การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่สง เสริม ใหผูเ รียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยให
ผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะ
การบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออกทักษะการสรางความรู
ใหมและทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพไดอีกวิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีเรียนที่ควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนปจจุบันเพื่อให
การเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่นักเรียนมี
ความสามารถแตกตางกันโดยแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเปาหมาย
ของการเรียนรูไดก็ตอเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือ
ความสําเร็จของกลุมดวย
ลักษณะการเรียนแบบรวมมือ
1. การสรางความรูสึกพึ่งพากันทางบวกใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน (Positive interdependence)
วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึ่งพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการพึง่ พากันในดาน
การไดรับ ประโยชนจ ากความสําเร็จ ของกลุม รวมกัน เชน รางวัล หรือ คะแนน และพึ่ ง พากันในดาน
กระบวนการทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมายโดยมีการกําหนดบทบาทของแตละคนที่
เทาเทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ และการแบงงานใหนักเรียนแตละคนในกลุมใหมี
ลักษณะที่ตอเนื่องกัน ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงานดําเนินตอไปไมได
2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางนักเรียน (Face-to-face promotive interaction) คือ
นัก เรี ยนในแต ล ะกลุม จะมีก ารอภิป ราย อธิ บ าย ซัก ถาม แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นซึ่ง กันและกั น
เพื่อใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเหตุผลซึ่งกั นและกัน ใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการทํางานของตน สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน สงเสริมและใหกําลังใจกัน
และกันในการทํางานและการเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual accountability) คือ ความรับผิดชอบใน
การเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ตองรับผิดชอบ
ในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุม ทุกคนในกลุมจะรูวาใครตองการความชวยเหลือ
สง เสริม สนับ สนุนในเรื่อ งใด มีการกระตุนกันและกันใหทํา งานที่ไดรับมอบหมายใหส มบูร ณ มีก าร
ตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไมโดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมี
ความมั่นใจ และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อเปนการประกันวาสมาชิกทุกคนในกลุมมี
ความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม

4. ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and small group skills)
การทํางานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุม เพื่อใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะตองทําความรูจักกัน เรียนรูล ักษณะนิสัยและ
สรางความไววางใจตอกันและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล รูจักติดตอสื่อสาร
และสามารถตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กระบวนการกลุม (Group process) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะชวยให
การดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได โดยสมาชิกกลุมตองทําความ
เขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนรวมกัน และที่สําคัญจะตองมี
การประเมินผลงานของกลุม ประเมินกระบวนการทํางานกลุม ประเมินบทบาทของสมาชิกวา สมาชิก
แตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้นไดอยางไร สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร และอยางไรดังนั้นกระบวนการ
กลุมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของกลุม
ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหนักเรียนไดทํางานรวมกัน
มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหมีทักษะในการทํางานกลุม ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้
จอหนสัน และจอหนสัน(Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กลาวถึงประโยชนของการ
เรียนแบบรวมมือไว สรุปได 9 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดี จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของนักเรียน แลว
อธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจไดดีขึ้น
2. นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
3. การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหนักเรียน ไดรับความเอาใจใสและมีความสนใจ
มากยิ่งขึ้น
4. นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุมดวย
5. นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตน มีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม ดังนั้นทุกคน
ตองพยายามปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ
6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคมมีเพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการทํางานเปน
กลุม ซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง
7. นักเรียนไดมีโ อกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันนั้นก็ตองมีการ
ทบทวนกระบวนการทํางานของกลุมเพื่อใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุมดีขึ้น
8. นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือหลบไปทอง
หนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย

9. ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แตเมื่อทํางานเปนกลุม นักเรียนจะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอื่น ๆ อาจจะใหความชวยเหลือบาง ทําให
นักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น
อาเรนดส (Arends. 1994 : 345–346) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไวสรุป
ได 5 ประการ ดังนี้
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบรวมมือนี้เปนการเรียนที่จัดใหนักเรียนไดรวมมือกัน
เรียนเปนกลุมเล็กประมาณ 2 - 6 คน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น และแสดงออกตลอดจนลงมือกระทําอยางเทา
เทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน นักเรียนที่เกงชวยนักเรียนที่ไมเกง ทําใหนักเรียนที่
เกง มีความรูสึก ภาคภูมิใจ รูจัก สละเวลา และชวยใหเ ขาใจในเรื่องที่ดีขึ้น สวนนัก เรียนที่ไมเกง ก็จ ะ
ซาบซึ้งในน้ําใจเพื่อน มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากขึ้น จึงงายตอการทํา
ความเขาใจในเรื่องที่เรียน ที่สําคัญในการเรียนแบบรวมมือนี้คือ นักเรียนในกลุมไดรวมกันคิด รวมกัน
ทํางาน จนกระทั่งสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง ชวยให
ความรูที่ไดรับเปนความรูทีมีความหมายตอนักเรียนอยางแทจริง จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
2. ดานการปรับปรังความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมมือเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีภูมิ
หลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและเห็นใจ
สมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผลใหมีความรูสึกที่ดี
ตอผูอื่นในสังคมมากขึ้น
3. ดานทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ ดีทางสังคม
การเรียนแบบรวมมือ ชวยปลูก ฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนไมมีปญหาในการทํางาน
รวมกับผูอื่น และสงผลใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ทักษะทางสังคมที่นักเรียน
จะเกิดการเรียนรูไดแก ความเปนผูนํา การสรางความไววางใจกัน การตัดสินใจ การสื่อสาร
การจัดการกับขอขัดแยง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุมเปนตน
4. ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมจะไดรับทําความเขาใจใน
ปญหารวมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เมื่อทราบสาเหตุของปญหา
สมาชิก ในกลุม ก็จ ะแสดงความคิดเห็นเพื่อ หาวิธีก ารแกไขปญ หาอภิป รายใหเ หตุผ ลซึ่ง กันและกันจน
สามารถตกลงรวมกันไดวา จะเลือ กวิธีก ารใดในการแกปญ หาจึง เหมาะสมพรอ มกับลงมือรวมกัน
แกปญหาตามขัน้ ตอนที่กําหนดไว ตลอดจนทําการประเมินกระบวนการแกปญหาของกลุมดวย
5. ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมทุกคนจะได
แสดงความคิดเห็นรวมกัน การที่สมาชิกในกลุมยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกดวยกัน ยอมทําให
สมาชิกในกลุม นั้นมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองมีคุณคาที่สามารถชวยใหกลุมประสบ
ผลสําเร็จได
เทคนิคที่ใชในการเรียนแบบรวมมือ

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือมีอยู 2 แบบคือ เทคนิคที่ใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
เทคนิคที่ไมไดใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะเลือกใชเทคนิคที่ไมใชตลอด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชั่วโมงอาจใชในขั้นนํา หรือจะสอดแทรกในขั้นสอนตอนใดก็ได หรือ
