
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะ
การบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู้
ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัดว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนที่ควรน ามาใช้ได้ดีกับการเรียนการสอนปัจจุบันเพ่ือให้
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
 การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนมี
ความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือ
ความส าเร็จของกลุ่มด้วย 

ลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ 
  
 1. การสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน (Positive interdependence)
วิธีการที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพ่ึงพากันจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการพ่ึงพากันในด้าน
การได้รับประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวัลหรือคะแนน  และพ่ึ งพากันในด้าน
กระบวนการท างานเพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยมีการก าหนดบทบาทของแต่ละคนที่
เท่าเทียมกันและสัมพันธ์ต่อกันจึงจะท าให้งานส าเร็จ  และการแบ่งงานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มี
ลักษณะที่ต่อเนื่องกัน   ถ้าขาดสมาชิกคนใดจะท าให้งานด าเนินต่อไปไม่ได้ 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างนักเรียน (Face-to-face promotive interaction) คือ  
นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้  และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน  ให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการท างานของตน   สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมและให้ก าลังใจกัน  
และกันในการท างานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual  accountability) คือ ความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ต้องรับผิดชอบ
ในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม  ทุกคนในกลุ่มจะรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ  
ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องใด  มีการกระตุ้นกันและกันให้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์  มีการ
ตรวจสอบ  เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมี
ความมั่นใจ  และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
ความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม 



 

 4. ทกัษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (Interpersonal and small group skills) 
การท างานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการท างานกลุ่ม เพ่ือให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องท าความรู้จักกัน เรียนรู้ลักษณะนิสัยและ
สร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร 
และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะช่วยให้
การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้  โดยสมาชิกกลุ่มต้องท าความ
เข้าใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผนร่วมกัน  และที่ส าคัญจะต้องมี
การประเมินผลงานของกลุ่ม  ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  ประเมินบทบาทของสมาชิกว่า  สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร  สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร  และอย่างไรดังนั้นกระบวนการ
กลุ่มจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม 
  

ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 
 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ท าให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน  
มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีทักษะในการท างานกลุ่ม  ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ ดังนี้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน(Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
เรียนแบบร่วมมือไว้ สรุปได้ 9 ประการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนเก่งที่เข้าใจค าสอนของครูได้ดี  จะเปลี่ยนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของนักเรียน  แล้ว
อธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพ่ือนเข้าใจได้ดีขึ้น 
 2. นักเรียนที่ท าหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพ่ือนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีข้ึน 
 3. การสอนเพ่ือนเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวท าให้นักเรียน  ได้รับความเอาใจใส่และมีความสนใจ
มากยิ่งขึ้น 
 4. นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มด้วย 
 5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่าคะแนนของตน  มีส่วนช่วยเพ่ิมหรือลดค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังนั้นทุกคน
ต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 
 6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคมมีเพ่ือนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้วิธีการท างานเป็น
กลุ่ม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 
 7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม  เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นก็ต้องมีการ
ทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุ่มดีขึ้น 
 8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น  เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือหลบไปท่อง
หนังสือเฉพาะตน  เพราะเขาต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 



 

