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บทที่ 1  

บทน ำ 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้วิชาสังคมนั้นเป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่นักเรียนจะต้องเรียนในทุกระดับชั้น 

และการที่ครูผู้สอนจะสามารถท าให้ผู้เรียนนั้นบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดเอาไว้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนนั้น

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน โดยครูควรยึดหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สอนให้ได้ผลตรงตาม

จุดประสงค์ของรายวิชาหรือเนื้อหาที่สอน 2) ค านึงถึงธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและเนื้อหาที่สอน 3) สอนให้

นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา รู้จักท า รู้จักพัฒนา และมีค่านิยมท่ีดีงาม 

 แต่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

ประเด็นแรก เป็นเพราะครูยังใช้วิธีการสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหา และความจ ามากกว่าการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้

ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับครูผู้สอนไม่เข้าใจธรรมชาติของ

รายวิชาสังคมศึกษา มุ่งเน้นเพียงแค่ให้นักเรียนท่องจ าและน าไปใช้แค่เพ่ือการสอบผ่านเท่านั้น หรือให้นักเรียน

นั้นศึกษาค้นคว้าท ารายงาน แต่นักเรียนกลับไม่รู้จักวิธีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจากสภาพ

การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาแบบนั้นอาจท าให้คุณภาพทางการศึกษาวิชาสังคมนั้นลดลง เนื่องจาก

นักเรียนจะมีความคิดยึดติดอยู่ในกรอบ ท าให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาที่พัฒนาตนเอง และมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง และขาดกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ และสรุปผลหาเหตุผลให้ตนเองได้ ซึ่ง

การสอนในปัจจุบันนั้นพบว่า ครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนในแบบการบรรยายอยู่มาก โดยพฤติกรรมของนักเรียน

ส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในรูปของการตอบค าถาม และการจดบันทึก นักเรียนจะมีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นเฉพาะตอนทึ่ครูให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเท่านั้น อีกท้ังในการตัดสินใจต่าง ๆ มักจะเป็นครูที่ท าหน้าที่

ตัดสินใจ ไม่ใช่นักเรียนที่เป็นฝ่ายตัดสินใจ ทั้งนี้ยังเป็นเหมือนกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้ นที่ครูเป็น

ส าคัญ เพราะให้ความส าคัญที่ครูมากกว่านักเรียน จึงท าให้นักเรียนนั้นมีพฤติกรรมในการไม่สนใจเรียน และ

ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบในการเรียน 

 ประเด็นที่สอง การเรียนการสอนในปัจจุบันจะแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือ  คะแนนเก็บก่อน
สอบปลายภาค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด  โดยในร้อยละ 80 นั้นผู้วิจัยได้เก็บคะแนนโดยการ 
ส่งงานของนักเรียน ดังนั้นการท าใบงานและการบ้านส่งครูของนักเรียนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการเรียนการ
สอน เพราะนอกจากจะมีคะแนนในส่วนของใบงานและการบ้านแล้ว   ยังมีผลต่อการเรียนในคาบถัดไป
ด้วย  เนื่องจากใบงานจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใดอีกทั้ง
ยังเป็นการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง ถ้าหากนักเรียนไม่ได้ท าใบงานที่ครูแจกให้
นักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในส่วนนั้นและครูก็ไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ 
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          จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ประจ า 
ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ซึ่งแสดงผลออกมาท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมทางการเรียนไม่สนใจเรียน และพฤติกรรมขาดส่งงานตามที่ครูมอบหมาย โดยในช่วงแรกของการ
เรียนการสอน  ผู้วิจัยได้ให้ใบงานและใบความรู้แจกให้กับนักเรียนทุกคนประกอบการเรียนการสอนในแต่ละ
ชั่วโมง  โดยที่ใบงานและใบความรู้ที่แจกให้นักเรียนเก็บเป็นของตนเอง เมื่อท าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านไปช่วงหนึ่ง  ผู้วิจัยสังเกตได้ว่านักเรียนที่ไม่ท างานส่งนั้นมีค่อนข้างมาก  อาจเป็นเพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงแรกครูให้นักเรียนท างานทุกครั้งและให้ท าการบ้านเก็บเป็นคะแนนเก็บทุกครั้ง
นักเรียนที่ขาดเรียนในคาบใดคาบหนึ่งไปก็มักจะตามเพ่ือนไม่ทันแล้วก็น าไปสู่การไม่ส่งการบ้านในที่สุดหรือ
นักเรียนบางคนมาโรงเรียนแต่ไม่เคยท างานส่งเลย ครูจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าใบงานใดที่แจกให้นักเรียนท าแล้วส่ง
ท้ายชั่วโมง  จ านวนนักเรียนที่ส่งงานในครั้งนั้นก็จะมีมาก  แต่หากให้เป็นการบ้านก็จะมีนักเรียนที่ไม่ส่งงาน
หรือส่งงานไม่ตรงตามก าหนดค่อนข้างมาก 
 ผู้วิจัยจึงคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นจะเป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาตนเองจน

สามารถน าเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังต้องปลูกฝังคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการความรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ ซึ่งในการจัดการ

เรียนการสอนนั้นไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดกับการสอนในเนื้อหาสาระทุกรายวิชา แต่ครูผู้สอน

จะต้องมีการประยุกต์ ดัดแปลง วิธีการสอน เทคนิคการสอน เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา หรือ

บทเรียนนั้น ๆ เอง ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือท าให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-

Share) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมี

ความรับผิดชอบ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้ตนเองและกลุ่มประสบความส าเร็จ การจัดการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม หรือทักษะทางสังคม โดยแต่ละ

กลุ่มจะประกอบด้วย เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อนอยู่รวมกัน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา และท า

กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ครูผู้สอนก าหนด โดยเริ่มจากการท าเป็นคู่ และน าไปสู่การท าเป็นกลุ่ม โดย

จุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในการท างาน

เท่า ๆ กัน มีทักษะในการท างานกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากช่วยฝึกทักษะทงสังคมแล้ว ยังฝึก

การศึกษาค้นคว้า และช่วยปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนอีกด้วย ซึ่งรูปแบบการสอน

แบบร่วมมือจะเป็นการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม และทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเป็นส าคัญ การเรียนการสอนแบบร่วมมือจะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคม และรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 
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 รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าวคือ การ

เรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง

ของการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนการสอนโดยวิธีนี้ก าหนดให้ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถต่างกันมาเรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบเป็นคู่ และขยายน าเอาความรู้ที่ได้รับไป

อภิปรายร่วมกันแบบกลุ่ม ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแต่ละคนจะมีความ

รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และจะต้องร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มท าความเข้าใจในบทเรียนนั้นเพ่ือ

ความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐานประสบความส าเร็จ และมี

ประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) เรื่อง 

พระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 

ปีการศึกษา 2562 และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาสังคมศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1) กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียร

อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 20 คน 

 2) เนื้อหำที่ใช้ในกำรทดลอง 

  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม เรื่อง 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งแบ่งเนื้อหา

เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) พระพุทธ 

  - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

  2) พระธรรม 

  - ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4   

  3) พระสงฆ ์ 

  - การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
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 3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง  

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภายใน

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมใช้เวลาในการทดลอง 3 คาบ  

 4) ตัวแปรที่ศึกษำ 

 1. ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด)  

 2. ตัวแปรตาม คือ ความรับผิดชอบทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 

4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1) กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยภายในกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน แบ่งเป็น 

เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ผู้เรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนจะต้องมี

ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน และรับผิดชอบงานของกลุ่ม โดยที่สมาชิกกลุ่มจะได้รับผลประโยชน์ 

(คะแนน) จากการท างานร่วมกันเท่า ๆ กัน 

 2) เทคนิคกำรเรียนรู้ เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) หมายถึง เทคนิคหนึ่งในการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ โดยการให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความ

รับผิดชอบในการเรียนร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 

 3) ควำมรับผิดชอบทำงกำรเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงมา

จากความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่ดี เอาใจใส่ไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยงต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ เข้าห้องเรียนตรงต่อเวลา และส่งงานที่ได้รับ

มอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ พยายามแก้ไขปรับปรุงการเรียนของตนให้ดีขึ้น 

5. ประโยชน์ของกำรวิจัย 

  ผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้น าการสอน

แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) มาเสริมสร้างความรู้ เพ่ิมพูนทางวิชาการ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพในการปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง

ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

7. สมมติฐำนกำรวิจัย 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) มีความรับผิดชอบ

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น)  ตัวแปรตำม  

ความรับผิดชอบทางการเรียน 

รายวิชาสังคมศึกษา 

 

วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

(เทคนิคคู่คิด) 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

  1.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  1.2 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  1.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  1.4 ประเภทการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  1.5 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ - เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) 

  1.6 บทบาทของครูผู้สอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  1.7 บทบาทของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  1.8 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ   

  2.1 ความหมายของความรับผิดชอบ  

  2.2 ลักษณะของการกระท าท่ีแสดงถึงการมีความรับผิดชอบ 

  2.3 ประเภทของความรับผิดชอบ 

  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 1.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  สลาวิน (Slavin 1987, p. 4) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการสอนอีกแบบ

หนึ่ง ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เป็น

นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน การทดสอบแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกหา

ค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มส่วนครั้งที่ 2 พิจารณาคะแนนทดสอบเป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้

ที่นักเรียนต้องเรียนร่วมกันรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกันโดยที่กลุ่มจะประสบความส าเร็จได้เมื่อสมาชิกทุกคน

ได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน นั่นคือการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543, หน้า 38) ได้กล่าวถึงความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า 

การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่

ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดย
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ที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า

สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ

เพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม 

  กรมวิชาการ (2544, หน้า 4) กล่าวสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียน

ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความแตกต่างกัน มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งพ่ึงพาซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน

และส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งการจัดการ

เรียนรู้ดังกล่าวมีความหมายตรงกันข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขัน (competitive Learning) และการเรียน

ตามล าพัง (Individualized Learning) 

  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 121) กล่าวว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม

ของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้  

  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545, หน้า 134) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้  โดยแบ่งกลุ่มผู้ เรียนที่มี

ความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการท างานร่วมกัน

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน

และส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549, หน้า 45) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นการสอนที่จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถต่างกันโดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และใน

ความส าเร็จของกลุ่มทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันผลการเรียนรู้รวมทั้งเป็นก าลังใจกันและกัน

คนที่เรียนเก่งจะช่วยคนที่เรียนอ่อน 

  ทิศนา แขมมณี (2550) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนที่มี

วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างมากที่สุด โดยอาศัยการร่วมมือกันช่วยเหลือกันและ

แลกเปลี่ยนความรู้กัน ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคใน

การศึกษา เนื้อหาสาระและวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็นประการส าคัญ 

  จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกัน  

แต่มีเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทที่ชัดเจนในการเรียน หรือการท ากิจกรรมอย่าง  
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เท่าเทียมกันและได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ภายในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง  ได้พัฒนาทักษะ

ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม สามารถสื่อสารกันและร่วมกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สมาชิกในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงาน ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบการเรียนรู้ในงานทุก

ขั้นตอนของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ ต่อเมื่อสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่มไปถึง

เป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนจึงต้องช่วยเหลือพ่ึงพาและสนับสนุนเพ่ือนทุกคนในกลุ่มให้  

ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และใน

ความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นก าลังใจ

กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยคนที่เรียนอ่อน เมื่อกลุ่มบรรลุเป้าหมายทุกคนก็จะรู้สึกประสบความส าเร็จและ

มีความภาคภูมิใจร่วมกัน 

 1.2 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994) กล่าวไว้ว่า ปฎิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ 

 1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าคนอื่น 
เพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่องหรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่างๆ 

 2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผู้อื่น 

 3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก้รับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย                
  จอห์นสันและจอห์นสัน  (Johnson and Johnson, 1994)  ได้ สรุปว่ า  Cooperative 
Learning มีองค์ประกอบ ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึงการ
พ่ึงพากันในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพ่ึงพากันเชิงผลลัพธ์ คือการพ่ึงพากันในด้านการได้รับ
ผลประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน ซึ่งความส าเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่ม ในการสร้างการพ่ึงพากันในเชิงผลลัพธ์ได้ดีนั้น ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ท างาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน สามารถร่วมมือกันท างาน
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ และการพ่ึงพาในเชิงวิธีการ คือ การพ่ึงพากันในด้านกระบวนการท างานเพ่ือให้งานกลุ่ม
สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต้องสร้างสภาพการณ์ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้ว่าตนเองมีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จของกลุ่ม ในการสร้างสภาพการพ่ึงพากันในเชิงวิธีการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1.1 การท าให้เกิดการพ่ึงพาทรัพยากรหรือข้อมูล (Resource Interdependence)  
คือ แต่ละบุคคลจะมีข้อมูลความรู้เพียงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนต้องน าข้อมูลมารวมกันจึงจะ
ท าให้งานส าเร็จได้ ในลักษณะที่เป็นการให้งานหรืออุปกรณ์ท่ีทุกคนต้องท าหรือใช้ร่วมกัน 
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  1.2 ท าให้เกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ การ
ก าหนด บทบาทของการท างานให้แต่ละบุคคลในกลุ่ม และการท าให้เกิดการพ่ึงพาเชิงภาระงาน (Task 
Interdependence) คือ แบ่งงานให้แต่ละบุคคลในกลุ่มมีทักษะที่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งท างาน
ของตนไม่เสร็จ จะท าให้สมาชิกคนอื่นไม่สามารถท างานในส่วนที่ต่อเนื่องได้ 

 2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face Promotive 
Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กัน การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกในกลุ่ม 
การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกันทาง
สังคม จากการช่วยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรู้เหตุผลของกันและกัน ท าให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ 
การท างานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา และท่าทางของเพ่ือนสมาชิกช่วยให้รู้จักเพ่ือนสมาชิกได้ดี
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล ( Individual Accountability) หมายถึง 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนสมาชิก ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสามารถและความรู้ที่แต่ 
ละคนจะได้รับ มีการตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยประเมินผล
งานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งรวมกันเป็นผลงานของกลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งกลุ่มและรายบุคคลให้สมาชิกทุก
คนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทั่วถึง ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพ่ือ
เป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบทุกอย่างร่วมกับกลุ่ม ทั้งนี้สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมี
ความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล 

 4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ มย่อย 
(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) เพ่ือให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข คือ มีความเป็นผู้น า รู้จักตัดสินใจ สามารถสร้างความไว้วางใจ รู้จัก
ติดต่อสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างาน
ร่วมกันที่จะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 

 5. กระบวนการท างานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของ
กลุ่ม โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด มีความร่วมมือทั้งด้านความคิด การท างาน และความ 
รับผิดชอบร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การที่จะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น กลุ่มจะต้องมีหัวหน้าที่ดี สมาชิกดี และกระบวนการท างานดี นั่นคือ มี
การเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
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 1.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 186) กล่าวว่า ไม่ว่าเทคนิคใดก็ตามจะมีล าดับขั้นตอนในการ

เรียนที่คล้ายกันคือ ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นท างานกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงาน ขั้นสรุปและประเมินผล ซึ่งในที่นี้

จะอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดังนี้ 

  1. ขั้นเตรียมการ อรพรรณ พรสีมา (2540, หน้า 65 – 66) และ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, 

หน้า 122) อธิบายว่า ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน แนะน า ทักษะในการเรียนร่วมกันและจัดกลุ่ม

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยก ลุ่มละ 2 - 6 คน โดยสมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน ครูควรแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ

ของกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและการฝึกทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับกลุ่ม 

  2. ขั้นสอน อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 122) ได้กล่าวว่า 

   1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนบอกงานที่ต้องการให้ผู้เรียนท า 

   2. ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูลส าหรับท างาน 

   3. ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องท าให้ชัดเจน 

  3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม อรพรรณ พรสีมา (2540, หน้า 65 – 66) อธิบายว่า ในขั้นนี้ผู้เรียนที่

เรียนรู้ในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มจะได้

ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม ในขั้นนี้ผู้สอนจะก าหนดให้ผู้เรียนใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 

และอาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 123) กล่าวว่า ผู้สอนควรสังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม เป็นผู้อ านวยความ

สะดวกให้กระจ่างในกรณีท่ีผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ 

  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ อรพรรณ พรสีมา (2540, หน้า 65 – 66) กล่าวว่า เป็น

การตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เน้นการตรวจสอบ

ผลงานกลุ่มและรายบุคคล ในบางกรณีผู้เรียนอาจต้องซ่อมเสริมสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่อง ต่อจากนั้นเป็นการ

ทดสอบซึ่ง อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 123) กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนรายงานการท างานกลุ่ม ผู้สอนและเพ่ือน

กลุ่มอ่ืนอาจซักถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัด 

  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 123)  

กล่าวว่า ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ผู้สอนควรช่วยเสริมเพ่ิมเติมความรู้ ช่วยคิดให้ครบตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

  นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543, หน้า 39) กล่าวถึง ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่มมือดังนี้ 

  1. ขั้นเตรียมกิจกรรม ในขั้นเตรียมประกอบด้วย ครูแนะน าทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันและ

จัดเป็นกลุ่มย่อยย่อยประมาณ 2 - 6 คน ครูควรแนะน าเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิกกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกัน การฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ

การท ากิจกรรมกลุ่ม 
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  2. ขั้นสอน ครูน าเข้าสู่บทเรียนแนะน าเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูลและมอบหมายให้นักเรียน

แต่ละกลุ่ม 

  3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นขั้นตอนที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม ในขั้นนี้ครูอาจ

ก าหนดให้นักเรียนใช้เทคนิคต่าง ๆ กัน เช่น แบบ TGT, STAD, TAI, GI, LT เป็นต้น ในการท ากิจกรรมแต่ละ

ครั้ง เทคนิคที่ใช้แต่ละครั้งจะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละเรื่อง  ในการเรียนครั้งหนึ่งอาจ

ต้องใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือหลาย ๆ เทคนิคประกอบกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนที่ชัดเจน

เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษาภูมิศาสตร์และทักษะการใช้แผนที่ และความคิดรวบยอดทาง

วิทยาศาสตร์ 

  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่

ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล ในบางกรณี

ผู้เรียนอาจซ่อมเสริมส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง ต่อจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้ 

  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและผู้้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ถ้ามี

สิ่งสิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจครูควรอธิบายเพ่ิมเติม และผู้เรียนช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่ม และพิจารณาว่า

อะไรคือจุดเด่นของงานและอะไรคือส่วนที่ควรปรับปรุง 

 1.4 ประเภทการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง  ได้รับการฝึกฝน

ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแสดงออก การท างานกลุ่ม สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่การมีลักษณะตามที่

สังคมต้องการ ส าหรับเทคนิควิธีการแบบร่วมมือมีหลากหลายวิธีในการแบ่งประเภทข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการ

แบ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภทของการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท

ดังนี้ (Johnson and Johnson, 1991 อ้างอิงใน กรมวิชาการ, 2546 หน้า 143) 

  1. การเรียนแบบร่วมมือที่เป็นทางการ (Formal Cooperative Learning) เป็นการเรียนโดย

ใช้เทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดคาบเรียนหรือตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคาบ 

วันเพ็ญ จันทร์เจริญ (2542 หน้า 119 – 128) ยกตัวอย่างเช่น 

  - เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – Games – Tournament หรือ TGT) 

  - เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions หรือ STAD) 

  - เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TA) 

  - เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน (Cooperative Integrated Reading and 

Composition หรือ CIRC) 

  - เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
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  - เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) 

  - เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co – op – Co – op)   

  2. การเรียนแบบร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning) เป็นการเรียน

โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธีใดวิธีหนึ่งเฉพาะในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการเรียนการสอน  

เช่น อาจใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน หรือในขั้นสอนตอนใด ๆ ก็ได้ หรือขั้นสรุป ขั้นทบทวน การวัดผล เป็นต้น 

คาเกน (Kagan 1994, อ้างอิงใน พิมพันธ์ เตชะคุปต์, 2541 หน้า 43) ยกตัวอย่างเช่น 

  - การพูดเป็นคู่ (Rally Robin) 

