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ความคดิเหน็ของนักศกึษาครูที่มีต่อกจิกรรมการเรียนการสอน

ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

OPINIONS OF TEACHER STUDENTS ON INSTRUCTIONAL ACTIVITIES 

USING COOPERATIVE LEARNING

นันท์นภสั  นิยมทรัพย์/ NANNABHAT  NIYOMSAP1  

บทคัดย่อ

งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ ประชากรท่ีใช้ใน 

การวิจยัเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา 1122301 หลกัการสอนและ 

การจดัการเรียนรู้ จ�านวน 63 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ จ�านวน 2 แผน และ 2) ค�าถามปลายเปิด จ�านวน  

4 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การรายงานความคิดเห็นโดยเรียงล�าดับตามความถ่ี  

ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ 5 อนัดบัแรก คือ 1) ได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 2) ได้ความสามคัคี 3) ได้รู้จกัการรับฟัง

ความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน 4) กล้าแสดงความคดิเหน็ และ 5) สร้างการตดัสนิใจ สว่นความคดิเหน็ด้านลบ 

5 อนัดบัแรก คือ 1) ยากตอ่การตดัสนิใจในค�าตอบของกลุม่ 2) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่และจ�านวน 

คนมาก 3) บางคนไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ 4) ประสานงานยาก และ 5) กลวัเพ่ือนต�าหนิเม่ือตนเอง 
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ABSTRACT
This research aimed to study opinions of teacher students toward instructional  

activities using the cooperative learning with jigsaw and learning together models. 

The population for this study consisted of 63 third-year students of Nakhon Pathom  

Rajabhat University, who is study in Bachelor of Education Program in Social Studies from the 

Faculty of Education.  The instruments used include 1) the two plans for instructional activities 

(jigsaw model and learning together model) and 2) the 4 open-end questions items. 

Qualitative data were analyzed with the list of opinions ordered by frequency. The results 

revealed that the top five positive opinions of teacher students toward instructional  

activities using the cooperative learning were 1) opportunity to exchange opinions 2) learning 

about unity 3) learning to listen to other people's opinions 4) feeling free to comments and  

5) making a decision. The top five negative opinions were 1) difficulty in making a decision on a 

group answer 2) chaos in changing groups and number of people 3) feeling of uncomfortable  

to comment 4) difficulty in coordination and 5) being scare of friends’ complaints.  

Keywords : opinions, teacher students, cooperative learning, jigsaw, learning together

ความส�าคัญของปัญหาการวจิยั

ความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของผู้ เ รียนด้าน 

ความสามคัคี ความมีน�า้ใจ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นสิ่งจ�าเป็นดงัจะเห็นได้จากกระแส 

 พระราชด�ารัสเก่ียวกบัการปฏิรูปการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ดงันี ้

“ให้ครูรักเดก็และเดก็รักครู” 

“ให้ครูสอนเดก็ให้มีน�า้ใจตอ่เพ่ือน ไมใ่ห้แขง่ขนักนั แตใ่ห้แขง่กบัตวัเอง ให้เดก็ท่ีเรียนเก่งกวา่ 

ชว่ยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช้ากวา่” 

“ให้ครูจดักิจกรรมให้เดก็ท�าร่วมกนั เพ่ือให้เหน็คณุคา่ของความสามคัคี”

ข้อความข้างต้นนีเ้ป็นกระแสพระราชด�ารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ท่ีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้น�ามาเผยแพร่และใช้เป็น 

จดุเน้นและแนวทางในการขบัเคลื่อนนโยบายด้านการศกึษาโดยได้แถลงนโยบาย เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  

27 สงิหาคม 2558 (ขา่วส�านกังานรัฐมนตรี, 2558: ออนไลน์) แสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นของครูผู้สอน 

ในการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือสง่เสริมความสามคัคีในการเรียนรู้ไมล่ะทิง้เดก็ท่ีเรียนออ่น 
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ซึ่งสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ประการหนึ่งคือ “ทกัษะด้านการร่วมมือ”  

ซึง่เป็นทกัษะจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตในโลกปัจจบุนัท่ีควรต้องพฒันาให้แก่ผู้ เรียน (The Partnership 

for 21st Century Learning, 2015: 9) สอดคล้องกบั Johnson, Johnson & Smith (2014: 87-88) 

ท่ีได้ให้ความหมายของความร่วมมือและแนวคิดในการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่าความร่วมมือ คือ 

การท�างานด้วยกันเพ่ือบรรลเุป้าหมายร่วมกัน ในสถานการณ์ของความร่วมมือนัน้จะพบว่าบุคคล

แสวงหาผลลพัธ์ซึง่ก็คือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและตอ่สมาชิกในกลุม่และการเรียนรู้แบบร่วมมือ

คือการใช้การสอนกลุ่มเล็กเพ่ือให้นกัเรียนท�างานด้วยกนัเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยตวัเอง 

ซึง่ตรงข้ามกบัการเรียนรู้แบบแข่งขนัท่ีนกัเรียนท�างานเทียบกบัคนอ่ืนเพ่ือบรรลเุป้าหมายทางวิชาการ 

และได้ให้หลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การพึ่งพากันในทางบวกเป็น 

การให้สมาชิกได้รับรู้วา่บคุคลหนึง่เก่ียวข้องกบัคนอ่ืนด้วยเง่ือนไขท่ีวา่บคุคลหนึง่จะประสบความส�าเร็จ 

ไม่ได้นอกจากคนอ่ืนจะประสบความส�าเร็จหรือถ้าคนอ่ืนประสบความส�าเร็จเราก็ประสบความส�าเร็จ

ด้วย  2) ความรับผิดชอบของบคุคลเป็นการให้สมาชิกกลุม่ได้รับผิดชอบในการท�างานท่ีได้รับการจดัสรร 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้กลุ่มมีความสมบูรณ์และอ�านวยความสะดวกในการท�างานให้กับสมาชิก 

คนอ่ืนในกลุ่ม 3) การส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์เป็นการให้ผู้ เรียนได้ส่งเสริมความส�าเร็จของคนอ่ืนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือหรือสอนความรู้ของคนหนึ่งไปสู่เพ่ือนในชัน้เรียน 4) ทกัษะสงัคมเป็นการให้ 

โอกาสผู้ เรียนใช้ทกัษะระหวา่งบคุคลในกลุม่ขนาดเลก็ ได้ใช้ภาวะความเป็นผู้น�า การตดัสนิใจ การสร้าง 