ใชในขั้นสรุป ขั้นทบทวน ขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผูสอนกําหนดเทคนิควิธีเรียน
แบบรวมมือที่มีลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. เทคนิคการพูดเปนคู (Rally robin) เปนเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือที่นักเรียนแบงเปนกลุมยอย
แลวครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด ตอบ แสดงความคิดเห็นเปนคู ๆ แตละคูจะผลัดกันพูด และฟงโดยใช
เวลาเทาๆ กัน (Kagan. 1995 : 35)
2. เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally table) เปนเทคนิคคลายกับการพูดเปนคู ตางกันเพียงแตละคู
ผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด (Kagan. 1995 : 35)
3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เปนเทคนิคที่เปดโอกาสใหนักเรียนในกลุมผลัดกันพูด
ตอบ อธิบาย ซึ่งเปนการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กําหนดจนครบ 4 คน (Kagan. 1995 : 32-33)
4. เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เปนเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวงแตกตางกันที่
เนนการเขียนแทนการพูด เมื่อครูถามปญหาหรือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกันเขียนลง
ในกระดาษที่เตรียมไวทีละคนตามเวลาที่กําหนด (Kagan. 1995 : 34-35)
5. เทคนิคการเขียนพรอมกันรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนี้เหมือนการเขียน
รอบวง แตกตางกันที่เนนใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขียนคําตอบพรอมกัน (Kagan. 1995 : 35)
6. เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs check) เปนเทคนิคที่ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน เมื่อไดรับ
คําถามหรือปญหาจากครู นักเรียนคนหนึ่งจะเปนคนทําและอีกคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะหลังจากที่ทํา
ขอที่ 1 เสร็จ นักเรียนคูนั้นจะสลับหนาที่กัน เมื่อทําเสร็จครบแตละ 2 ขอ แตละคูจะนําคําตอบมาและ
เปลี่ยนและตรวจสอบคําตอบของคูอื่น (Kagan. 1995 : 32-33)
7. เทคนิครวมกันคิด (Numbered heads together) เทคนิคนี้แบงนักเรียนเปนกลุมดวยกลุม
ละ 4 คน ทีมีความสามารถคละกัน แตละคนมีหมายเลขประจําตัว แลวครูถามคําถาม หรือมอบหมาย
งานใหทํา แลวใหนักเรียนไดอภิปรายในกลุมยอยจนมั่นใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจคําตอบ ครูจึง
เรียนหมายเลขประจําตัวผูเรียน หมายเลขที่ครูเรียกจะเปนผูตอบคําถามดังกลาว (Kagan. 1995 : 2829)
8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เปนเทคนิคที่งาย ๆ โดยใหนักเรียนยืนแถวเรียงลําดับภาพ คํา
หรือสิ่งที่ครูกําหนดให เชน ครูใหภาพตางๆ แกนักเรียน แลวใหนักเรียนยืนเรียงลําดับภาพขั้นตอนของ
วงจรชีวิตของแมลง หวงโซอาหาร เปนตน (Kagan. 1995 : 25)
9. เทคนิคการแกปญหาดวยจิ๊กซอ (Jigsaw problem solving) เปนเทคนิคที่สมาชิกแตละคนคิด
คําตอบของตนไว แลวนําคําตอบของแตละคนมารวมกัน เพื่อแกปญหาใหไดคําตอบที่สมบูรณเหมาะสม
ที่สุด (Kagan. 1995 : 32-33)
10. เทคนิควงกลมซอน (Inside–outside circle) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนนั่งหรือยืนเปนวงกลม
ซอนกัน 2 วง จํานวนเทากัน วงในหันหนาออก วงนอกหันหนาเข า นักเรียนที่อยูตรงกับจับคูกันเพื่อ
สัมภาษณซึ่งกันและกัน หรืออภิปรายปญหารวมกัน จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคูใหมไปเรื่อยๆ ไม
ซ้ําคูกัน โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงขามกัน ( Kagan. 1995 : 10)

11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners) เปนเทคนิควิธีที่ครูเสนอปญหา และประกาศมุมตาง ๆ
ภายในหองเรียนแทนแตละขอ แลวนักเรียนแตละกลุมยอยเขียนหมายเลขขอที่ชอบมากกวา และเคลื่อน
เขาสูมุมที่เลือกไว นักเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุมตามมุมตางๆ หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหนักเรียน
ในมุมใดมุมหนึ่งอภิปรายเรื่องราวที่ไดศึกษาใหเพื่อนในมุมอื่นฟง (Kagan. 1995 : 20-21)
12. เทคนิคการอภิปรายเปนคู (Pair discussion) เปนเทคนิคที่ครูกําหนดหัวขอหรือคําถาม แลวให
สมาชิกทีนั่งใกลกันรวมกันคิดและอภิปรายเปนคู (Kagan. 1995 : 35 อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต.
2541 : 45)
13. เทคนิคเพื่อนเรียน (Partners) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนในกลุมจับคูเพื่อชวยเหลือนักเรียนใน
บางครั้งคูหนึ่งอาจไปขอคําแนะนํา คําอธิบายจากคูอื่นๆ ที่คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ดีก วาและเชนเดียวกันเมื่อ นัก เรียนคูนั้นเกิดความเขาใจที่แจม ชัดแลว ก็จ ะเปนผูถายทอดความรูให
