรยีนตอบซึ่งอาจท าเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ แล้วให้นักเรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเองโดยใช้เวลาสั้นๆ หลังจากน้ันให้นักเรียนจับคู่กับเพือ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยอาจจะให้ 
เวลาช่วงระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที หลังจากน้ันให้น าเสนอค าตอบในกลุม่ใหญ่ ด้วยการมารายงานหน้าช้ัน วิธีการนี้จะเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรยีนได้มีโอกาสพูดแสดงความคดิเห็น เทคนิคนี้ใช้ได้ง่ายและประสบความส าเร็จในทุกวิชา และทุกระดับชั้น  
(ณิรดา เวชญาลักษณ,์ 2561, น. 70; ลักขณา สริวัฒน,์ 2557, น. 202; วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541, น. 32; สมศกดัิ์สินธรุะ
เวชญ,  ์2544, น. 33) 
 จากความหมายของการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดข้างตน้สามารถสรปุได้ว่า เทคนิคเพื่อนคู่คิดเป็นเทคนิค
ที่ใช้ควบคู่กับการสอนอีกวิธีหนึ่ง โดยครตูั้งค าถามและให้นักเรยีน 
จับคู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และน าค าตอบหรือข้อมลูมาอภิปรายให้นักเรียนคนอ่ืนในช้ันรวมทั้งครูฟัง เทคนิคนี้
สามารถใช้ได้กับทุกวิชาและทุกระดับชั้น 



2.4 ขั้นตอนของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 มีนักการศึกษาได้บอกถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดไว้ ดังนี ้
 มนต์ชัย เทียนทอง (2551, น. 100-101) ได้ท าการศึกษาเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Mentor Coached 
Think-Pair-Share เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ออนไลน์ในวิชาคณติศาสตร์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ได้กล่าวว่าลักษณะส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Think-Pair-Share ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก ่
  1) Think หมายถึง การให้นักเรียนแต่ละคนคิดและไตรต่รองจากค าถามทีก่ าหนดให ้
  2) Pair หมายถึง การให้นักเรยีนจบัคู่ เพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นค าตอบซึ่งกันและกัน
ในประเด็นปญัหาที่ก าหนดไว้ และหาข้อสรุปของค าตอบ 
  3) Share หมายถึง การสรุปและอภิปรายผลการค้นพบค าตอบ จากการจับคู่แล้วน าค าตอบมาแลกเปลี่ยน
ร่วมกันทั้งช้ัน  
 จุฑามาศ ผกากลีบ (2561, น. 205-206) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้แบง่ขั้นตอนการเรียนแบบ
เพื่อนคู่คิดว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก ่
  1) Think หมายถึง การให้นักเรียนคิดและไตร่ตรองจากค าถาม 
  2) Pair หมายถึง การให้นักเรยีนจบักันเป็นคู่ๆ เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็น
ปัญหาทีก่ าหนดไว้ เพื่อร่วมกันค้นหาค าตอบ 
  3) Share หมายถึง การสรุปผลการค้นหาค าตอบร่วมกันทั้งช้ัน เพื่อแลกเปลีย่นความรู้และสรุปค าตอบ 
 Sampsel (2013, pp. 2-3) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คดิที่มีต่อความมั่นใจและ
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในช้ันเรียนวิชาคณติศาสตร์ ได้กลา่วว่า Think-Pair-Share เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี ้
  1) ครูน าเสนอนักเรียนด้วยงานหรอืค าถามและใหเ้วลาพวกเขาคดิดว้ยตนเอง 
  2) นักเรียนจับคู่กันแล้วรายงานผลความคดิของตน และท าการปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสม เพื่อหาข้อสรุป
ของค าตอบ 
  3) ท าการแบ่งปันข้อสรปุกับคู่อ่ืนๆ และครูในห้องเรียน 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ข้ันตอนการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) Think (คิด) หมายถึง ข้ันตอนที่กระตุ้นนักเรียนให้เกดิทักษะกระบวนการคิดด้วยตนเอง ในสถานการณต์่างๆ ท่ี
ก าหนดขึ้น 
 2) Pair (จับคู่) หมายถึง ข้ันตอนท่ีให้นักเรียนจับคู่กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิธีคิดซึ่ง
กันและกันเพื่อหาค าตอบหรือข้อสรุปของประเด็นหรือปัญหานั้นๆ 
 3) Share (แลกเปลี่ยน) หมายถึง ข้ันตอนท่ีให้นักเรียนได้ร่วมกันอภปิรายข้อสรุปหรือค าตอบที่ไดจ้ากการคิดและ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นซึ่งกันและกนั โดยนักเรยีนมีการน าเสนอในกลุม่ใหญ่หรือร่วมกันทั้งช้ันเรียน 
2.5 ข้อดีและข้อจ ำกัดของกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เพ่ือนคู่คิด 
 2.5.1 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (TPS) 
  ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สามารถพิจารณาได้ใน 2 ด้าน คือ (สมบัติ การจนารักพงค,์ 2547, น.12) 