ความไว้ใจ การส่ือสาร รวมถงึการจดัการข้อขดัแย้ง และ 5) กระบวนการกลุม่เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การท�างานของผู้ เรียนด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการให้ผู้ เรียนระบุถึงวิธีการ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานของตนเองได้

งานวิจัยจ�านวนมากยืนยันว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ (motivation)  

ของผู้ เรียนและท�าให้ผู้ เรียนประสบความส�าเร็จทางวชิาการ แตก่ารเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั

มกัจะละเลยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแม้วา่จะมีบทพิสจูน์ถึงความส�าเร็จและแรงจงูใจของผู้ เรียน 

ในระดบัอนบุาล ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา (Tombak & Altun, 2016: 174) การประยกุต์การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถใช้รูปแบบจ๊ิกซอร์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ การจดัการ

เรียนรู้รูปแบบจ๊ิกซอร์มี 7 ขัน้ตอน (นนัท์นภสั นิยมทรัพย์, 2560: 97 - 98) ดงันี ้ 1) ตดัสนิใจเลือกเกณฑ์

การจดักลุ่มท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา โดยผู้สอนพิจารณาเนือ้หาและจดักลุ่มผู้ เรียน เช่น การสอนเร่ือง

วฒันธรรมอาจใช้เกณฑ์คละภมิูล�าเนา การสอนเร่ืองหลกัศีลธรรมอาจใช้เกณฑ์คละศาสนา การสอน

เร่ืองกีฬาอาจคละเพศหรือสดัสว่นน�า้หนกัหรือสว่นสงู เนือ้หาอ่ืนโดยทัว่ไปอนัได้แก่ การค�านวณในวชิา

คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ อาจใช้เกณฑ์คละเกรดเฉลี่ยเป็นหลกั ทัง้นีค้วรใช้เกณฑ์อ่ืน

ร่วมด้วย เชน่ คละเกรดเฉลี่ยและเพศ หรือในวิชาสงัคมเร่ืองภมิูศาสตร์อาจใช้เกณฑ์คละเพศเป็นหลกั 

ร่วมกบัการพิจารณาภมิูล�าเนาหรือเพศของนกัเรียนร่วมด้วย ทัง้นีค้รูต้องเตรียมการโดยส�ารวจข้อมลู
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เบือ้งต้นของนกัเรียนแล้วจดักลุม่ไว้ลว่งหน้าซึง่ควรมีจ�านวนสมาชิก 3 - 6 คน 2) แนะน�าการด�าเนิน

กิจกรรมแบบจ๊ิกซอว์ แจ้งให้ผู้ เรียนทราบถงึลกัษณะของการท�างานกลุม่ท่ีสมาชิกต้องรับผิดชอบเนือ้หา 

1 เร่ือง และเม่ือสมาชิกกลุ่มรวมกนัจะมีเนือ้หาครบทกุเร่ืองท่ีต้องรู้ในกลุ่มจึงจะเป็นบ้านท่ีสมบูรณ์  

แตป่ลายทางของการเรียนรู้นัน้สมาชิกแตล่ะคนต้องรู้เนือ้หาครบทกุเร่ือง ดงันัน้ทกุคนจงึมีหน้าท่ีต้อง

ท�าให้เพ่ือนในกลุ่มรู้ในสิ่งท่ีตนเองรู้ เน่ืองจากสมาชิกทกุคนมีผลต่อการท�าให้กลุ่มมีคะแนนเพ่ิมขึน้

หรือลดลงจากคะแนนเฉลี่ยหรือจากการตอบค�าถามของสมาชิกแต่ละคน ทกุคนจึงต้องตระหนกัว่า 

คนอ่อนต้องพยายามให้มากในขณะท่ีคนเก่งต้องไม่ละทิง้สมาชิกคนอ่ืนด้วย 3) เข้ากลุ่มบ้าน เป็น 

การจดันกัเรียนเข้ากลุม่บ้านท่ีมีความหลากหลายหรือแตกต่างด้านคณุลกัษณะท่ีครูได้จดัสรรไว้แล้ว 

พร้อมแจ้งหัวข้อเนือ้หาท่ีเป็นภาพรวมทัง้หมดของการเรียนในครัง้นัน้ซึ่งควรจัดหัวข้อของเนือ้หา 

ให้พอดีกบัจ�านวนสมาชิกในกลุม่  4) สรุปหน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หาของสมาชิกภายในกลุม่ ส�าหรับนกัเรียน 

ระดับประถมศึกษาครูควรเป็นผู้ จัดสรรให้เพ่ือกระชับเวลาและคุมชัน้เรียน ส�าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาสามารถให้ผู้ เรียนจัดสรรกันเองได้ อย่างไรก็ตามบางหัวข้อท่ีมี 

ความยากง่ายต่างกันอย่างชัดเจนควรใช้การสุ่ม โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนับเลขล�าดบัก่อนแล้ว 

จงึแจ้งวา่แตล่ะหมายเลขคือเนือ้หาใด หรือใช้วธีิการจบัฉลากเลอืกเนือ้หา 5) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด�าเนินการ 

โดยนักเรียนแยกย้ายไปยังกลุ่มท่ีรับผิดชอบเนือ้หาหัวข้อเดียวกัน โดยครูต้องจัดเตรียมกิจกรรม 

บางอยา่งให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาในหวัข้อท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง เชน่ ศกึษาเนือ้หาจากสื่อ ค้นคว้า

เพ่ือท�าภาระงานบางอยา่ง หาค�าตอบ แก้ปริศนา ก�าหนดประเดน็ให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็

หรือสรุปข้อมลู ในตอนนีค้รูควรก�าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ให้ชดัเจนวา่สมาชิกในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญต้องได้

ความรู้อะไรไปบอกสมาชิกกลุม่บ้าน ทัง้นีค้วรเสริมแรงด้วยคะแนนหรือรางวลัแก่ผู้ เรียน  6) แลกเปลีย่น

ความรู้ในกลุ่มบ้าน นกัเรียนแยกย้ายจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลบัมารวมในกลุ่มบ้านและแลกเปล่ียน 

ความรู้กัน ในขัน้นีค้รูควรแนะน�าวิธีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้เพ่ือสอนให้นักเรียนรู้จัก 