นักเรียนคูอื่นๆ ตอไป (อรพรรณ พรสีมา. 2540 : 17)
14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think - pair - share) เปนเทคนิคที่เริ่มจากปญหาที่
ครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่เปนคู
จากนั้นจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีทีสุด
จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง (Kagan. 1995 : 46-47 อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต. 2541 : 4144)
15. เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team - pair - solo) เปนเทคนิคที่ครู
กําหนดปญหาหรืองานใหแลวนักเรียนทํางานรวมกันทั้งกลุมจนงานสําเร็จ จากนั้นจะแยกทํางานเปนคูจน
งานสําเร็จ สุดทายนักเรียนแตละคนแยกมาทําเองจนสําเร็จไดดวยตนเอง (Kagan. 1995 : 10 อางถึงใน
พิมพันธ เดชะคุปต. 2541 : 41-45)
16. เทคนิคการอภิปรายเปนทีม (Team discussion) เปนเทคนิคที่ครูกําหนดหัวขอหรือคําถาม
แลวใหนักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันระดมความคิด และพูดอภิปรายพรอมกัน (Kagan. 1995 : 38 อางถึง
ใน พิมพันธ เดชะคุปต. 2541 : 45)
17. เทคนิคโครงงานเปนทีม (Team project) เปนเทคนิคที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตรมาก
เทคนิคนี้เริ่มจากครูอธิบายโครงงานใหนักเรียนเขาใจกอนและกําหนดเวลา และกําหนดบทบาทที่เทา
เทียมกันของสมาชิก ในกลุม และมีการหมุนเวียนบทบาท แจกอุปกรณตาง ๆ ใหนัก เรียนแตล ะกลุม
รวมกันทําโครงงานที่ไดรับมอบหมาย จากนั้นจะมีการนําเสนอโครงงานของแตละกลุม (Kagan. 1995 :
42-43)
18. เทคนิคสัมภาษณเปนทีม (Team – interview) เปนเทคนิคที่มีการกําหนดหมายเลขของ
สมาชิกแตละคนในกลุม แลวครูผูสอนกําหนดหัวขอและอธิบายหัวขอใหนักเรียนทั้งชั้นสุมหมายเลขของ
นักเรียนในกลุมยืนขึ้นแลวใหเพื่อนๆ รวมทีมเปนผูสัมภาษณและผลัดกันถาม โดยเรียงลําดับเพื่อนใหทุก
คนมีสวนรวมเทา ๆ กัน เมื่อหมดเวลาตามที่กําหนด คนที่ถูก สัมภาษณนั่งลง และนัก เรียนหมายเลข
ตอไปนี้และถูกสัมภาษณหมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไปจนครบทุกคน (Kagan. 1995 : 40-41)
19. เทคนิคบัตรคําชวยจํา (Color-coded co-op cards) เปนเทคนิคที่ฝกใหนักเรียนจดจําขอมูล
จากการเลนเกมที่ใชบัตรคําถาม บัตรคําตอบ ซึ่งนักเรียนแตละกลุมที่เตรียมบัตรมาเปนผูถาม และมีการ
ใหคะแนนกับกลุมที่ตอบไดถูกตอง (Kagan. 1995 : 38)

20. เทคนิคการสรางแบบ (Formations) เปนเทคนิคที่ครูผูสอนกําหนดวัตถุประสงคห รือสิ่ง ที่
ตองการใหนักเรียนสราง แลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและทํางานรวมกันเพื่อสรางชิ้นงาน
หรือสาธิตงานที่ไดรับมอบหมาย เชน ใหนักเรียนสาธิตวาฤดูกาลเกิดขึ้นไดอยางไร สาธิตการทํางานของ
กังหันลม สรางวงจรของหวงโซอาหาร หรือสายใยอาหาร ( Kagan. 1995 : 22 )
21. เทคนิคเกมสงปญหา (Send- a-problem) เปนเทคนิคที่นักเรียนสนุกกับเกมโดยนักเรียนทุก
คนในกลุมตั้งปญหาดวยตัวเองคนละ 1 คําถามไวดานหนาของบัตรและคําตอบซอนอยูหลังบัตร นักเรียน
แตล ะคนในกลุมกําหนดหมายเลขประจําตัว 1-4 เริ่มแรกนักเรียนหมายเลข 4 สงปญ หาของกลุมให
หมายเลข 1 ในกลุมถัดไป ซึ่งจะเปนผูอานคําถามและตรวจสอบคําตอบสวนสมาชิกคนอื่นในกลุมตอบ
คําถามในขอถัดไปจะหมุนเวียนใหสมาชิก หมายเลขอื่นตามลําดับ คือ นักเรียนหมายเลข 2 เปนผูอาน
คําถาม และตรวจคําตอบจนครบทุกคนในกลุม แลวเริ่มใหมในลักษณะเชนนี้ไปเรื่อยๆ ในรอบตอๆ ไป
(Kagan. 1995 : 36-37)
22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปญหา (Trade-a-problem) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนแตละคูตั้งคําถาม
เกี่ยวกับหัวขอที่เรียนและเขียนคําตอบเก็บไวจากนั้นใหนักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนคําถามกับเพื่อนคูอื่น
แตละคูจะชวยกันแกปญหาจนเสร็จ แลวนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการแกปญหาของเพื่อนเจาของปญหา
นั้น (Kagan. 1995 : 59)
23. เทคนิคแบบเลนเลียนแบบ (Match mine) เปนเทคนิคที่ใหนัก เรี ยนกลุม หนึ่ง เรียงวัตถุที่
กําหนดให เ หมือ นกั น โดยผลัดกันบอกซึ่ง แตล ะคนจะทํ าตามคํา บอกเทา นั้นหามไมให ดูกั น วิธีนี้ใ ช
ประโยชนในการฝกทักษะดานการสื่อสารใหแกนักเรียนได (Kagan. 1996 : 16)
24. เทคนิคเครือขายความคิด(Team word – webbing) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนเขียนแนวคิด
หลัก และองคประกอบยอยของความคิดหลักพรอมกับแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับ
องคประกอบยอยบนแผนกระดาษลักษณะของแผนภูมิความรู (Kagan. 1995 : 36)
ที่มา : บัญญัติ ชํานาญกิจ
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