 9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่ม คนอ่ืน ๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือบ้าง  ท าให้
นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
  อาเรนด์ส (Arends. 1994 : 345–346)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้สรุป
ได้ 5 ประการ   ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเรียนแบบร่วมมือนี้เป็นการเรียนที่จัดให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน
เรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ  2 - 6  คน   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกันนับว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น     และแสดงออกตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่า
เทียมกัน  มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เช่น  นักเรียนที่เก่งช่วยนักเรียนที่ไม่เก่ง  ท าให้นักเรียนที่
เก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  รู้จักสละเวลา  และช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ดีขึ้น  ส่วนนักเรียนที่ไม่เก่งก็จะ
ซาบซึ้งในน้ าใจเพ่ือน  มีความอบอุ่น  รู้สึกเป็นกันเอง  กล้าซักถามในข้อสงสัยมากขึ้น  จึงง่ายต่อการท า
ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน  ที่ส าคัญในการเรียนแบบร่วมมือนี้คือ  นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันคิด  ร่วมกัน
ท างาน  จนกระทั่งสามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดได้  ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยให้
ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ทีมีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง  จึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
 2.  ด้านการปรับปรังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีภูมิ
หลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน    มีการรับฟังความคิดเห็นกัน    เข้าใจและเห็นใจ
สมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้น  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้อื่นในสังคมมากข้ึน 
 3.   ด้านทักษะในการท างานร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จที่ดี  และการรักษาความสัมพันธ์ที่ ดีทางสังคม 
การเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝังทักษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้นักเรียนไม่มีปัญหาในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน     และส่งผลให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน  ทักษะทางสังคมที่นักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้ได้แก่    ความเป็นผู้น า    การสร้างความไว้วางใจกัน     การตัดสินใจ    การสื่อสาร    
การจัดการกับข้อขัดแย้ง    ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มเป็นต้น 
 4.    ด้านทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา  ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับท าความเข้าใจใน
ปัญหาร่วมกัน  จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เมื่อทราบสาเหตุของปัญหา
สมาชิกในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้เหตุผลซึ่งกันและกันจน
สามารถตกลงร่วมกันได้ว่า    จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึงเหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกัน
แก้ปัญหาตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้  ตลอดจนท าการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มด้วย 
 5. ด้านการท าให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มทุกคนจะได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การที่สมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ย่อมท าให้
สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดว่าตนเองมีคุณค่าที่สามารถช่วยให้กลุ่มประสบ
ผลส าเร็จได้ 
  

เทคนิคที่ใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ 



 

 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีอยู่  2  แบบคือ  เทคนิคที่ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
เทคนิคที่ไม่ได้ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในที่นี้ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกใช้เทคนิคที่ไม่ใช้ตลอด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงอาจใช้ในขั้นน า   หรือจะสอดแทรกในขั้นสอนตอนใดก็ได้   หรือ
ใช้ในขั้นสรุป    ขั้นทบทวน  ขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผู้สอนก าหนดเทคนิควิธีเรียน
แบบร่วมมือที่มลีักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin) เป็นเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือที่นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  
แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูด ตอบ แสดงความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่จะผลัดกันพูด และฟังโดยใช้
เวลาเท่าๆ กัน (Kagan. 1995 : 35) 
 2. เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่ ต่างกันเพียงแต่ละคู่
ผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด (Kagan.  1995 : 35) 
 3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มผลัดกันพูด    
ตอบ อธิบาย   ซึ่งเป็นการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่ก าหนดจนครบ 4 คน (Kagan. 1995 : 32-33) 
 4.  เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวงแตกต่างกันที่
เน้นการเขียนแทนการพูด เมื่อครูถามปัญหาหรือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกันเขียนลง
ในกระดาษท่ีเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาที่ก าหนด (Kagan. 1995 : 34-35) 
 5. เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนี้เหมือนการเขียน
รอบวง   แตกต่างกันที่เน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนค าตอบพร้อมกัน (Kagan. 1995 : 35) 
 6. เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check) เป็นเทคนิคที่ให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันท างาน  เมื่อได้รับ
ค าถามหรือปัญหาจากครู  นักเรียนคนหนึ่งจะเป็นคนท าและอีกคนหนึ่งท าหน้าที่เสนอแนะหลังจากที่ท า
ข้อที่ 1  เสร็จ  นักเรียนคู่นั้นจะสลับหน้าที่กัน  เมื่อท าเสร็จครบแต่ละ 2 ข้อ แต่ละคู่จะน าค าตอบมาและ
เปลี่ยนและตรวจสอบค าตอบของคู่อ่ืน (Kagan.  1995 :  32-33) 
 7. เทคนิคร่วมกันคิด (Numbered  heads  together)  เทคนิคนี้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มด้วยกลุ่ม
ละ  4  คน  ทีมีความสามารถคละกัน  แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัว  แล้วครูถามค าถาม หรือมอบหมาย
งานให้ท า  แล้วให้นักเรียนได้อภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเข้าใจค าตอบ  ครูจึง
เรียนหมายเลขประจ าตัวผู้เรียน  หมายเลขที่ครูเรียกจะเป็นผู้ตอบค าถามดังกล่าว (Kagan.  1995 : 28-
29) 
 8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เป็นเทคนิคท่ีง่าย ๆ โดยให้นักเรียนยืนแถวเรียงล าดับภาพ  ค า  
หรือสิ่งที่ครูก าหนดให้  เช่น ครูให้ภาพต่างๆ  แก่นักเรียน  แล้วให้นักเรียนยืนเรียงล าดับภาพขั้นตอนของ
วงจรชีวิตของแมลง  ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น (Kagan.  1995 : 25) 
 9. เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยจิ๊กซอ (Jigsaw  problem solving)  เป็นเทคนิคที่สมาชิกแต่ละคนคิด
ค าตอบของตนไว้  แล้วน าค าตอบของแต่ละคนมารวมกัน  เพ่ือแก้ปัญหาให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์เหมาะสม
ที่สุด (Kagan. 1995 : 32-33) 
 10. เทคนิควงกลมซ้อน (Inside–outside circle)  เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนนั่งหรือยืนเป็นวงกลม
ซ้อนกัน 2 วง  จ านวนเท่ากัน วงในหันหน้าออก  วงนอกหันหน้าเข้ า  นักเรียนที่อยู่ตรงกับจับคู่กันเพ่ือ
สัมภาษณ์ซึ่งกันและกัน  หรืออภิปรายปัญหาร่วมกัน  จากนั้นจะหมุนเวียนเพ่ือเปลี่ยนคู่ใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่
ซ้ าคู่กัน  โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกัน ( Kagan.  1995 :  10) 