การด�าเนินงานท่ีมีระบบและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้สมาชิกเนือ้หาท่ี 1 สตัว์เลีย้งลกู 

ด้วยน�า้นม อธิบายให้เพ่ือนทราบถงึ ความหมาย ลกัษณะส�าคญั และช่ือของสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นม 

และให้เพ่ือนในกลุม่บอกช่ือสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นมคนละ 1 ชนิด จากนัน้สมาชิกคนอ่ืนอธิบายเนือ้หา

ของตนเองต่อไปตามล�าดบั พร้อมท�าแบบฝึกหดัหรือท�าใบงานร่วมกนั ทัง้นีอ้าจเป็นการให้นกัเรียน 

น�าความรู้หรือค�าตอบท่ีได้จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมาตอบในแบบฝึกหดัหรือใบงานของกลุ่มบ้านก็ได้ 

7) รวมคะแนนสะสม ครูให้นกัเรียนสรุปรวมคะแนนสะสมในกลุม่บ้าน โดยครูให้นกัเรียนตรวจค�าตอบ

จากแบบฝึกหดัหรือใบงานของกลุม่ หรือของสมาชิกแตล่ะคนแล้วหารเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุม่และใน

สว่นของรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้มี 4 ขัน้ตอน (นนัท์นภสั นิยมทรัพย์, 2560: 99) ดงันี ้1) ครูจดันกัเรียน

เป็นกลุม่ท่ีมีจ�านวนสมาชิก 4-6 คน คละความสามารถ 2) ครูมอบหมายงานท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา 

ให้นกัเรียนท�าเป็นกลุม่ อาจเป็นแบบฝึกหดั ใบงาน ชิน้งานท่ีมีขัน้ตอนการท�างานชดัเจน  3) ครูจดัแบง่
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ภาระหน้าท่ีอยา่งชดัเจนให้สมาชิกในกลุม่ แล้วให้สลบัหน้าท่ีกนัในกิจกรรมครัง้ตอ่ไป  4) ครูให้รางวลั

หรือคะแนนโดยพิจารณาผลงานจากการด�าเนินงานของกลุม่

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีครูต้องรู้วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มผู้ เรียน สร้างทกัษะการท�างานร่วมกับผู้ อ่ืน ส่งเสริม 

ความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่มร่วมกัน การท�างานกลุ่มอย่างมีระบบ กล่าวได้ว่าทักษะด้าน 

การร่วมมือในการท�างานเป็นทกัษะส�าคญัท่ีควรพฒันาให้แก่ผู้ เรียนในปัจจุบนัซึ่งผู้สอนสามารถใช้

แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้น�าแนวคิด

การเรียนรู้แบบร่วมมือมาประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

จากประสบการณ์การสอนนกัศกึษาครุศาสตรบณัฑิตในรายวิชาหลกัการสอนและการจดั การเรียนรู้ 

ท่ีผู้สอนได้ใช้รูปแบบแบบจ๊ิกซอร์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้กบันกัศกึษา จึงสนใจศกึษาความคิดเห็น 

ของผู้ เรียนเพ่ือสะท้อนสิ่งท่ีผู้ เรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ 

ในการน�าเสนอข้อมูลไปปรับปรุงแนวการสอนท่ีอาจจะเป็นจุดอ่อนซึ่งท�าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

วัตถุประสงค์การวจิยั
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้

สมมตฐิานงานวจิยั
1.  ความคิดเห็นด้านบวกของนกัศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ คือ ได้แลกเลี่ยนความคดิเหน็ รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ได้ความรับผิดชอบ และรูปแบบร่วมกนั

เรียนรู้ คือ ได้ความสามคัคี  

2. ความคิดเห็นด้านลบของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ คือ ประสานงานยาก รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ และรูปแบบร่วมกนั

เรียนรู้ คือ ยากตอ่การตดัสนิใจในค�าตอบของกลุม่

ค�าจ�ากัดความ
ความคิดเห็นของนักศึกษาครู หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกด้วยการพูดและ 

การเขียนของนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 (หมู่เรียน 57/6)  

จากประสบการณ์ท่ีได้รับผา่นการร่วมกิจกรรมท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียนวชิาหลกัการสอน

และการจดัการเรียนรู้
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กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอน 

ผู้ เรียน และสื่อการเรียนรู้รวมถงึขัน้ตอนการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ตามล�าดบัในแผนการจดัการเรียนรู้ 

ในรายวิชาหลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้ จ�านวน 2 แผน ท่ีใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

2 รูปแบบ คือ รูปแบบจ๊ิกซอว์ มี 7 ขัน้ตอน คือ 1) ตดัสนิใจเลอืกเกณฑ์การจดักลุม่ท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา  

2) แนะน�าการด�าเนินกิจกรรมแบบจ๊ิกซอว์  3) เข้ากลุม่บ้าน  4) สรุปหน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หาของสมาชิก

ภายในกลุม่ 5) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญศกึษาความรู้   6) แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุม่บ้าน 7) รวมคะแนนสะสม 

และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ มี 4 ขัน้ตอน คือ 1) ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มท่ีมีจ�านวนสมาชิก 4-6 คน  

คละความสามารถ 2) ครูมอบหมายงานท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาให้นกัเรียนท�าเป็นกลุ่มท่ีมีขัน้ตอน 

การท�างานชัดเจน 3) ครูจัดแบ่งภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้สมาชิกในกลุ่ม แล้วให้สลบัหน้าท่ีกัน 

ในกิจกรรมครัง้ตอ่ไป 4) ครูให้รางวลัหรือคะแนน

  

วธีิด�าเนินการ

1.  ประชากร

 กลุม่ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 3 (หมูเ่รียน 57/6) ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1122301 

หลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 63 คน

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ จ�านวน 2 แผน ได้แก่ แผนเร่ืองรูปแบบการสอนใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ (8 ชัว่โมง) และแผน 

เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอนใช้รูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ (4 ชัว่โมง) เน่ืองจากในการเรียนการสอน

รายวิชาหลกัการสอนและการจัดการเรียนรู้นัน้ผู้ สอนใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือให้นักศึกษา

เห็นตวัอย่างการประยุกต์วิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาแต่ละหวัข้อ ซึ่งมี 2 หวัข้อในรายวิชานีท่ี้ใช้ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วจิยัจงึน�าเสนอเคร่ืองมือวจิยัจ�านวน 2 แผน รวม 12 ชัว่โมง 2) ค�าถามปลายเปิด 