  - การเขียนเป็นคู่ (Rally Table) 

  - การพูดรอบวง (Round Robin) 

  - การเขียนรอบวง (Roundtable) 

  - การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw Problem Solving) 

  - คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think Pair Share) 

  - อภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) 

  - อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion) 

  - ท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว (Team Pair Solo) 

 1.5 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ - เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) 

  1.5.1 ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ - เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) 

  Millis, Barbara J. and Cottel, Philip G. (1998 หน้ า  73 – 74, อ้ า ง อิ ง ใ น  สุ บ ร ร ณ  

ตั้งศรีเสรี หน้า 25) ได้กล่าวถึงเทคนิค Think – Pair – Share ว่า ในการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

เทคนิค Think – Pair – Share ครูตั้งค าถามที่ต้องใช้ความเข้าใจ มักเป็นค าถามแบบการสอบสวนให้นักเรียน

คิดหาค าตอบด้วยตนเอง จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่ง เพ่ืออธิบายการตอบค าถาม เมื่อได้

ข้อสรุปนักเรียนยกมือเสนอค าตอบต่อเพ่ือนในชั้นเรียน และก่อนที่ครูจะให้นักเรียนคู่นั้นเสนอค าตอบ ควรรอ

เวลาให้นักเรียนคิดหาค าตอบได้ก่อน และเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสในการท่องค าตอบกับเพ่ือนก่อนที่จะพูดในชั้น

เรียน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสารทางวาจาและความมั่นใจ 

  Kagan, Spencer (1998, อ้างอิงใน สุบรรณ ตั้งศรีเสรี หน้า 25) ได้กล่าวถึงเทคนิค Think – 

Pair – Share ว่า เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนคิดและตอบค าถามที่ครูเตรียมไว้  

จากนั้นน าค าตอบที่ได้ไปอภิปรายร่วมกับเพ่ือนที่จับคู่ แล้วจึงน าเสนอความคิดหรือค าตอบของตนเองกับเพ่ือน

ต่อชั้นเรียน หรือกลุ่มอื่น ๆ เพ่ืออธิบายหาข้อสรุปร่วมกันจากนักเรียนทั้งชั้น 

  Krintin L. Getter and D. Bradley Rowe (2008 หน้า 39, อ้างอิงใน สุบรรณ ตั้งศรีเสรี 

หน้า 25) ได้กล่าวถึงเทคนิค Think – Pair – Share ว่า เป็นการเรียนแบบร่วมมือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีการเตรียม
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ไว้ก่อนหน้า และใช้เวลาไม่มากในการท ากิจกรรมโดยเริ่มจากผู้สอนตั้งค าถามที่ยาก หรือค าถามปลายเปิดให้

นักเรียนแต่ละคนคิดเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา แล้วน าค าตอบหรือวิธีการที่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน

คู่ของตนเอง จนได้เป็นค าตอบหรือวิธีการใหม่อีกครั้งที่กระชับมากขึ้น ท้ายที่สุดน าค าตอบหรือวิธีการไป

แลกเปลี่ยนกับชั้นเรียน วิธีการนี้เป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบรายบุคคล ซึ่งผู้สอนอาจเรียกนักเรียนคนไหน

ก็ได้จากการสุ่ม เพ่ือให้นักเรียนอธิบายค าตอบหรือวิธีการของคู่ตนเอง  

  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2544 หน้า 33) ได้กล่าวถึงเทคนิค Think – Pair – Share ว่า กิจกรรม

นี้เป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างเสรี  ให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อมการแสดงความ

คิดเห็นก่อนที่จะได้แนวคิดจากผู้เรียน กลยุทธ์นี้ใช้ได้ง่ายและประสบความส าเร็จอย่างสูงในทุก ๆ วิชาและทุก

ระดับชั้นของผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากให้ผู้เรียนตั้งใจฟังค าถามของครูและให้นักเรียนแต่ละคนคิดแล้วให้ผู้เรียน

จับคู่เพ่ือนในห้องเพ่ืออภิปรายความคิดที่เกี่ยวกับค าตอบของค าถามนั้น หลังจากนั้นให้น าเสนอกลุ่มใหญ่แล้ว

ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็น 

  สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2545 หน้า 138) ได้กล่าวถึงเทคนิค Think – Pair – Share 

ว่า เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม  โดยเริ่มจากการจับคู่กันคิด

แล้วน าความคิดของทั้งคู่มาอภิปรายในกลุ่ม เพ่ือให้ได้ความคิดของกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา

พฤติกรรมทางสังคม ควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน 

  จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด หมายถึง 

รูปแบบในการเรียนแบบร่วมมือโดยมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน 2 คนที่จับคู่กันภายในกลุ่ม โดย

เป็นกิจกรรมการเรียนที่เริ่มจากครูเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์ค าถาม แล้วให้นักเรียนสมาชิกคิดหา

ค าตอบด้วยตนเองและน าค าตอบไปอภิปรายกับเพ่ือนเป็นคู่ ช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นของปัญหา เพ่ือ

หาข้อสรุป จากนั้นน าผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือหาข้อสรุปของประเด็นค าถามจากผู้เรียนทั้งชั้น 

  1.5.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ - เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) 

  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดไว้ดังนี้ 

  ลีแมน (Lyman, 1994 หน้า 109 – 113) กล่าวว่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิคเพ่ือนคู่คิดจะมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ข้อคือ 

  1) การคิด (Think) นักเรียนมีเวลา 30 วินาทีหรือมากกว่า  เพ่ือที่จะคิดให้ได้ค าตอบที่

เหมาะสม เวลาที่ใช้นี้รวมถึงการเขียนเพื่อจดบันทึกค าตอบ 

  2) การจับคู่ (Pair) หลังจากใช้เวลาคิดให้นักเรียนจับคู่ เพ่ือแบ่งปันค าตอบและความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน 
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  3) การแบ่งปันค าตอบ (Share) นักเรียนสามารถน าค าตอบมาแบ่งปันภายในกลุ่มเดียวกัน

หรือทั้งชั้นเรียนในช่วงการอภิปรายเพ่ือติดตามผล เทคนิคนี้ให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนที่จะแสดงออกถึงตนเอง

รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงค าตอบของตนเอง 

  ไบร์เลย์ (Byerley, 2002 หน้า 3) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน

คู่คิดจะมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ข้อ คือ 

  1) การคิด (Think) เป็นขั้นตอนแรกที่ครูจะกระตุ้นด้วยปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนหาค าตอบ 

  2) การจับคู่ (Pair) เป็นขั้นตอนท่ีสอง ที่จะให้ผู้เรียนจับคู่ให้อภิปรายปัญหา 

  3) การแลกเปลี่ยน (Share) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนและน าเสนอความรู้

ที่ได้จากการค้นหาค าตอบ 

  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 หน้า 30) ได้ล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิคเพ่ือนคู่คิดจะมีขั้นตอน ดังนี้  

  1. ขั้นเตรียม ครูแนะน าทักษะในการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด  การจับคู่ของนักเรียน 

บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน  

  2. ขั้นสอน ครูน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ด้วยวิธีสอนที่เหมาะสมและให้งาน  

  3. ขั้นท างานกลุ่ม เมื่อได้รับค าถามจากครู นักเรียนต้องหาค าตอบด้วยตนเองก่อน แล้วจึงน า

ค าตอบไปปรึกษาคู่ของตน เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด  

  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

   - ตรวจผลงาน ครูจากงานกลุ่มที่แต่ละคู่ส่งไปและครูสุ่มบางคู่มาน าเสนอค าตอบใน

ชั้นเรียน ขณะที่ฟังผู้น าเสนอผู้เรียนในห้องสามารถยกมือเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบ หรือเสนอค าตอบ

ของตนได ้

   - ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน เพ่ือตรวจสอบผลการสอบ 

แล้วท าการค านวณคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มให้นักเรียนทราบ และถือว่าเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มด

  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานของกลุ่มครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน

ถ้ามีสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจครูอธิบายเพ่ิมเติม ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผลการท างานของกลุ่มโดย

อภิปรายถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการท างานของนักเรียน รวมถึงวิธีการปรับปรุงการท างานของกลุ่มด้วย

ซึ่งจะท าให้นักเรียนดูความก้าวหน้าของตนเองทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคม 

  ชนิดาภา บุญประสม (2554, อ้างถึงใน สุพีรา ดาวเรือง 2555, หน้า 30) กล่าวว่า วิธีการของ

เทคนิค Think-Pair-Share มีดังนี้ 

  1. ผู้สอนตั้งประเด็นของปัญหากับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน 

  2. ผู้เรียนแต่ละคนค้นหาค าตอบอย่างอิสระ โดยล าพัง 
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  3. ผู้เรียนจับคู่กันเป็นคู่ แล้วให้ร่วมกันคิดระหว่างกัน เพ่ือหาข้อสรุป 

  4. น าผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือหาข้อสรุปของประเด็นค าถามจากผู้เรียนทั้งชั้น 

 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Think – Pair – 

Share เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนจับคู่กัน 2 คน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เพ่ือถ่ายทอด

ความคิด ความรู้ ความเขา้ใจเนื้อหาบทเรียน โดยในงานวิจัยนี้ เทคนิค Think – Pair – Share ผู้วิจัยใช้จัดการ

เรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูแนะน าทักษะในการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด บอกจุดประสงค์

ของบทเรียน แบ่งบทบาทหน้าที่สมาชิก และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ หลังจากนั้น ครูตั้ง

ประเด็นปัญหาหรือเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง เมื่อได้ค าตอบของ

ตนเองแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนน าค าตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคู่ของตน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนแต่ละคู่ออกมาอภิปรายค าตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจผลงานแต่

ละคู่ที่ส่งไป โดยขณะฟังผู้น าเสนอนักเรียนในห้องสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอค าตอบของตนเองได้ ซึ่งมีครู

คอยให้ความช่วยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุป 

  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกต้องของ

ผลงาน และการตอบค าถาม  

  1.5.3 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ - เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) 