   1) ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสาร นักเรียนจะรูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของช้ันเรียน รู้สึกมีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีความกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น 
   2) ด้านการมีปฏสิัมพันธ์นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับคนอืน่ ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในการ
เรียนรู้ และมมีนุษยสมัพันธ์ที่ด ี
   นอกจากน้ี การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ยังช่วยส่งเสรมิทักษะทางสังคม ช่วยเสริม
ทักษะการสื่อสาร การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยพัฒนาให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถน าไปใช้ได้ทั้งกลุ่ม
นักเรียนทุกระดับ (มลวภิา เมืองพระฝาง และคนอื่น ๆ, 2559, น. 224) 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรปุได้วา่ ข้อดีของเทคนิคเพื่อนคู่คิดเป็นการเรยีนที่นักเรียนได้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน 
ทั้งในเรื่องการคิด การแลกเปลีย่นความคิดเห็น ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนรูส้ึกเป็นสว่นหน่ึงในช้ันเรียน มี
ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นรูส้ึกมั่นใจในตนเอง และส่งผลให้นักเรียนมผีลการเรียนดีขึ้น 
 2.5.2 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (TPS) 
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด มีดังนี้ (ชลธิชา ทับทวี, 2554, น. 68-70; เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ, 2559, น. 
94) 
  1) ในเรียนการสอนในระยะแรก อาจใช้เวลาค่อนข้างมากในการจดัการเรยีนการสอน เนื่องจากนักเรียนยัง
ไม่คุ้นชินกับรูปแบบการสอน และไม่สามารถวางแผนในการเรียนรู้ของตนเองได ้
  2) นักเรียนบางคนไม่กล้าเปดิเผยค าตอบของตนเอง เนื่องจากกลัวจะเป็นค าตอบทีผ่ิด 
  3) ครูต้องสังเกตนักเรียนท่ีจับคู่กันระหว่างนักเรยีนที่มีเก่งและอ่อน ต้องให้นักเรียนท้ังสองมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียนเท่าๆกัน และยังต้องคอยส่งเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีความมั่นใจในตนเองที่จะเกิดการเรียนรู ้
  4) ครูต้องหมั่นสังเกตนักเรียนและคอยให้ความช่วยเหลือไปพร้อมกบัการจัดการเรยีนรู้ ให้ความเข้าใจที่
ถูกต้องกับนักเรียนตามแผนการจดัการเรียนการสอนที่ครูวางไว้ 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรปุได้วา่ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดอาจใช้เวลานานในการท าความ
เข้าใจ นอกจากน้ีนักเรียนบางคนอาจไม่ให้ความร่วมมือ ครูต้องคอยสังเกตและกระตุ้นให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนอย่าง
สม  ่าเสมอ นอกจากน้ียังต้องควบคุมช้ันเรียนให้เป็นไปตามเวลาอีกด้วย ครูจึงต้องมีความเข้าใจในเทคนิคเพื่อนคู่คิดอย่าง
ชัดเจนและต้องสังเกตนักเรียนอยูต่ลอดเวลา 
2.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เพ่ือนคู่คิด 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  บุศรา สวนส าราญ (2555, น. 346-347) ได้ท าการพัฒนาผลการเรยีนรู้และทักษะการคดิวิเคราะหด์้วย
เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรยีนแบบคู่คดิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืช พบว่า
นักเรียนมผีลการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 80 และมีทักษะการคดิวเิคราะห์มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 82.81อยู่ในระดับคณุภาพสูง และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือรอ้ยละ 80อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
  จุฑามาศ ผกากลีบ (2561, น. 212-213) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดย
บูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด ในรายวิชาวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้
มีความเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  ธนชุดา อาจวงศา (2560, น. 63-64) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเลน่เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการค านวณทาง



วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคูค่ิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการเรยีนรู้นี้เน้นให้นักเรียนได้ท ากจิกรรมร่วมกันในกลุม่ และช่วยเหลือกันจึงส่งผล 
ให้นักเรียนมีทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
  เยาวมาลย์ อรัญ (2561, น. 88-89) ได้ท าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคดิเดีย่ว-คิดคู-่คิด
ร่วมกันเพื่อส่งเสรมิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนส่วน
ใหญ่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนรูอ้ยู่ในระดับดมีาก แสดงว่าเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกัน
มีส่วนช่วยในการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 จากงานวิจัยในประเทศข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด สามารถช่วยพัฒนาทางด้านวิชาการคือพัฒนา
ผลการเรยีนของนักเรียน ช่วยให้นกัเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ ส่งเสรมิและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Sampsel (2013, pp. 13-14) ไดศ้ึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดที่มตี่อความมัน่ใจ
และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในช้ันเรียนวิชาคณติศาสตร์พบว่า การจัดการเรยีนการสอนแบบเพื่อนคูค่ิดช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียนของนักเรยีน และเพิ่มการตอบสนองของนักเรียนในช้ันเรียน 
นอกจากน้ียังพบว่า นักเรียนรูส้ึกชอบเนื้อหาในการเรยีนเพิ่มมากข้ึนเมื่อพวกเขาไดร้่วมแสดงความคดิเห็นในการอภิปรายใน 
ช้ันเรียน 
  Kartika, Suparman, & Ginting (2013, pp. 10-11) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธ์ิดา้นทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดมีคะแนนการอ่านสูงกว่านักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมอย่างมนียัส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
  Hamdan (2017, pp. 93-94) ศึกษาผลของเทคนิคเพื่อนคู่คดิที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3 ในเขตอีร์บิด ประเทศจอร์แดน พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คดิที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนในรูปแบบดั้งเดิม อย่างมีนยัส
ส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดยังช่วยให้นักเรยีนมีทกัษะกระบวนการคิดโดย 
ปราศจากความกลัวหรือการลังเลอีกด้วย 
จากงานวิจัยต่างประเทศข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เทคนิคเพื่อนคู่คดิช่วยให้ 
นักเรียนมผีลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสามารถในการแก้ปญัหาสูงขึ้น สามารถสื่อสารกับ 
เพื่อนร่วมชั้นและครูได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ในช้ันเรียนให้เพิ่มข้ึนด้วย 
 จากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศข้างต้นจะเห็นได้ว่า เทคนิคการเรยีนแบบเพื่อนคู่คิดสามารถพฒันานักเรียน
ทั้งในด้านวิชาการคือ ช่วยพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น ท าใหน้ักเรียนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหา มีการคิดอย่างเป็นเหตเุป็น
ผล และด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คือช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นและครไูดด้ขีึ้น ก่อให้เกิดเจตคติที่ดี 
ตอ่การเรียน นอกจากน้ียังช่วยเสรมิสร้างความมั่นใจและการมีส่วนรว่มของนักเรียนในช้ันเรียนให้เพิ่มขึ้นด้วย 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
 2. แบบแผนการทดลอง 
 3. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เปน็นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 23 คน รวม 23 
คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
2. แบบแผนการทดลอง 
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 

 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุ่มทดลอง 
 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคูค่ิด 
 O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
3. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคู่คดิ 
 เป็นแผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – Pair – Share) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
  1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช่วงช้ัน สาระการเรียนรู้ที ่1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรูท้ี่ 1 เนื้อเยื่อพืชดอก ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5  
  1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูข้องแต่ละเนื้อหาตามตัวช้ีวัด 
  1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – Pair – Share) จ านวน 1 แผน แผน
ละ 9 คาบ (450 นาที) ใช้เวลาการจัดการเรยีนรู้ทั้งหมด 3 คาบ โดยในแผนประกอบด้วยมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี 
สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรยีนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู ้
 
 



 2. แบบประเมินพฤติกรรมความรบัผิดชอบทางการเรียน 
  แบบประเมินพฤติกรรมความรับผดิชอบทางการเรียนนี้มเีกณฑ์การให้คะแนนตามมาตราวัดของลิเคิร์ท 
(Likert scale) ดังนี ้
  5 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตไิดต้ามประเด็นพิจารณาอย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
  4 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตไิดต้ามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 
  3 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตไิดต้ามประเด็นพิจารณาเป็นบางครั้ง 
  2 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตไิดต้ามประเด็นพิจารณาเป็นน้อยครั้ง 
  1 คะแนน หมายถึง นักเรียนไมส่ามารถปฏิบตัิตามประเด็นพิจารณาได้ 
โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี ้
 1) ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกีย่วข้องกับความรับผดิชอบ เพ่ือนน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
พฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 
 2) น าแบบประเมินพฤติกรรมความรับผดิชอบของคนึงนิจ พุ่มพวง (2546: 145-148) ซึ่งได้หา 
คุณภาพแล้วมาปรับปรุงดดัแปลงให้เหมาะสม 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การทดสอบก่อนเรยีน (pretest) ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรยีนเพื่อ 
เก็บข้อมูลเบื้องต้น 
 2. ด าเนินการทดลอง ด้วยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบคูค่ิด (Think – 
Pair – Share) เรื่อง เนื้อเยื่อพืชดอก จ านวน 3 คาบ คาบละ 50 นาทีในระหว่างทดลองการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบคูค่ิด 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจับคู่ โดยอาศัยการจับคู่ในขั้นตอน Think และ Pair ซึ่งเป็นการจบัคู่แบบเจาะจง โดย 
พิจารณาจากลักษณะความสนใจเรียน และผลการเรียนเป็นหลัก เพือ่ให้แต่ละคู่นั้นถูกคละความสามารถทางการเรยีน และ
ขั้นตอน Share จะเป็นการรวมกลุม่ของนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อน าเสนอข้อมูลร่วมกนั 
 3. เมื่อสิ้นสดุการจดัการเรียนรู้ตามก าหนด ได้ท าการทดสอบหลังเรยีน (Posttest) ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมความ
รับผิดชอบทางการเรียน 
4. วิเคราะหผ์ล และสรุปผลการทดลอง 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคร าะห์ข้อมูล 
 5.1 สถิติในการวิเคร าะห์ข้อมลูด้วยสถิติพื้นฐ าน 
  1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2. วิเคราะห์ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 
 
 
 

 
 