ในการสอบถามแบบไมเ่ป็นทางการและแบบเป็นทางการ โดยมีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 2.1  ผู้วิจยัศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบจ๊ิกซอว์ และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ 

แล้วเลือกเนือ้หาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบท่ีได้ศกึษาไว้

     2.2  ผู้ วิจยัออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเร่ิมจาก ก�าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 

ก�าหนดหลกัฐานหรือภาระงานท่ีผู้ เรียนต้องด�าเนินการ ก�าหนดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละ 

ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ  และเร่ืองนวตักรรม

การเรียนการสอน  ดงันี ้



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 201888

2.2.1 เร่ือง รูปแบบการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบจ๊ิกซอว์ 2) รูปแบบการสอน 

มโนทศัน์ 3) รูปแบบโครงงาน 4) รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 5) รูปแบบสืบสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

1)  สามารถอธิบายแนวคิด และหลกัการ วตัถุประสงค์ และขัน้ตอนของรูปแบบการสอน 

แตล่ะรูปแบบได้

2)  สามารถเรียงล�าดบัขัน้ตอนการเรียนการสอนแตล่ะรูปแบบได้

3)  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้ อ่ืน

4)  มีความสามคัคีและความรับผิดชอบ

หลักฐานหรือภาระงาน

1)  ชดุบตัรค�ารูปแบบการสอน (10 คะแนน)

2)  กระดาษชาร์จเปรียบเทียบขัน้ตอนการสอนแตล่ะรูปแบบ (5 คะแนน)

3)  การน�าเสนอข้อมลูการค้นคว้ารูปแบบการสอนโดยการอภิปรายเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืน

กจิกรรมการเรียนการสอนรูปแบบจิก๊ซอว์ จ�านวน  2 ครัง้ แตล่ะครัง้มีรายละเอียดดงันี ้

ครัง้ที่ 1

1) ผู้สอนทบทวนความหมายและองค์ประกอบของรูปแบบการสอน และแจ้งผู้ เรียนทราบ

ขอบเขตเนือ้หา

2) จดัผู้ เรียนนัง่เป็นกลุม่กลุม่ละ 6 คน ตามท่ีผู้สอนได้จดัเตรียมไว้แล้ว และเรียกว่า กลุม่ 

บ้านท่ี 1, 2, 3, ...

3) ผู้สอนอธิบายวธีิการเรียนรู้โดยใช้จ๊ิกซอว์ และข้อตกลงเก่ียวกบัคะแนนและความรับผิดชอบ 

ท่ีมีร่วมกนัของสมาชิกให้ผู้ เรียนทราบ

4) ผู้สอนให้สมาชิกในแตล่ะกลุม่นบัเลข 1-6 หรือ 7 ตามจ�านวนสมาชิก แล้วแจ้งหวัข้อให้

สมาชิกกลุม่ ทราบดงันี ้

 คนท่ีนบั 1 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบจ๊ิกซอว์  

 คนท่ีนบั 2 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบการสอนมโนทศัน์  

 คนท่ีนบั 3 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบโครงงาน  

 คนท่ีนบั 4 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบปัญหาเป็นฐาน  

 คนท่ีนบั 5 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบสืบสอบ 

 คนท่ีนับ 6 และ 7 เลือกรูปแบบใดก็ได้แต่ควรหลีกเลี่ยงการซ�า้กับคนท่ีนับ 6 และ  

7 ของกลุม่อ่ืน 
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5) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนค้นคว้าองค์ประกอบของรูปแบบท่ีแตล่ะคนได้รับผิดชอบ โดย

มีรายละเอียดท่ีต้องค้นคว้า คือ แนวคดิและหลกัการ วตัถปุระสงค์ และขัน้ตอนของรูปแบบการสอน

6) ผู้ เรียนแยกย้ายไปเข้ารวมกลุม่ของผู้ ท่ีรับผิดชอบรูปแบบเดียวกนัเรียกกวา่ กลุม่เช่ียวชาญ

โดยการค้นคว้าจากหนังสือเรียนและสมาร์ทโฟน โดยมีผู้ สอนเดินดูแลซักถามความก้าวหน้าใน 

การค้นคว้าข้อมลูทีละกลุม่และสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน

7) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญรายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้า 

8) ผู้ เรียนแยกย้ายกลบักลุม่บ้านแล้วบนัทกึข้อมลูท่ีค้นคว้าได้ในห้วข้อแนวคิดและหลกัการ 

วตัถปุระสงค์ และขัน้ตอนของรูปแบบการสอนของแต่ละรูปแบบลงในสมดุของตนเองพร้อมอธิบาย 

ให้เพ่ือนฟัง ตามล�าดบัจนครบทกุรูปแบบในกลุม่

9) ผู้สอนเดนิสงัเกตพฤตกิรรมการท�างานของสมาชิกแตล่ะกลุม่ สอบถามความสมบรูณ์ของ

ข้อมลู  แล้วให้แตล่ะกลุม่สรุปผล 

10) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนไปค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนงัสือในห้องสมดุในห้วข้อท่ีกลุม่บ้าน

ของตนยงัได้รับข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์ โดยให้ส�าเนาเอกสารหรือยืมหนงัสือมาท�ากิจกรรมในครัง้ถดัไป

ครัง้ที่ 2

1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนนัง่ตามกลุม่บ้านแล้วเลา่ถงึการค้นคว้าหนงัสอืจากห้องสมดุโดยให้บอกช่ือ

หนงัสือและผู้แตง่

2) ผู้สอนแจ้งผู้ เรียนเก่ียวกบัการท�ากิจกรรมในครัง้นีมี้คะแนนท่ีสมาชิกแตล่ะคนสามารถท�า

เพ่ือกลุม่บ้านของตน แล้วให้แยกย้ายไปรวมกนัในกลุม่เช่ียวชาญ

3) ผู้สอนแจกชดุบตัรกิจกรรมรูปแบบการสอนให้กลุม่เช่ียวชาญ คนละ 1 ชดุ ตามรูปแบบ 

การสอนท่ีสมาชิกกลุม่รับผิดชอบแล้วอธิบายดงันี ้

 “ชดุบตัรค�าประกอบด้วยชิน้สว่นข้อความเก่ียวกบัแนวคดิ และหลกัการ วตัถปุระสงค์ และ

ขัน้ตอนของรูปแบบการสอน ซึง่มีชิน้สว่นของรูปแบบอ่ืนปะปนเป็นตวัลวงอยู ่ให้สมาชิกกลุม่เช่ียวชาญ