  นักวิชาการกล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคุ่คิด ดังนี้ 

  ลีแมน (Lyman, 1987 หน้า 1-2) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 

   1. เป็นเทคนิคท่ีน าไปใช้ได้เร็ว 

   2. เป็นเทคนิคท่ีไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการมาก 

   3. การโต้ตอบภายในตัวบุคคลกระตุ้นให้นักเรียนเป็นจ านวนมากมีความสนใจอย่าง

แท้จริงอยู่ในด้านความรู้ 

   4. ครสูามารถตั้งค าถามได้หลายแบบและหลายระดับ 

   5. ท าให้รวมความสนใจของนักเรียนทั้งชั้นเรียน และท าให้นักเรียนที่ไม่กล้ า

แสดงออกสามารถตอบค าถามได้โดยไม่ต้องลุกขึ้นต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

   6. ครูสามารถเข้าใจนักเรียนด้วยกันฟังนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างการท ากิจกรรม

และจากการรวบรวมค าตอบในตอนท้ายชั่วโมงเรียน 
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   7. ครูสามารถท ากิจกรรมที่ใช้หลักแบบเพ่ือนคู่คิดได้ครั้งหนึ่งครั้งหรือหลายๆครั้งใน

ระยะเวลา 1 คาบเรียน 

  วิภาวดี วงศ์เลิศ (2544, หน้า 37 – 38) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 

   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มีความหมายนักเรียนสามารถน าไปใช้ทั้งในเนื้อหาเดียวกัน

หรือต่างกัน ตลอดจนช่วยเตรียมนักเรียนให้ออกไปใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริง ซึ่งเป็นโรคที่ต้องอาศัยความ

ร่วมแรงร่วมใจมากกว่าการแข่งขันแบบเผชิญหน้า 

   2. ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้ศึกษาค้นคว้า ท างานและแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ของตนเองซึ่งจะท าให้นักเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง 

   3. ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้สามารถจ า

ความรู้ได้นาน และเกิดความเข้าใจลึกซ้ึง 

   4. ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อความหมาย จากการ

ท างาน อภิปราย ซักถาม ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

   5. ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น ในด้านของการทราบข้อดีและข้อบกพร่อง

ของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

   6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกต่อหน้าเพ่ือน โดยไม่กลัวว่าจะพูดผิด

   7. ฝึกทักษะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีรวมทั้งการเป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความ

คิดเห็นผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นถือมั่น  

   8. ผลงานที่ท าโดยผู้เรียนสองคนช่วยกันท าย่อมดีกว่าผลงานโดยบุคคลเพียงคนเดียว

โอกาสที่จะผิดพลาดมีน้อยกว่า 

   9. สามารถน าเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง อาจใช้วิธีนี้

วิธีเดียวหรือสลับกับวิธีอ่ืนในแต่ละครั้งที่สอน 

  สมบัติ การจนารักพงศ์ (2547, หน้า 12) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 

   1. จะท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารให้คู่ของตนเข้าใจ 

   2. ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 

   3. ช่วยท าให้นักเรียนแต่ละคู่มีความสนิทสนมกันมากขึ้น 

   4. ช่วยท าให้นักเรียนเป็นคู่หูในการช่วยกันเรียนต่อไป 

 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 

  1. ท าให้นักเรียนได้รัควความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง 

  2. ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

  3. ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหา 
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  4. ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

  5. ช่วยให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ กล้าแสดงออกต่อหน้าเพื่อน 

  6. สามารถน าเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดไปใช้ได้หนึ่งครั้งหรือหลาย ๆ ครั้ง ในระยะเวลา

ตามคาบที่ก าหนดให้ จะใช้วิธีนี้วิธีเดียวหรือสลับกับวิธีอ่ืนในแต่ละครั้งที่สอน 

 1.6 บทบาทของครูผู้สอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  กรมวิชาการ (2544, หน้า 23-29) โดยกล่าวถึงบทบาทชองครูในกิจกรรมการเรียนแบบ

ร่วมมือ ไว้ดังนี้  

  1. ก าหนดขนาดของกลุ่ม (โดยปกติประมาณ 2 - 6 คนต่อกลุ่ม) และลักษณะกลุ่มซึ่งควรเป็น

กลุ่มท่ีคละความสามารถ (มีทั้งผู้ที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน) 

  2. ดูแลการจัดการลักษณะการนั่งของสมาชิกกลุ่มให้สะดวกที่จะท างานร่วมกันและง่ายต่อ

การสังเกตและติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม 

  3. ชี้แจงกรอบกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์การท างาน 

  4. สร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของ

สมาชิกกลุ่ม 

  5. เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่มย่อยและคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและ

สมาชิกกลุ่ม ยกย่องเมื่อนักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้รางวัลค าชมเชยในลักษณะกลุ่มก าหนดว่า ผู้เรียน

ควรท างานร่วมกันแบบกลุ่มนานเพียงใด 

  สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ครูผู้สอนต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนโดย

เริ่มตั้งแต่ การก าหนดขนาดของกลุ่มผู้เรียนให้คละความสามารถ การดูแลผู้เรียน ชี้แจงกรอบกิจกรรม ท าความ

เข้าใจถึงลักษณะของกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยการสร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกันของสมาชิก ครูคอยเป็นผู้ปรึกษาที่ดี ยกย่อง ให้ค าชมเชยกับกลุ่มที่มีผลงานดีและกระตุ้นการ

ท างานของกลุ่มที่ด้อยด้วย 

 1.7 บทบาทของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  บทบาทของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ ดังที่ผู้ศึกษาสังเคราะห์และสรุปจาก  

วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์ (2551, หน้า 28) โดยสรุปดังนี้ 

  1. รับผิดชอบการเรียนร่วมกับเพื่อน 

  2. รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 

  3. รู้จักการไว้วางใจให้เกียรติ 

  4. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกกลุ่ม 

  5. รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม 
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 1.8 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  การด าเนินวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชา มีข้อดีหลายประการ บุญชม ศรีสะอาด (2537 , หน้า 122) กล่าวถึง ข้อดีหลายประการ คือ ผู้เรียนได้

ร่วมกันเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี การซักถามท าให้ผู้เรียนเกิดความกล้าและได้ทราบค าตอบในเรื่องที่ตนสนใจ

หรือยังไม่กระจ่าง การพูด อธิบายให้เพื่อนฟังจะท าให้ผู้อธิบายมีความแม่นย าในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เพ่ือน ๆ ที่

ฟังมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ผู้เรียนได้พัฒนาการท างานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนอ่อนได้เรียนรู้

จากคนที่เก่งกว่า ซึ่งจะมีความตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือน ๆ เพ่ือให้กลุ่มของตนเองประสบผลส าเร็จ โดยยืนยันจาก

ผลการวิจัยทั้งหลายว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผู้เรียนตรงกันในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ (Johnson, 

Johnson and Holubec, 1994 อ้างอิงในกรมวิชาการ, 2546, หน้า 107) 

  1. มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความ

พยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมาก

ขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหตุผลดีขึ้น 

  2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น การเรียนแบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา

มากขึ้น ใส่ใจผู้อ่ืนมากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 

  3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและ

มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับ

ความเครียดและความแปรผันต่าง ๆ 

  จรรยา เปรมมณี (2540 , หน้า 9-10) กล่าวถึง ความส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์การสอนหรือวิธีสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ

จุดหมายที่ก าหนด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสอนที่จะพัฒนานักเรียนในด้านวิชาการและทักษะ

ทางสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมทักษะทางสังคม โดยให้นักเรียนได้ 

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจนประสบความส าเร็จตามจุดหมายของการเรียนร่วมกันทุกคน ในปัจจุบัน

ครูผู้สอนเป็นจ านวนมาก เน้นการพัฒนานักเรียนในด้านวิชาการ โดยไม่เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมและ

มักจะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยการแข่งขัน หรือเรียนตามล าพัง ซึ่งการสอนทั้ง 2 อย่างไม่ได้ค านึงถึงการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นสภาพการเรียนการสอนดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ

แก่นักเรียน กล่าวคือ การสอนแบบแข่งขันท าให้เกิดผู้ชนะและผู้แพ้ โดยผู้ชนะจะดีใจ ส าหรับผู้แพ้จะเสียใจ ซึ่ง

สัดส่วนของผู้ชนะจะมีน้อยกว่าผู้แพ้มาก มีผลท าให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความเครียดและไม่มีความสุขใน 

การเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังเป็นการเตรียมให้นักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการได้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่บ่งบอกถึง

คุณลักษณะและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดังกล่าวไว้คือ 

  1. ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน 

  2. ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน 

  3. ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  4. ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน 

  5. ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน 

  6. ท าให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างข้ึน 

  7. ช่วยการปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น 

 เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ครูผู้สอนต้องค านึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักเรียนด้วยกันเอง นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น มีการพัฒนาความคิด สามารถเรียนรู้ร่วมกันและท างานร่วมกัน

อย่างมีความสุขในวิถีประชาธิปไตย จากประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถส่งผลให้เกิด

ประโยชน์หลายด้าน ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม ความคิด ความเชื่อมั่นและนับถือตนเอง การสร้าง

บรรยากาศในห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งสามารถน า

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าประยุกต์ใช้ในการสอน

สังคมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันและกล้า ถาม ตอบ และคิดวิเคราะห์เป็น  รวมทั้งส่งเสริมความ

รับผิดชอบทางการเรียน 

 1.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ (2546, หน้า 77) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบบมัลติมีเดีย

เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมคิด – จับคู่ – เล่าสู่

กันฟัง กลุ่มตัวอย่างมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ของโรงเรียนคอน

สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนและสุงกว่า

ผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังจากได้รับการสอนโดยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรม คิด – จับคู่ – เล่าสู่กันฟัง ดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 วิลาวัลย์ ลูกสะเดา (2549, หน้า 64) ได้ศึกษาผลการฝึกเทคนิค K-W-L-H ร่วมกับกิจกรรมการเรียน

ด้วยเทคนิค Think – Pair – Share ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์คิรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จ านวน 60 คน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกเทคนิค K-W-L-H ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบจับคู่ร่วมคิด
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มีผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้เทคนิค K-W-L-H 

ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 กนก สมะวรรธนะ และคณะ (2554, หน้า 47) ได้พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนด้วยเทคนิค Think – Pair – Share เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงไวยากรณ์ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวน 54 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) โดยภาพรวม ผู้เรียนมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์ของการ

ทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเทคนิค Think – Pair – Share ของนักศึกษาสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ชลธิชา ทับทวี (2554, หน้า 66) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด

เรื่องอัตราตรีโกณมิติ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรทราชินูปถัมภ์ จ านวน 45 คน พบว่า 1) ผล

การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสุงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2) ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ

เรียนรุ้แบบร่วมมือด้ยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุบรรณ ตั้งศรีเสรี (2556, หน้า 106) ได้ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบค้นพบจากการ

ชี้แนะร่วมกับเทคนิค Think – Pair – Share ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรุ้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน

สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบค้นพบจากการชี้แนะร่วมกับเทคนิค Think – Pair – Share มี

ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ดั้บการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบค้นพบจากการชี้แนะร่วมกับเทคนิค Think – Pair – Share มี

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบค้นพบจากการชี้แนะร่วมกับ

เทคนิค Think – Pair – Share มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 

 2.1 ความหมายของความรับผิดชอบ 

 คนึงรัตน์ ลาโพธิ์ (2535, 38) ได้ให้ความหมายของคามรับผิดชอบว่า หมายถึงลักษณะบุคคลที่

แสดงออกด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน ความพากเพียร ความละเอียดรอบคอบ ไม่

หลีกเลี่ยง ตรงต่อเวลาและยอมรับผลของการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านผลดีและผลเสีย เพ่ือให้

บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2526, 66 – 92) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า 

หมายถึง การมีความมุ่งหมาย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ยอมรับผลการ

กระท านั้น และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ความรับผิดชอบอาจจ าแนกออกได้เป็น 4 ด้าน 

ดังนี้ 

 1. ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลส าเร็จ

ตามความมุ่งหมาย ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน เข้าห้องเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่

นัดหมาย เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียน ก็พยายามศึกษาค้นคว้า ซักถามอาจารย์ให้เข้ าใจ เมื่อท า

แบบฝึกหัดผิดก็ยอมรับว่าท าผิด แล้วพยายามแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยตนเองอยู่เสมอ มีผลการเรียนผ่าน

ทุกวิชาในทุกภาคเรียน 

 2. ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา รักษาผลประโยชน์ เกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานศึกษา 

ไม่ขีดเขียนผนังห้องเรียน ห้องน้ า แต่งเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน 

คอยตักเตือนเพ่ือนนักเรียนที่จะหลงผิด อันท าให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง เมื่อโรงเรียนต้องการความร่วมมือหรือ

ความช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และ

ความสามารถของตนเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 

 3. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนตั้งใจช่วยเหลืองานต่าง ๆ ภายในบ้าน เพ่ือ

แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันตามความสามารถของตน และรู้จักแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติตนเพ่ือความสุข

และชื่อเสียงของครอบครัว ช่วยแก้ปัญหาการที่สมาชิกในครอบครัวไม่เข้าใจกัน 

 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม 

บ าเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์ความเจริญให้ชุมชนและสังคมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยสอดส่องพฤติกรรม

ของบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม  

 วัฒนา สิงห์สัมฤทธิ (2527, หน้า 5 – 6) ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบว่า หมายถึง ความสนใจ 

ความตั้งใจที่จะท างานและติดตามผลงานที่ได้ท าไปแล้ว เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับในสิ่ง
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ที่ตนเองกระท าลงไป ทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย โดยแสดงออกในรูปการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย

ความเต็มใจ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับงานมา 

 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่การงานของตนด้วยความเอาใจใส่ 

ขยันหมั่นเพียร อดทนต่อสุ้อุปสรรค ไม่ย่อท้อ มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้ง

หรือหลีกเลี่ยง พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รู้จักวางแผนงานและป้องกันความบกพร่องเสื่ อมเสียในงานที่ตน

รับผิดชอบ  

 สรุปความหมายของความรับผิดชอบทางการเรียน หมายถึง ความสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากครูผู้สอน โดยมีความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน เข้าห้องเรียน ขยัน อดทน ท างานส่งด้วย

ความเต็มใจ ให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

 2.2 ลักษณะของการกระท าที่แสดงถึงการมีความรับผิด 

 ลักษณะของการกระท าท่ีแสดงถึงการมีความรับผิดชอบ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการกระท าของตนเอง ได้แก่การตรงต่อเวลา ได้แก่ การตรง

เวลาที่ก าหนดนัดหมายไว้ เช่น การไปโรงเรียนการไปรับประทานอาหาร การฝึกกาย การประชุม การรู้จัก

หน้าที่ของตน ได้แก่ การรู้จักสภาพของตนที่ก าลังเป็นอยู่ ตนมีหน้าที่ท าอะไร ก็ท าสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ ด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร เต็มความสามารถ การรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย ได้แก่ การรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

รู้จักระมัดระวังเกี่ยวกับเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัยให้สะอาด การรู้จักคุ้มครองตนเอง ได้แก่ รู้จักวิธีรักษาตน 

ป้องกันตนให้พ้นจากอันตรายต่าง ๆ การรู้จักควบคุมความประพฤติของตน ได้แก่ การควบคุม บังคับจิตใจตน 

ให้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่ตกเป็นทาสในอบายมุข 

 ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การที่นักเรียน ศึกษาเล่าเรียนจนประสบ

ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน เข้าห้องเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง

ตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียนก็พยายามศึกษาค้นคว้า ซักถามอาจารย์ให้เข้าใจ เมื่อ

ท าแบบฝึกหัดผิดก็ยอมรับว่าท าผิด แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ด้วยตนเองอยู่เสมอ มีผลการเรียน

ผ่านทุกวิชาในทุกภาคเรียน 

 ด้านที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา รักษาผลประโยชน์ เกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานศึกษา 

ไม่ขีดเขียนผนังห้องเรียน ห้องน้ า แต่งเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน 

คอยตักเตือนเพ่ือนนักเรียนที่จะหลงผิด อันท าให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง เมื่อโรงเรียนต้องการความร่วมมือหรือ

ความช่วยเหลือก็เต็มใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และ

ความสามารถของตนเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เช่น เป็นนักกีฬา นักแต่งค าขวัญ เรียงความ และอ่ืน ๆ 
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 2.3 ประเภทของความรับผิดชอบ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 22-23) แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท คื อความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 22) ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อตนเองว่า หมายถึงหน้าที่ของ

นักเรียนที่จะปฏิบัติต่อตนเอง ดังนี้ 

 1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

 2. ดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ดี 

 3. ประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและคุณธรรม 

 4. เอาใจใส่สุขภาพอนามัยของตนเอง 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 22-23) กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า

ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ

ที่จะต้องกระท าต่อผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เพ่ือความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของ

สังคม 

 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 

  ธวัชชัย พวงมาลัย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความ

รับผิดชอบในการเรียน วิชาเครื่องล่างรถยนต์ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้วิธีร่วมแรง  

ร่วมใจ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้ น ปวช. ปีที่ 3 

แผนกช่างยนต์จ านวน 25 คน มีความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชาเครื่องล่างรถยนต์ทุกด้านดีขึ้นตามล าดับ  

แต่ถ้าพิจารณา พฤติกรรมความรับผิดชอบสัปดาห์ที่ 6 พบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบดีขึ้นทุกด้าน 

  ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา พฤติกรรมความ

รับผิดชอบของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ผลการวิจัย

พบว่า 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มีพฤติกรรมความรับผิดชอบ 3 ด้านสูงได้แก่ ด้าน ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและการกระท าของตนเอง ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสถาบันมีความรับผิดชอบระดับปานกลาง 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี

พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระท าของตนเองความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านความ

รับผิดชอบต่อสถาบันไม่แตกต่างกันส่วนความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน

โดยมีนัยส าคัญ 0.05 3. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมทุกด้านไม่

แตกต่างกัน 4. นักศึกษาทุกสาขา มีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 5. นักศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

 1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 2. แบบแผนการทดลอง 

 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน รวม 20 

คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 2. แบบแผนกำรทดลอง 

 ตำรำงท่ี 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ก่อนเรียน กำรทดลอง หลังเรียน 
E O1 X O2 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 

  E แทน  กลุ่มทดลอง 

  X  แทน  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคู่คิด 

  O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 

  O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังนี้ 
 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคู่คิด 

 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – Pair – Share) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยมีหัวข้อดังนี้ 
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   1) พระพุทธ ได้แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

   2) พระธรรม ได้แก่ ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 

   3) พระสงฆ ์ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี  

  1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหาตามตัวชี้วัด 

  1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – Pair – Share) 
จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ (150 นาที) ใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 คาบ โดยแต่ละแผน
ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีล าดับขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน ครูแนะน าทักษะในการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด บอกจุดประสงค์

ของบทเรียน แบ่งบทบาทหน้าที่สมาชิก และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นด ำเนินกิจกรรม ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ หลังจากนั้น ครูตั้ง

ประเด็นปัญหาหรือเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง เมื่อได้ค าตอบของ

ตนเองแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนน าค าตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคู่ของตน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนแต่ละคู่ออกมาอภิปรายค าตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจผลงาน

แต่ละคู่ที่ส่งไป โดยขณะฟังผู้น าเสนอนักเรียนในห้องสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอค าตอบของตนเองได้ ซึ่ง

มีครูคอยให้ความช่วยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุป 

  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกต้อง

ของผลงาน และการตอบค าถาม  

 2. แบบประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบทำงกำรเรียน  

 แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนนี้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามมาตราวัดของลิ

เคิร์ท (Likert scale) ดังนี้ 

 5 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาอย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
 4 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 

 3 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นบางครั้ง 

 2 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นน้อยครั้ง 

 1 คะแนน  หมายถึง นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ 

 โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 

 1) ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

แระเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 
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 2) น าแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของคนึงนิจ พุ่มพวง (2546: 145-148) ซึ่งได้หา

คุณภาพแล้วมาปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสม   

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนเพ่ือ

เก็บข้อมูลเบื้องต้น  

 2. ด าเนินการทดลอง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – 

Pair – Share) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนา จ านวน 3 คาบ คาบละ 50 นาที ใน

ร ะ ห ว่ า ง ท ด ล อ ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ คู่ คิ ด  

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจับคู่ โดยอาศัยการจับคู่ในขั้นตอน Think และ Pair ซึ่งเป็นการจับคู่แบบเจาะจง โดย

พิจารณาจากลักษณะความสนใจเรียน และผลการเรียนเป็นหลัก เพ่ือให้แต่ละคู่นั้นถูกคละความสามารถ

ทางการเรียน และข้ันตอน Share จะเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพ่ือน าเสนอ

ข้อมูลร่วมกัน 

 3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด ไดท้ าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบประเมิน

พฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 

 4. วิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง 

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.1 สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐำน 

 1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  

 2. วิเคราะห์ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.2 สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 

 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test for dependent 

samples 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

  x ̄ แทน คะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  t แทน ค่าสถิติท่ีน ามาใช้ในการพิจารณา (t-Distribution) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งนี้ 

ผู้วิจัยน าเสนอดังนี้ 

 เปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการเรียนรุ้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) โดยใช้สถิติ  

t-test for dependent samples ได้ผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2 แสดงผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(เทคนิคคู่คิด) โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples 

ความรับผิดชอบทางการ
เรียน 

n �̅� S.D. T Sig. 