 

 11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners)  เป็นเทคนิควิธีที่ครูเสนอปัญหา และประกาศมุมต่าง ๆ  
ภายในห้องเรียนแทนแต่ละข้อ แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยเขียนหมายเลขข้อที่ชอบมากกว่า และเคลื่อน
เข้าสู่มุมท่ีเลือกไว้ นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มตามมุมต่างๆ หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียน
ในมุมใดมุมหนึ่งอภิปรายเรื่องราวที่ได้ศึกษาให้เพ่ือนในมุมอ่ืนฟัง (Kagan.  1995 :  20-21) 
 12. เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูก าหนดหัวข้อหรือค าถาม แล้วให้
สมาชิกทีนั่งใกล้กันร่วมกันคิดและอภิปรายเป็นคู่ (Kagan. 1995 : 35 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์.  
2541 : 45) 
 13. เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนในกลุ่มจับคู่เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนใน
บางครั้งคู่หนึ่งอาจไปขอค าแนะน า  ค าอธิบายจากคู่อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ดีกว่าและเช่นเดียวกันเมื่อนักเรียนคู่นั้นเกิดความเข้าใจที่แจ่มชัดแล้ว  ก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้
นักเรียนคู่อ่ืนๆ ต่อไป (อรพรรณ  พรสีมา. 2540 : 17) 
 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair -  share) เป็นเทคนิคที่เริ่มจากปัญหาที่
ครูผู้สอนก าหนดนักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนแล้วน าค าตอบไปอภิปรายกับเพ่ือนที่เป็นคู่  
จากนั้นจึงน าค าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกัน 4 คน  เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของตนถูกต้องหรือดีทีสุด  
จึงน าค าตอบเล่าให้เพ่ือนทั้งชั้นฟัง (Kagan.  1995 : 46-47 อ้างถึงใน พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  2541 : 41-
44) 
 15. เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่  และท าคนเดียว (Team - pair - solo) เป็นเทคนิคที่ครู
ก าหนดปัญหาหรืองานให้แล้วนักเรียนท างานร่วมกันทั้งกลุ่มจนงานส าเร็จ  จากนั้นจะแยกท างานเป็นคู่จน
งานส าเร็จ  สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาท าเองจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง (Kagan.  1995 : 10 อ้างถึงใน 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  2541 : 41-45) 
 16. เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) เป็นเทคนิคที่ครูก าหนดหัวข้อหรือค าถาม  
แล้วให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิด และพูดอภิปรายพร้อมกัน (Kagan. 1995 : 38 อ้างถึง
ใน พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  2541 : 45) 
 17. เทคนิคโครงงานเป็นทีม (Team  project) เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์มาก  
เทคนิคนี้เริ่มจากครูอธิบายโครงงานให้นักเรียนเข้าใจก่อนและก าหนดเวลา  และก าหนดบทบาทที่เท่า
เทียมกันของสมาชิกในกลุ่ม  และมีการหมุนเวียนบทบาท  แจกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันท าโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  จากนั้นจะมีการน าเสนอโครงงานของแต่ละกลุ่ม (Kagan. 1995 :  
42-43) 
 18. เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม (Team – interview) เป็นเทคนิคที่มีการก าหนดหมายเลขของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  แล้วครูผู้สอนก าหนดหัวข้อและอธิบายหัวข้อให้นักเรียนทั้งชั้ นสุ่มหมายเลขของ
นักเรียนในกลุ่มยืนขึ้นแล้วให้เพ่ือนๆ ร่วมทีมเป็นผู้สัมภาษณ์และผลัดกันถาม  โดยเรียงล าดับเพ่ือนให้ทุก
คนมีส่วนร่วมเท่า ๆ กัน เมื่อหมดเวลาตามที่ก าหนด  คนที่ถูกสัมภาษณ์นั่งลง  และนักเรียนหมายเลข
ต่อไปนี้และถูกสัมภาษณ์หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปจนครบทุกคน (Kagan. 1995 : 40-41) 
 19. เทคนิคบัตรค าช่วยจ า (Color-coded  co-op cards)  เป็นเทคนิคที่ฝึกให้นักเรียนจดจ าข้อมูล
จากการเล่นเกมท่ีใช้บัตรค าถาม  บัตรค าตอบ  ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มที่เตรียมบัตรมาเป็นผู้ถาม  และมีการ
ให้คะแนนกับกลุ่มที่ตอบได้ถูกต้อง (Kagan. 1995 : 38) 