ชว่ยกนัเลือกตวัลวงออกกลุม่ละ 2 ชิน้ จงึจะได้ 2 คะแนน กลบัไปให้กลุม่บ้านของตน แล้วน�าชิน้สว่น 

ขัน้ตอนการสอนมาเรียงล�าดบัให้เป็นกระบวนการสอนตามรูปแบบนัน้”

4) ผู้สอนเดินสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มและให้ค�าแนะน�าในการคิดวิเคราะห์ 

หาชิน้สว่นตวัลวงและให้ผู้ เรียนน�าข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้ามาชว่ยในการพิจารณาตดัสนิใจ จากนัน้ 

สรุปคะแนนท่ีได้แตล่ะกลุม่

5) ผู้ เรียนเข้ารวมในกลุม่บ้านแล้ว สรุปคะแนนของสมาชิกแตล่ะคนรวมเป็นคะแนนเก็บของ

กลุม่บ้าน (รูปแบบละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน สมาชิกในกลุม่ท่ีได้หวัข้อรูปแบบซ�า้กนัให้นบัคะแนน

เพียงคนเดียว) จากนัน้ทกุกลุม่รายงานผลคะแนนให้เพ่ือนในห้องรับทราบทีละกลุม่
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6) ผู้สอนให้สมาชิกกลุ่มแจกกระดาษชาร์จให้กลุ่มบ้านกลุ่มละ 1 แผ่น แล้วให้น�าชิน้ส่วน 

ขัน้ตอนการสอนแตล่ะรูปแบบตดิลงในกระดาษชาร์จตามล�าดบัให้ถกูต้อง 

7) สมาชิกในกลุม่บ้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมสรุปข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้าและ

จากกลุม่เช่ียวชาญมาเป็นข้อสรุปของกลุม่ในการตดิชิน้สว่นขัน้ตอนการสอนลงในกระดาษชาร์จ

8) ผู้สอนเฉลยและตรวจกระดาษชาร์จพร้อมกนั รูปแบบท่ีมีการล�าดบัขัน้ตอนได้ถกูต้องได้ 

รูปแบบละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน แล้วให้แต่ละกลุ่มน�าไปรวมกับคะแนนท่ีสะสมไว้  

รวมคะแนนเตม็ 15 คะแนน

9) ผู้สอนและผู้ เรียนสรุปบทเรียนร่วมกนัโดยผู้สอนใช้ค�าถาม เช่น รูปแบบโครงงานมาจาก

ทฤษฎีใดและเพราะเหตใุดจึงคิดเช่นนัน้ รูปแบบสืบสอบมีขัน้ตอนใดท่ีเป็นจดุเด่น รูปแบบการสอน 

มโนทศัน์ใช้หลกัการของการอปุนยัอยา่งไร เป็นต้น 

10) ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทบทวนบทเรียนโดยในครัง้ต่อไปผู้สอนใช้เกมการแข่งขัน 

ในการสุม่ตวัแทนสมาชิกแตล่ะกลุม่บ้านออกมาตอบค�าถามเร่ืองรูปแบบการสอน

2.2.2  เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

1)  สามารถบอกความหมายและลกัษณะของนวตักรรมการเรียนการสอนได้

2)  สามารถวเิคราะห์ลกัษณะของนวตักรรมการเรียนการสอนจากสถานการณ์ท่ีก�าหนดให้ได้

3)  สามารถแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้ อ่ืน

4)  มีความสามคัคีและความรับผิดชอบ

หลักฐานหรือภาระงาน

1)  ใบงานเร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นข้อค�าถามแบบอัตนัย จ�านวน 7 ข้อ 

(15 คะแนน)

กจิกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมกันเรียนรู้

1) ผู้สอนกล่าวถึงผลงานการเขียนแผนการสอนของผู้ เรียนท่ีได้ใช้การผสมสานรูปแบบ วิธี

และเทคนิคการสอนในครัง้ท่ีผ่านมาแล้วสอบถามวา่กระบวนการสอนท่ีผู้ เรียนเขียนนัน้เป็นนวตักรรม

การเรียนการสอนหรือไมอ่ยา่งไร แล้วแจ้งหวัข้อการเรียน 

2) จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มเดิมเหมือนครัง้ท่ีผ่านมา แจ้งกิจกรรมการเรียนแบบร่วมกนัเรียนรู้ให้ 

ผู้ เรียนทราบโดยใช้ช่ือวา่ “ท�าร่วมกนั  ปันความคดิ” แล้วให้ผู้ เรียนนบั 1-6 หรือ 7 ตามจ�านวนสมาชิก 

แจ้งวา่ตวัเลขท่ีแตล่ะคนนบัคือเลขข้อท่ีตนเองต้องท�า เชน่ 

คนท่ีนบั 1  เป็นผู้น�ากลุม่และรับผิดชอบค�าตอบข้อ 1       

คนท่ีนบั 2  รับผิดชอบค�าตอบข้อ 2        
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คนท่ีนบั 3-6  รับผิดชอบค�าตอบข้อ 3-6 ตามล�าดบั        

คนท่ีนบั 7  รับผิดชอบค�าตอบข้อ 7 และกลุม่ท่ีมี 6 คน ชว่ยกนัท�าข้อ 7

3) ผู้สอนแจกเอกสารความรู้และใบงานเร่ือง นวตักรรมการเรียนการสอน แล้วให้แตล่ะคน

อา่นและท�าข้อท่ีตนเองรับผิดชอบ

4) คนท่ีนบั 1 ก�ากบัติดตามให้สมาชิกกลุม่ด�าเนินการแลกเปลี่ยนความเห็นในการท�างาน 

ร่วมกนัทีละข้อตามล�าดบัดงันี ้

คนท่ีนบั 1 อา่นค�าถามและบอกค�าตอบของตนเองให้สมาชิกกลุม่ฟัง แล้วให้สมาชิกกลุม่แสดง

ความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงค�าตอบนัน้ เวียนไปรอบวงจนครบทกุคน เม่ือได้ค�าตอบของข้อท่ี 1 