ก่อนเรียน 20 3.63 1.09 
-6.513 .000 

หลังเรียน 20 4.44 0.59 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(เทคนิคคู่คิด) 

 
   

 จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 

เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ที่ได้รับการ

สอนแบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งก่อนเรียนนักเรียนท าคะแนนเฉลี่ยได้

เท่ากับ 3.63 คะแนน และหลังเรียนนักเรียนท าคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.44 คะแนน 

3.63

4.44
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คะแนนเฉลี่ย

การเปรียบเทียบความรับผดิชอบทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบรว่มมือ (เทคนิคคู่คิด)

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(เทคนิคคู่คิด) ซึ่งสรุปสาระส าคัญและผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) มีความ

รับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีเวสรัตน

เพียรอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 20 คน 

 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งแบ่งเนื้อหา

เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) พระพุทธ 

  - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

  2) พระธรรม 

  - ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4   

  3) พระสงฆ ์ 

  - การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมใช้เวลาในการทดลอง 3 คาบ  
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 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด)  

 2. ตัวแปรตาม คือ ความรับผิดชอบทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – Pair – Share) 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 แผน ใช้เวลา 3 คาบ (คาบละ 50 นาที) 

 2. แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 

การด าเนินการทดลอง 
 1. การทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนเพ่ือ

เก็บข้อมูลเบื้องต้น  

 2. ด าเนินการทดลอง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think 

– Pair – Share) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนา จ านวน 3 คาบ คาบละ 50 นาที 

ใ น ร ะ ห ว่ า ง ท ด ล อ ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ คู่ คิ ด  

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจับคู่ โดยอาศัยการจับคู่ในขั้นตอน Think และ Pair ซึ่งเป็นการจับคู่แบบเจาะจง โดย

พิจารณาจากลักษณะความสนใจเรียน และผลการเรียนเป็นหลัก เพ่ือให้แต่ละคู่นั้นถูกคละความสามารถ

ทางการเรียน และขั้นตอน Share จะเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพ่ือ

น าเสนอข้อมูลร่วมกัน 

 3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด ได้ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบ

ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 

 4. วิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 เปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) โดยใช้สถิติ t-test for 

dependent samples 
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สรุปผลการวิจัย 

 ความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐาน 

อภิปรายผล 
 การศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด)  สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 ความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ภายในกลุ่มของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) ที่เกิดจากการคละความสามารถ

ของผู้เรียนมาจับคู่กันเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันนั้นสอดคล้องกับค ากล่าวของ วาสนา ไตรวัฒนธงชัย (2543: 3) 

ที่ได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่ครูเปิดโอกาสให้ผู้เ รียนที่มีความสามารถในการเรียน

แตกต่างกันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย โดยมีเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาระ

งานที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม และสอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543: 

38) ที่ ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการจัด

สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี

ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของ

กลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและ

กัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น 

หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ

ความส าเร็จของกลุ่ม และกรมวิชาการ (2544: 4) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่ง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความ

แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งพ่ึงพาซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบ

ร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่

ก าหนด ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีความหมายตรงกันข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขัน (competitive 

Learning) และการเรียนตามล าพัง (Individualized Learning) 
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 นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคคู่คิด (Think – Pair – Share) ยังเป็นเทคนิคที่

ช่วยให้นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบทางการเรียนได้พัฒนาตนเอง ซึ่ งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาพฤติกรรม 

สอดคล้องกับค ากล่าวของสุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2545 หน้า 138) ได้กล่าวถึงเทคนิค Think – Pair 

– Share ว่า เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยเริ่มจากการ

จับคู่กันคิดแล้วน าความคิดของทั้งคู่มาอภิปรายในกลุ่ม เพ่ือให้ได้ความคิดของกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่เน้นให้

ผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด จึงเป็นรูปแบบในการเรียนแบบร่วมมือโดยมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างผู้เรียน 2 คนที่จับคู่กันภายในกลุ่ม โดยเป็นกิจกรรมการเรียนที่เริ่มจากครูเสนอสถานการณ์ปัญหา

หรือโจทย์ค าถาม แล้วให้นักเรียนสมาชิกคิดหาค าตอบด้วยตนเองและน าค าตอบไปอภิปรายกับเพ่ือนเป็นคู่ 

ช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นของปัญหา เพ่ือหาข้อสรุป จากนั้นน าผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือหา

ข้อสรุปของประเด็นค าถามจากผู้เรียนทั้งชั้น การท างานเป็นคู่หรือการเรียนเป็นคู่เป็นวิธีการที่ช่วยให้

นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนและช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จมากกว่าการท างานเป็นกลุ่ม

ใหญ่หรือท างานเดี่ยว เพราะการท ากิจกรรมป็นกลุ่มใหญ่ สมาชิกในกลุ่มอาจจะไม่ได้ลงมือท ากิจกรรมนั้ น

ทุกคน หรือการท ากิจกรรมเดี่ยว นักเรียนที่มีความสามารถอ่อนกว่าจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก และจะเบื่อ

หน่ายในเรื่องที่เรียน ดังนั้นการจับคู่คละความสามารถจึงเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด และต้องช่วยเหลือกัน  

 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) ช่วยพัฒนา

พฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1. ครูควรที่จะฝึกความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้กับนักเรียน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งนักเรียนที่เรียนเก่ง เพราะนักเรียนที่เรียนเก่งจะปฏิเสธที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน  

  2. ครูควรที่จะมีการกระตุ้นเสริมแรงจูงใจให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนและมี

ความรู้สึกอยากเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนให้

เพ่ิมมากขึ้น 

  3. การปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบนั้นครูควรที่จะกระตุ้นนักเรียนอยู่ตลอด ทั้งนี้จะมีผล

ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 

  4. ครูควรเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักเรียนแต่ละคนทั้งในคู่ และกลุ่มให้

มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน าไปสู่การร่วมกันท างานและพัมนาผลงาน

ของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  ระยะเวลาในการทดลองควรที่จะทดลองเป็นเวลานานกว่านี้ เนื่องจากการพัฒนาในเรื่อง

ของเจตคติและพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวนาน จึงจ าเป็นที่จะต้องท าอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้นักเรียนค่อย ๆ ปรับตัวและพัฒนาจนเกิดเป็นนิสัย และจะส่งผลดีต่อตัวนักเรียนใน

ภายภาคหน้า 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิด (Think – Pair – Share)  

2. แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 1 

เร่ือง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 

รหัสวิชา ส23102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง พระพุทธ  เวลา  1 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  

  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

 ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

2. สาระส าคัญ 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีความส าคัญในฐานะช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข

ให้แก่โลก และมีการเผยแผ่และนับถือพระพุทธศาสนา ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นในฐานะ

พุทธศาสนิกชนที่ดีจึงควรเรียนรู้พุทธประวัติและวันส าคัญทางพรพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าใจและเป็นหลักในการ

ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปด้วย 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ความรู้ (Knowledge: K) 

 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ 

 ทักษะกระบวนการ (Process: P) 

 1. กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 2. การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude: A) 

 เห็นความส าคัญของการเผยแผ่และนับถือพระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

4. สาระการเรียนรู้ 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ( ประเทศอินเดีย ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา ทิเบต จีน เกาหลี 

และญี่ปุ่น) ทวีปยุโรป (ประเทศสหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์) ทวีปออสเตรเลีย (ประเทศออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์) และทวีปอเมริกา (ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา) 
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5. สมรรถนะส าคัญ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการใช้ชีวิต 

 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้

สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 

 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. ครูแนะน าทักษะในการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด จุดประสงค์ของบทเรียน จากนั้นจับคู่นักเรียนโดยการ

คละความสามารถ แบ่งบทบาทหน้าที่สมาชิก และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม  

 2. ครูน าภาพวัดหรือภาพสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก จากนั้นให้นักเรียน

ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละภาพเป็นสถานที่ใด อยู่ในประเทศใด และมีความส าคั ญต่อ

พุทธศาสนิกชนอย่างไร 

 3. นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในประเทศต่าง ๆ ตามที่ครูก าหนด คู่ละ 

1 ประเทศ  

 4. เมื่อแต่ละคู่ได้ค าตอบแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนน าค าตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคู่ของตน เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่

ดีที่สุด 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป  

 5. นักเรียนแต่ละคู่ออกมาอภิปรายค าตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจผลงานแต่ละคู่ที่ส่งไป โดยขณะ

ฟังผู้น าเสนอนักเรียนในห้องสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอค าตอบของตนเองได้ ซึ่งมีครู คอยให้ความ

ช่วยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุป 

 ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล  

 6. วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกต้องของผลงาน และการตอบค าถาม  