 

 20. เทคนิคการสร้างแบบ (Formations) เป็นเทคนิคที่ครูผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่
ต้องการให้นักเรียนสร้าง แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและท างานร่วมกันเพ่ือสร้างชิ้นงาน  
หรือสาธิตงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  ให้นักเรียนสาธิตว่าฤดูกาลเกิดขึ้นได้อย่างไร  สาธิตการท างานของ
กังหันลม  สร้างวงจรของห่วงโซ่อาหาร  หรือสายใยอาหาร ( Kagan.  1995 :  22 ) 
 21. เทคนิคเกมส่งปัญหา (Send- a-problem) เป็นเทคนิคที่นักเรียนสนุกกับเกมโดยนักเรียนทุก
คนในกลุ่มตั้งปัญหาด้วยตัวเองคนละ 1 ค าถามไว้ด้านหน้าของบัตรและค าตอบซ่อนอยู่หลังบัตร  นักเรียน
แต่ละคนในกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัว 1-4  เริ่มแรกนักเรียนหมายเลข 4 ส่งปัญหาของกลุ่มให้
หมายเลข 1 ในกลุ่มถัดไป  ซึ่งจะเป็นผู้อ่านค าถามและตรวจสอบค าตอบส่วนสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มตอบ
ค าถามในข้อถัดไปจะหมุนเวียนให้สมาชิกหมายเลขอ่ืนตามล าดับ คือ นักเรียนหมายเลข 2 เป็นผู้อ่าน
ค าถาม  และตรวจค าตอบจนครบทุกคนในกลุ่ม  แล้วเริ่มใหม่ในลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ในรอบต่อๆ ไป  
(Kagan. 1995 :  36-37) 
 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหา (Trade-a-problem)  เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนแต่ละคู่ตั้งค าถาม
เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนและเขียนค าตอบเก็บไว้จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนค าถามกับเพ่ือนคู่อ่ืน 
แต่ละคู่จะช่วยกันแก้ปัญหาจนเสร็จ  แล้วน ามาเปรียบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาของเพ่ือนเจ้าของปัญหา
นั้น (Kagan. 1995 : 59) 
 23. เทคนิคแบบเล่นเลียนแบบ (Match mine) เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเรียงวัตถุที่
ก าหนดให้เหมือนกัน โดยผลัดกันบอกซึ่งแต่ละคนจะท าตามค าบอกเท่านั้นห้ามไม่ให้ ดูกัน วิธีนี้ใช้
ประโยชน์ในการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้แก่นักเรียนได้ (Kagan. 1996 : 16) 
 24. เทคนิคเครือข่ายความคิด(Team word – webbing) เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนเขียนแนวคิด
หลัก       และองค์ประกอบย่อยของความคิดหลักพร้อมกับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับ
องค์ประกอบย่อยบนแผ่นกระดาษลักษณะของแผนภูมิความรู้ (Kagan. 1995 : 36) 
 

ที่มา : บัญญัติ ช านาญกิจ 
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