แล้ว ให้คนท่ีนบั 2 ด�าเนินการตามกระบวนการเชน่เดียวกบัคนท่ีนบั 1 แล้วกระท�าเชน่นีจ้นครบสมาชิก

ทกุคนในกลุม่

5) ผู้สอนเฉลยร่วมกันโดยให้สมาชิกคนท่ีนบั 1 ของทุกกลุ่มยืนขึน้แล้ว อ่านค�าตอบของ 

แตล่ะคนเวียนไปจนครบทกุกลุม่ แล้วเฉลยให้คะแนนแตล่ะข้อพร้อมกนั ท�าเชน่นีจ้นครบทกุข้อ แล้วให้

รวมคะแนนของกลุม่ แล้วรายงานผลคะแนนให้เพ่ือนในชัน้เรียนทราบ

6) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสรุปความหมายและลกัษณะของนวตักรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  

พร้อมใช้ค�าถามช่วยในการสรุป เช่น สิ่งเดิมน�ามาปรับปรุงบางส่วนแล้วน�าไปใช้ใช่นวตักรรมหรือไม ่ 

สิง่เดมิแตเ่ราเป็นครูคนใหมน่�าเอามาใช้ใชน่วตักรรมหรือไม ่สิง่เดมิเอาไปใช้ในสถานท่ีใหมใ่ชน่วตักรรม

หรือไม ่เป็นต้น

2.3  ผู้ วิจยัสร้างข้อค�าถามและหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ประเมินความสอดคล้องของข้อค�าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

ทกุข้อ แล้วน�าข้อค�าถามไปใช้โดยสอบถามนกัศกึษาโดยรวมทัง้ชัน้เรียนแล้วให้ผู้ เรียนตอบปากเปลา่

พร้อมกบัผู้สอนจดบนัทกึค�าตอบ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจยัจดัเตรียมกลุม่ผู้ เรียน จ�านวน 63 คน โดยใช้เกรดเฉลี่ยรวมของผู้ เรียนมาพิจารณา 

จดักลุ่มละ 6 คน ได้ 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละความรู้ความสามารถระดบัเก่ง กลาง อ่อน  

ทัง้นีมี้บางกลุ่มท่ีมีสมาชิก 7 คน แล้วด�าเนินการสอนเร่ืองรูปแบบการสอน จ�านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ  

4 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง โดยใช้รูปแบบ จ๊ิกซอว์ เม่ือเสร็จสิน้การสอนแล้วผู้วิจยัสอบถามความคดิเหน็

อย่างไม่เป็นทางการแล้วจดบนัทกึโดยถามนกัศกึษาทัง้ชัน้เรียนเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่การเรียน

การสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ โดยมีค�าถามดงันี ้

 นกัศกึษามีความคิดเห็นหรือความรู้สกึอย่างไรตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอว์

ในการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการสอน 
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2. ผู้วิจยัสอนเร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน จ�านวน 1 ครัง้ รวม 4 ชัว่โมง โดยใช้รูปแบบ 

ร่วมกนัเรียนรู้ เม่ือเสร็จสิน้การสอนแล้วผู้วิจยัสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ

แล้วจดบนัทกึโดยถามนกัศกึษาทัง้ชัน้เรียนเก่ียวกบัความคดิเหน็ท่ีมีตอ่การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

ร่วมกนัเรียนรู้ โดยมีค�าถามดงันี ้

     นกัศกึษามีความคดิเหน็หรือความรู้สกึอยา่งไรตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมกนั

เรียนรู้ในการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน 

3. ก่อนการสอบปลายภาคในรายวิชาหลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัสอบถาม 

ความคิดเห็นของนกัศกึษาอยา่งเป็นทางการ โดยให้ผู้ เรียนเขียนความคิดเห็นท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียน

การสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ทัง้ในด้านบวกและด้านลบลงในกระดาษเป็นราย

บคุคล โดยมีค�าถาม 4 ข้อ ดงันี ้

      3.1 นกัศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในด้านบวกท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

    จ๊ิกซอว์ในการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการสอน 

     3.2 นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในด้านลบท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

    จ๊ิกซอว์ในการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการสอน

     3.3   นกัศกึษามีความคดิเหน็อยา่งไรในด้านบวกตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมกนั 

    เรียนรู้ในการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน 

     3.4 นกัศกึษามีความคิดเห็นอยา่งไรในด้านลบตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมกนั 

    เรียนรู้ในการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน

การวเิคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิจัยน�าความคิดเห็นท่ีรวบรวมได้จากนักศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้                      

การจ�าแนกประเภทข้อมลูระดบัค�าหรือประโยคท่ีเรียกว่าการวิเคราะห์กลุ่มค�าโดยพิจารณาจากค�า 

หรือข้อความท่ีอยู่ในชดุเดียวกนั (สภุางค์ จนัทวานิช, 2559: 73) โดยผู้วิจยัน�าความเห็นท่ีนกัศกึษา 

ท่ีตอบอยา่งเป็นทางการมาพิจารณาค�าท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกนัแล้วนบัความถ่ีจากนัน้

เรียงล�าดบัความคดิเหน็ตามความถ่ีของข้อมลู

ผลการวจิยั
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นของนกัศกึษาครู จ�านวน 63 คน จากการสอบถาม 

แบบไมเ่ป็นทางการโดยให้นกัศกึษาครูตอบปากเปลา่ภายหลงัการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

จ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ พบวา่นกัศกึษาโดยรวมให้ความคดิเหน็ท่ีมีตอ่รูปแบบจ๊ิกซอว์ไว้ดงันี ้
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“ห้องแคบไป นัง่เป็นกลุ่มไม่สะดวก” “อยากใช้เวลาในการคิดและตดัสินใจมากกว่านี้”  

“เพือ่นในกลุ่มไม่ค่อยได้พบกนัเลยไม่ได้ปรึกษางานกนัเลย” “เพือ่นอธิบายไม่เข้าใจ” “เนื้อหาของ 

รูปแบบการสอนบางอนัยากทีจ่ะเขา้ใจ”

นกัศกึษาโดยรวมให้ความคดิเหน็ท่ีมีตอ่รูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ ดงันี ้

“ชอบเพราะไดช่้วยกนัท�าทกุคน” “เพือ่นอธิบายว่าเราคิดผิดอย่างไรท�าใหเ้ขา้ใจจนไดค้�าตอบ