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 

 1. รูปภาพวัดหรือภาพสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก 

 2. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

9. การวัดและประเมินผล 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี้ มีดังนี้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ : 
เพื่อให้นักเรียน 
อ ธิ บ า ย ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกได ้

วิธีวัดผล : 
1. การอภิปรายค าตอบหน้าชั้น
เรียน 
2. ตรวจชิ้นงาน 
เครื่องมือวัดผล : 
1. ประเด็นค าถาม  
2. ชิ้นงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตอบค าตอบได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล 
เกณฑ์การประเมินผล : 
นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ค าตอบไปใน 
แนวทางท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผล70% ขึ้น 
ไป ผ่านเกณฑ ์

ด้านทักษะกระบวนการ : 
เพื่อให้นักเรียน 
1. กระบวนการกลุ่ มในการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ ประ เทศ 
ต่าง ๆ ทั่วโลก 
2. การน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาสู่ ประ เทศ 
ต่าง ๆ ทั่วโลก 

วิธีวัดผล : 
1. ประ เ มิ น ก า รท า ง านกลุ่ ม
น าเสนอและการน าเสนอผลงาน 
2. ตรวจค าตอบ 
เครื่องมือวัดผล : 
1. แบบประเมิน 
2. กิจกรรมกลุ่ม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เอกสารแนบท้าย 
เกณฑ์การประเมินผล : 
ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ : 
เพื่อให้นักเรียน 
เห็นความส าคัญของการเผยแผ่
และนับถือพระพุทธศาสนาไป
ยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

วิธีวัดผล : 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น 
ชั้นเรียน 
เครื่องมือวัดผล : 
ประเด็นค าถาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
แสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมผลและเห็น
ความส าคัญของการ เผยแผ่และนับถื อ
พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
เกณฑ์การประเมินผล : 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมผล
และเห็นความส าคัญของการเผยแผ่และนับ
ถือพระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก ไปในแนวทางท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผล
70% ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน จ านวนนักเรียน...............คน 

 ด้านความรู้ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... % 

 ด้านทักษะกระบวนการ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... %

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... % 

ผลการประเมินบรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 

..................................................................................................................... .........................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................... ........................ 

ปัญหาและอุปสรรค 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................. ............................................................................................................  

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.......................................................................................................................... ....................................................

............................................................................................................................. .................................................  

     ลงชื่อ………………………………………………………….. 

                     (นางสาวนฤมล  ถนอมพงษ์) 

                 ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

        วันที่.........เดือน......................พ.ศ......... 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

     ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                      (นางสาวธิดา  เมฆวะทัต) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 

                         วันที่.........เดอืน......................พ.ศ......... 
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แผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 2 

เร่ือง ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 

รหัสวิชา ส23102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง พระธรรม  เวลา  1 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  

  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

 ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

 ตนนับถือตามที่ก าหนด 

2. สาระส าคัญ 

 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พุทธศาสนิกชนควรน าไป

ประยุกต์ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความสุข ความเจริญต่อไป 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ความรู้ (Knowledge: K) 

 อธิบายข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ได ้

 ทักษะกระบวนการ (Process: P) 

 1. กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ได ้

 2. การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ได ้

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude: A) 

 น าข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

4. สาระการเรียนรู้ 

 หลักธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการหรือ อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  

มีดังนี ้ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) – ขันธ์ 5 และไตรลักษณ ์

 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) – หลักกรรม วัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 

 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) – อัตถะ 3  

 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) – มรรค 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38  
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5. สมรรถนะส าคัญ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการใช้ชีวิต 

 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้

สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 

 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. ครูแนะน าทักษะในการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด จุดประสงค์ของบทเรียน จากนั้นจับคู่นักเรียนโดยการ

คละความสามารถ แบ่งบทบาทหน้าที่สมาชิก และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม  

 2. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่า “นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนาบ้าง” 

จากนั้นครูเขียนค าตอบลงบนกระดานด า  

 3. นักเรียนช่วยกันแบ่งกลุ่มหลักธรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 

 4. นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาข้อธรรมส าคัญต่าง ๆ ตามที่ครูก าหนด คู่ละ 1 หลักธรรม  

 5. เมื่อแต่ละคู่ได้ค าตอบแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนน าค าตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคู่ของตน เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่

ดีที่สุด 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป  

 6. นักเรียนแต่ละคู่ออกมาอภิปรายค าตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจผลงานแต่ละคู่ที่ส่งไป โดยขณะ

ฟังผู้น าเสนอนักเรียนในห้องสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอค าตอบของตนเองได้ ซึ่งมีครูคอยให้ความ

ช่วยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุป 

 ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล  

 6. วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกต้องของผลงาน และการตอบค าถาม  

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 

 1. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

9. การวัดและประเมินผล 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี้ มีดังนี้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ : 
เพื่อให้นักเรียน 
อธิบายข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 ได ้

วิธีวัดผล : 
1. การอภิปรายค าตอบหน้าชั้น
เรียน 
2. ตรวจชิ้นงาน 
เครื่องมือวัดผล : 
1. ประเด็นค าถาม  
2. ชิ้นงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตอบค าตอบได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล 
เกณฑ์การประเมินผล : 
นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ค าตอบไปใน 
แนวทางท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผล70% ขึ้น 
ไป ผ่านเกณฑ ์

ด้านทักษะกระบวนการ : 
เพื่อให้นักเรียน 
1. กระบวนการกลุ่ มในการ
วิ เคราะห์ เกี่ ยวกับข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ได้ 
2. การน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนเกี่ยวกับข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 ได ้
 

วิธีวัดผล : 
1. ประ เ มิ น ก า รท า ง านกลุ่ ม
น าเสนอและการน าเสนอผลงาน 
2. ตรวจค าตอบ 
เครื่องมือวัดผล : 
1. แบบประเมิน 
2. กิจกรรมกลุ่ม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เอกสารแนบท้าย 
เกณฑ์การประเมินผล : 
ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ : 
เพื่อให้นักเรียน 
น าข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

วิธีวัดผล : 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น 
ชั้นเรียน 
เครื่องมือวัดผล : 
ประเด็นค าถาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
แสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมผลและเห็น
ความส าคัญของการน าข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
เกณฑ์การประเมินผล : 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมผล
และเห็นความส าคัญของการน าข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องและ
สมเหตุสมผล70% ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน จ านวนนักเรียน...............คน 

 ด้านความรู้ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... % 

 ด้านทักษะกระบวนการ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... %

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... % 

ผลการประเมินบรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 

......................................................... ......................................................................................................... ............

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ปัญหาและอุปสรรค 

........................................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ .............................................................. 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  

     ลงชื่อ………………………………………………………….. 

                     (นางสาวนฤมล  ถนอมพงษ์) 

                 ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

        วันที่.........เดือน......................พ.ศ......... 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

     ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                      (นางสาวธิดา  เมฆวะทัต) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 

                         วันที่.........เดอืน......................พ.ศ......... 
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แผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 3 

เร่ือง การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

รหัสวิชา ส23102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง พระสงฆ์  เวลา  1 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  

  ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อ

ศาสนาที่ตนนับถือ 

 ตัวช้ีวัด 

  ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

2. สาระส าคัญ 

 พระภิกษุและพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้ที่ควรน าไปเป็นแบบอย่างในการ

ด าเนินชีวิต ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ดีควรน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รวมถึงการเรียนรู้ใน

เรื่องการประกอบศาสนพิธี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถ

น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาสได้อย่างถูกต้อง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ความรู้ (Knowledge: K) 

 วิเคราะห์สิ่งที่ควรปฏิบัติในการศาสนิกชนที่ด ี

 ทักษะกระบวนการ (Process: P) 

 1. กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

 2. การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude: A) 

 ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

4. สาระการเรียนรู้ 

 หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวก 

  - หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม 

  - การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 
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5. สมรรถนะส าคัญ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการใช้ชีวิต 

 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้

สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 

 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. ครูแนะน าทักษะในการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด จุดประสงค์ของบทเรียน จากนั้นจับคู่นักเรียนโดยการ

คละความสามารถ แบ่งบทบาทหน้าที่สมาชิก และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม  

 2. ครูน าภาพจริยวัตรของพระภิกษุมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ   

 3. นักเรยีนแต่ละคูร่่วมกันศึกษาเนื้อหาเรื่อง หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวก 

 4. เมื่อแต่ละคู่ได้ค าตอบแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนน าค าตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคู่ของตน เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่

ดีที่สุด 

 5. นักเรียนแต่ละคู่จับกลุ่มกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ได้กลุ่มละ 10 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น

และสรุปความคิดรวบยอด ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประเด็นพระภิกษุมีหน้าที่ส าคัญอย่างไร และกลุ่มที่ 2 ประเด็น

นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุอย่างไร  
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป  

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายค าตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจผลงานแต่ละคู่ที่ส่งไป โดย

ขณะฟังผู้น าเสนอนักเรียนในห้องสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอค าตอบของตนเองได้ ซึ่งมีครูคอยให้ความ

ช่วยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุป 

 ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล  

 6. วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกต้องของผลงาน และการตอบค าถาม  

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 สื่อวัสดุอุปกรณ์ 

 1. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2. ภาพจริยวัตรของพระภิกษุ 

9. การวัดและประเมินผล 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี้ มีดังนี้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ : 
เพื่อให้นักเรียน 
วิ เคราะห์สิ่ งที่ควรปฏิบัติ ใน
การศาสนิกชนที่ด ี

วิธีวัดผล : 
1. การอภิปรายค าตอบหน้าชั้น
เรียน 
2. ตรวจชิ้นงาน 
เครื่องมือวัดผล : 
1. ประเด็นค าถาม  
2. ชิ้นงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตอบค าตอบได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล 
เกณฑ์การประเมินผล : 
นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ค าตอบไปใน 
แนวทางท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผล70% ขึ้น 
ไป ผ่านเกณฑ ์

ด้านทักษะกระบวนการ : 
เพื่อให้นักเรียน 
1. กระบวนการกลุ่ มในการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชน
ที่ด ี
2. การน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

วิธีวัดผล : 
1. ประ เ มิ น ก า รท า ง านกลุ่ ม
น าเสนอและการน าเสนอผลงาน 
2. ตรวจค าตอบ 
เครื่องมือวัดผล : 
1. แบบประเมิน 
2. กิจกรรมกลุ่ม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เอกสารแนบท้าย 
เกณฑ์การประเมินผล : 
ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ : 
เพื่อให้นักเรียน 
ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

วิธีวัดผล : 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น 
ชั้นเรียน 
เครื่องมือวัดผล : 
ประเด็นค าถาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
แสดงความคิดเห็นไดส้มเหตุสมผล 
 เกณฑ์การประเมินผล : 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมผล 
ไปในแนวทางที่ถูกต้อง 70% ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ ์
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บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน จ านวนนักเรียน...............คน 

 ด้านความรู้ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... % 

 ด้านทักษะกระบวนการ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... %

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น........% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.........คน คิดเป็น.......... % 

ผลการประเมินบรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 

....................................................................... ........................................................................................... ............