ทีถู่ก” “ไม่เครียดเพราะช่วยกนัท�าในหอ้งเรียน” “ไดค้ะแนนดีกว่าท�าเองคนเดียว” “ตัง้ใจท�าดว้ยตนเอง

มากข้ึนเพราะเพือ่นรอฟังขอ้ของเรา” “ชอบกิจกรรมนี ้ง่ายกว่าจ๊ิกซอว์และไม่ซบัซ้อน อยากเอาไปใช”้

สรุปผลการวิจัยจากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น 

โดยรวมทัง้ด้านบวกและด้านลบตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้  

โดยเฉพาะรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ท่ีนกัศกึษามีความชอบมากกวา่รูปแบบจ๊ิกซอว์

จากการสอบถามแบบเป็นทางการด้วยค�าถามปลายเปิดโดยให้นักศึกษาครูตอบด้วย 

การเขียนได้ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือจ�าแนกเป็นรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกันเรียนรู้ได้ผลการวิเคราะห์ด้านบวกและ 

ด้านลบ ตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือ
13 

(N= 63) 
ความคิดเหน็ด้านบวก จาํนวน (คน)  

 จิก๊ซอว์ ร่วมกัน
เรียนรู้ 

รวม 

1. ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น 22 15 37 

2. ได้ความสามคัคี ได้ช่วยเหลอืเพ่ือนและได้รับความชว่ยเหลือจากเพ่ือนใน

การสรุปและแก้ไขคําตอบ รู้จกัแบง่ปัน 
10 8 18 

3. ได้รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เร่ืองยากกลบักลายเป็นเร่ืองงา่ยม่ือ

ได้ฟังความเห็นจากคนอื่น 
5 12 17 

4. ได้โอกาสในการเสนอความคิดและความรู้ความสามารถของตน กล้าแสดง

ความคดิเห็นและแสดงออก 
4 10 14 

5. ได้สร้างการตดัสนิใจ ช่วยกนัคิดและสรุปคําตอบจากความคดิเห็นท่ี      

แตกต่างกนั โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุปอยา่งมีเหตผุล  
4 9 13 

6. ได้เรียนรู้ระบบการทํางานกบัเพ่ือนนอกกลุม่ 12 - 12 

7. ได้สร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนนอกกลุม่ ได้มิตรภาพท่ีดี 9 3 12 

8. ฝึกความรับผดิชอบของตนเองและเพ่ือนในกลุม่ 7 5 12 

9. สนกุ ต่ืนตวัตลอดเวลา ไม่งว่ง ไม่นา่เบื่อ กระตือรือร้นในการหาคําตอบ 7 4 11 

10. ได้รู้จกัการทํางานเป็นทีม 5 2 7 

11. ได้รู้วธีิคิดของเพ่ือนและเข้าใจเพ่ือนมากขึน้ 5 2 7 

12. สร้างโอกาสในการเป็นผู้ นํา ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนในการเป็นผู้ นําจงึทํา

ให้ต้องตัง้ใจและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือนให้มากขึน้ 
2 2 4 

13. ได้ฝึกยอมรับฟังเสียงคนสว่นใหญ่ - 3 3 

14. ได้ความคดิดี ๆ ท่ีคาดไมถ่งึ ได้รู้สิง่ใหม่จากผู้ อ่ืน ได้ความคิดท่ีหลากหลาย 2 1 3 

15. ได้ฝึกการทํางานด้วยตนเองและค้นคว้าข้อมลู 1 2 3 

16. เข้าใจเนือ้หาได้ดีกวา่เดมิ ได้ความรู้ 1 2 3 

17. ได้รู้จกัการให้อภยั - 2 2 

18. ได้วธีิการแบง่งานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2 - 2 

19. ทกุคนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ - 2 2 

20. ได้โอกาสอยูก่ลุม่เดียวกบัเพ่ือนท่ีเรียนเก่ง 2 - 2 

21. ได้เพ่ิมความอดทนให้ตนเองในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 1 - 1 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น (37 คน) 2) ได้ความสามคัคี ได้ช่วยเหลือเพ่ือนและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

ในการสรุปและแก้ไขค�าตอบ รู้จกัแบ่งปัน (18 คน) 3) ได้รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เร่ือง

ยากกลบักลายเป็นเร่ืองงา่ยม่ือได้ฟังความเหน็จากคนอ่ืน  (17 คน)  4) ได้โอกาสในการเสนอความคดิ  

กล้าแสดงความคิดเหน็และแสดงออก (14 คน) 5) สร้างการตดัสนิใจ ชว่ยกนัคดิและสรุปค�าตอบจาก

ความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งกนั โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุปอยา่งมีเหตผุล (13 คน) 

เม่ือจ�าแนกความคิดเห็นด้านบวกของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบการสอน พบวา่ ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

จ๊ิกซอว์ 5 อนัดบัแรก ได้แก่  1) ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ (22 คน)  

2) ได้เรียนรู้ระบบการท�างานกบัเพ่ือนนอกกลุม่ (12 คน)  3) ได้ความสามคัคี ได้ชว่ยเหลือเพ่ือนและ 

ได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนในการสรุปและแก้ไขค�าตอบ รู้จักแบ่งปัน (10 คน) 4) ได้สร้าง

มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ได้มิตรภาพท่ีดี (9 คน) 5) ฝึกความรับผิดชอบของตนเองและเพ่ือนในกลุม่ (7 คน) 

และสนกุ ต่ืนตวัตลอดเวลา ไมง่ว่ง ไมน่า่เบ่ือ กระตือรือร้นในการหาค�าตอบ (7 คน) สว่นความคดิเหน็ 

ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีต่อท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ 5 อนัดบัแรก 

ได้แก่ 1) ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (15 คน) 2) ได้รู้จัก 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เร่ืองยากกลับกลายเป็นเร่ืองง่ายม่ือได้ฟังความเห็นจากคนอ่ืน  

(12 คน) 3) ได้โอกาสในการเสนอความคิด กล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออก (10 คน) 

4) สร้างการตดัสนิใจชว่ยกนัคดิและสรุปค�าตอบจากความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งกนั โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุป 

อย่างมีเหตผุล (9 คน) 5) ได้ความสามคัคี ได้ช่วยเหลือเพ่ือนและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

ในการสรุปและแก้ไขค�าตอบ รู้จกัแบง่ปัน (8 คน)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านลบของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
15 

(N= 63) 
ความคิดเห็นด้านลบ จํานวน (คน)  