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ปัญหาและอุปสรรค 

.................................................................................................................................................................. ............

............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................... .........................................  

     ลงชื่อ………………………………………………………….. 

                     (นางสาวนฤมล  ถนอมพงษ์) 

                 ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

        วันที่.........เดือน......................พ.ศ......... 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

     ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                      (นางสาวธิดา  เมฆวะทัต) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 

                         วันที่.........เดอืน......................พ.ศ......... 
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แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน (ก่อนเรียน) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา 6  

ค าอธิบาย ให้พิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนและท าใส่คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน โดยมีเกณฑ์

การประเมินดังนี้ 

 5 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาอย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 

 4 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 

 3 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นบางครั้ง 

 2 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นน้อยครั้ง 

 1 คะแนน  หมายถึง นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด 

เอาใจใส่ไม่
ละเลยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

เข้าห้องเรียนตรง
ต่อเวลา 

มีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

พยายามแก้ไข
ปรับปรุงการเรียน
ของตนให้ดีข้ึน 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

1 นายกิตติธร  ศิริกุล       
2 นายณัฐพล  ข าวงศ์       
3 นายธนดล  อารมณ์ชื่น       
4 นายธีระพล  ค าใส       
5 นายธีรภัทร์  จันทร์อู่       
6 นายปุญญพัฒน์  ศรีทับทิม       
7 นายภัทรพงษ์  ผาก าเนิด       
8 นายภาคภูมิ  โรจนวิภาต       
9 นายรพีภัทร  รัตนวาร       
10 นายวรรณชัย ลาภอุดม       
11 นายวิสิทธิ์  ดาบประเสริฐ       
12 นายวุฒิชัย  กูลโต       
13 นางสาวเกวลิน  มาศหิรัญ       
14 นางสาวชรินรัตน์  จันทะแพง       
15 นางสาวบัณฑิตา  รามวงษ์       
16 นางสาวปิยะฉัตร  ศรีสุขวรศิลป       
17 นางสาวปรางทิพย์  มณีเพชร       
18 นางสาวพลอยมณี  โพธิ์ศรี       
19 นางสาวเวฬุริยา ชัยสนาม       
20 นางสาวกัญญาลักษณ์  สุทธิปัญโญ       
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แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน (หลังเรียน) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา 6  

ค าอธิบาย ให้พิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนและท าใส่คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน โดยมีเกณฑ์

การประเมินดังนี้ 

 5 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาอย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 

 4 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 

 3 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นบางครั้ง 

 2 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นน้อยครั้ง 

 1 คะแนน  หมายถึง นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด 

เอาใจใส่ไม่
ละเลยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

เข้าห้องเรียนตรง
ต่อเวลา 

มีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

พยายามแก้ไข
ปรับปรุงการเรียน
ของตนให้ดีข้ึน 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

1 นายกิตติธร  ศิริกุล       
2 นายณัฐพล  ข าวงศ์       
3 นายธนดล  อารมณ์ชื่น       
4 นายธีระพล  ค าใส       
5 นายธีรภัทร์  จันทร์อู่       
6 นายปุญญพัฒน์  ศรีทับทิม       
7 นายภัทรพงษ์  ผาก าเนิด       
8 นายภาคภูมิ  โรจนวิภาต       
9 นายรพีภัทร  รัตนวาร       
10 นายวรรณชัย ลาภอุดม       
11 นายวิสิทธิ์  ดาบประเสริฐ       
12 นายวุฒิชัย  กูลโต       
13 นางสาวเกวลิน  มาศหิรัญ       
14 นางสาวชรินรัตน์  จันทะแพง       
15 นางสาวบัณฑิตา  รามวงษ์       
16 นางสาวปิยะฉัตร  ศรีสุขวรศิลป       
17 นางสาวปรางทิพย์  มณีเพชร       
18 นางสาวพลอยมณี  โพธิ์ศรี       
19 นางสาวเวฬุริยา ชัยสนาม       
20 นางสาวกัญญาลักษณ์  สุทธิปัญโญ       
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน 
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แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน (ก่อนเรียน) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา 6  

ค าอธิบาย ให้พิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนและท าใส่คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน โดยมีเกณฑ์

การประเมินดังนี้ 

 5 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาอย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 

 4 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 

 3 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นบางครั้ง 

 2 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นน้อยครั้ง 

 1 คะแนน  หมายถึง นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 

เอาใจใส่ไม่
ละเลยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

เข้าห้องเรียน
ตรงต่อเวลา 

มีส่วนร่วม
ในการ

กิจกรรม
การเรียนรู้ 

พยายาม
แก้ไขปรับปรุง
การเรียนของ
ตนให้ดีขึ้น 

คะแนน
เฉลี่ย 

(5 คะแนน) 

1 นายกิตติธร  ศิริกุล 4 4 3 3 4 3.6 
2 นายณัฐพล  ข าวงศ ์ 3 3 3 3 4 3.2 
3 นายธนดล  อารมณ์ช่ืน 4 5 5 5 4 4.6 
4 นายธีระพล  ค าใส 2 2 4 4 2 2.8 
5 นายธีรภัทร ์ จันทร์อู่ 2 4 4 3 3 3.2 
6 นายปุญญพัฒน ์ ศรีทับทิม 2 2 4 3 2 2.6 
7 นายภัทรพงษ ์ ผาก าเนดิ 1 1 3 2 1 1.6 
8 นายภาคภมู ิ โรจนวภิาต 4 5 5 5 4 4.6 
9 นายรพีภัทร  รัตนวาร 4 4 4 5 4 4.2 
10 นายวรรณชัย ลาภอุดม 1 1 4 2 1 1.8 
11 นายวิสิทธิ ์ ดาบประเสริฐ 2 2 3 1 1 1.8 
12 นายวุฒิชัย  กูลโต 5 5 5 5 4 4.8 
13 นางสาวเกวลิน  มาศหิรัญ 5 4 5 5 4 4.6 
14 นางสาวชรินรัตน ์ จันทะแพง 4 4 5 5 3 4.2 
15 นางสาวบัณฑติา  รามวงษ ์ 5 4 5 5 4 4.6 
16 นางสาวปิยะฉัตร  ศรีสุขวรศลิป 4 4 5 5 4 4.4 
17 นางสาวปรางทิพย ์ มณเีพชร 1 1 5 3 3 2.6 
18 นางสาวพลอยมณ ี โพธิ์ศร ี 4 5 5 5 4 4.6 
19 นางสาวเวฬุริยา ชัยสนาม 4 4 5 4 4 4.2 
20 นางสาวกัญญาลักษณ ์ สุทธิปัญโญ 4 5 5 5 4 4.6 
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แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียน (หลังเรียน) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา 6  

ค าอธิบาย ให้พิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนและท าใส่คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน โดยมีเกณฑ์

การประเมินดังนี้ 

 5 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาอย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 

 4 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 

 3 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นบางครั้ง 

 2 คะแนน  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาเป็นน้อยครั้ง 

 1 คะแนน  หมายถึง นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 

เอาใจใส่ไม่
ละเลยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

เข้าห้องเรียน
ตรงต่อเวลา 

มีส่วนร่วม
ในการ

กิจกรรม
การเรียนรู้ 

พยายาม
แก้ไขปรับปรุง
การเรียนของ
ตนให้ดีขึ้น 

คะแนน
เฉลี่ย 

(5 คะแนน) 

1 นายกิตติธร  ศิริกุล 5 5 3 4 5 4.4 
2 นายณัฐพล  ข าวงศ ์ 4 5 3 4 5 4.2 
3 นายธนดล  อารมณ์ช่ืน 4 5 5 5 5 4.8 
4 นายธีระพล  ค าใส 5 3 4 5 4 4.2 
5 นายธีรภัทร ์ จันทร์อู่ 5 4 4 4 5 4.4 
6 นายปุญญพัฒน ์ ศรีทับทิม 4 4 4 4 4 4 
7 นายภัทรพงษ ์ ผาก าเนดิ 4 3 3 4 1 3 
8 นายภาคภมู ิ โรจนวภิาต 4 5 5 5 5 4.8 
9 นายรพีภัทร  รัตนวาร 5 5 4 5 5 4.8 
10 นายวรรณชัย ลาภอุดม 5 2 4 3 2 3.2 
11 นายวิสิทธิ ์ ดาบประเสริฐ 5 4 3 4 3 3.8 
12 นายวุฒิชัย  กูลโต 4 5 5 5 5 4.8 
13 นางสาวเกวลิน  มาศหิรัญ 5 5 5 5 5 5 
14 นางสาวชรินรัตน ์ จันทะแพง 5 5 5 5 5 5 
15 นางสาวบัณฑติา  รามวงษ ์ 5 5 5 5 5 5 
16 นางสาวปิยะฉัตร  ศรีสุขวรศลิป 4 5 5 5 5 4.8 
17 นางสาวปรางทิพย ์ มณเีพชร 4 3 5 4 4 4 
18 นางสาวพลอยมณ ี โพธิ์ศร ี 5 5 5 5 5 5 
19 นางสาวเวฬุริยา ชัยสนาม 4 5 5 5 5 4.8 
20 นางสาวกัญญาลักษณ ์ สุทธิปัญโญ 4 5 5 5 5 4.8 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลงาน 

ภาพประกอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 1 

เร่ือง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
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แผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคคู่คิด) 3 

เร่ือง การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
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