 จ๊ิก

ซอว์ 
ร่วมกนั

เรียนรู้ 
รวม 

1. ยากตอ่การตดัสนิใจในคําตอบของกลุม่ มีการถกเถียงกนั เกิดความสบัสนระหวา่งคําตอบ
ของตนเองและของเพ่ือน 

3 11 14 

2. วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จํานวนคนมากทําให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุง่ยาก ห้องแคบไป  13 - 13 
3. บางคนไม่กล้าแสดงความคดิเห็น 5 3 8 
4. ไม่กล้าตดิตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ทํางานกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัทําให้ติดตอ่ 

ประสานงานยาก 7 - 7 

5. กลวัเพ่ือนตําหนิเม่ือตนเองตอบผิด 2 4 6 
6. ทกุคนใช้ความเห็นของตนเองเป็นหลกั 2 2 4 
7. เวลาในการทํากิจกรรมน้อยไป 3 - 3 
8. บางคนไม่คดิและรอคอยคําตอบจากเพ่ือน 1 2 3 
9. ความเห็นไมต่รงกนัก็จะเกิดความไมพ่อใจ 1 2 3 
10. เครียดเพราะกลวัทําหน้าท่ีไมด่ี ไม่สามารถทําให้เพ่ือนเข้าใจได้ 1 1 2 
11. ทํางานช้ากวา่จะเข้าใจ 1 1 2 
12.การเช่ือผู้ นําทําให้สมาชิกไม่เกิดการเรียนรู้ คนเกง่จะเป็นผู้ นําอยูต่ลอด 1 1 2 
13. คําตอบท่ีถกูต้องแต่ขดัแย้งกบัคนสว่นใหญ่จงึมีผลต่อการตดัสนิใจและคะแนน - 2 2 
14.คะแนนของกลุม่บางครัง้ไมใ่ช่ความคดิของตนเองซึง่ตนเองตอบถกู - 2 2 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นด้านลบของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้               

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ยากต่อการตดัสินใจในคําตอบของกลุม่ มีการถกเถียงกนั เกิด
ความสบัสนระหว่างคําตอบของตนเองและของเพื่อน (14 คน) 2) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จํานวนคนมากทํา
ให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป  (13 คน)  3) บางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น (8 คน) 4) ไม่กล้า
ติดตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ทํางานกบัเพื่อนท่ีไม่สนิทกนัทําให้ติดตอ่ประสานงานยาก (7 คน) และ 5) กลวั
เพ่ือนตําหนิเม่ือตนเองตอบผิด (6 คน)  
  เมื่อจําแนกความคิดเห็นของนกัศกึษาครูด้านลบที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน 
พบวา่ ความคิดเห็นด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่ท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์ 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่  1) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จํานวนคนมากทําให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป (13 คน) 2) ไม่
กล้าติดตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ทํางานกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัทําให้ติดตอ่ประสานงานยาก (7 คน) และ 3) 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความคดิเหน็ด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ยากต่อการตัดสินใจในค�าตอบของกลุ่ม  

มีการถกเถียงกัน เกิดความสบัสนระหว่างค�าตอบของตนเองและของเพ่ือน (14 คน) 2) วุ่นวาย 

ในการเปลี่ยนกลุม่ จ�านวนคนมากท�าให้เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป (13 คน)  3) บางคน 

ไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ (8 คน) 4) ไมก่ล้าตดิตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ท�างานกบัเพ่ือนท่ีไมส่นิทกนั

ท�าให้ตดิตอ่ประสานงานยาก (7 คน) และ 5) กลวัเพ่ือนต�าหนิเม่ือตนเองตอบผิด (6 คน) 

เม่ือจ�าแนกความคดิเหน็ของนกัศกึษาครูด้านลบท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การสอน พบวา่ ความคิดเห็นด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่ท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 

จ๊ิกซอว์ 3 อนัดบัแรก ได้แก่  1) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จ�านวนคนมากท�าให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุง่ยาก 

ห้องแคบไป (13 คน) 2) ไมก่ล้าตดิตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ท�างานกบัเพ่ือนท่ีไมส่นิทกนัท�าให้ตดิตอ่
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ประสานงานยาก (7 คน) และ 3) บางคนไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ (5 คน) สว่นความคดิเหน็ด้านลบ

ของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ยากตอ่ 

การตดัสินใจในค�าตอบของกลุ่ม มีการถกเถียงกนั เกิดความสบัสนระหว่างค�าตอบของตนเองและ 

ของเพ่ือน (11 คน) 2) กลวัเพ่ือนต�าหนิเม่ือตนเองตอบผิด (4 คน) และ 3) บางคนไม่กล้าแสดง 

ความคดิเหน็ (3 คน)  

สรุปผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนดไว้ คือ ความคิดเห็นด้านบวกของ

นกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ได้แลกเลี่ยนความคดิเหน็ 

รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ได้ความรับผิดชอบ และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ คือ ได้ความสามคัคี ความคิดเหน็ 

ด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ประสานงานยาก 

รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ คือ ยากต่อการตดัสินใจ 

ในค�าตอบของกลุม่

ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

รูปแบบ จ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกันเรียนรู้มีทัง้ด้านบวกและด้านลบโดยความคิดเห็นด้านบวก 

5 อนัดบัแรก คือ 

 อนัดบั  1  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

 อนัดบั 2  ได้ความสามคัคี 

 อนัดบั  3  ได้รู้จกัการรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน 

 อนัดบั  4  กล้าแสดงความคิดเหน็ 

 อนัดบั  5  สร้างการตดัสนิใจ 

 ความคดิเหน็ด้านลบ 5 อนัดบัแรก คือ 

 อนัดบั  1  ยากตอ่การตดัสนิใจในค�าตอบของกลุม่ 

 อนัดบั  2  วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่และจ�านวนคนมาก 

 อนัดบั  3  บางคนไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ 

 อนัดบั  4  ประสานงานยาก 

 อนัดบั  5  กลวัเพ่ือนวา่เม่ือตนเองตอบผิด

อภปิรายผล

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ในด้านบวกท่ีได้กลา่วถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การรับฟังความคดิเหน็ และกล้าแสดงความคดิเหน็ 

ความสามัคคี และสร้างการตดัสินใจ ช่วยกันคิดและสรุปค�าตอบจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 

โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุปอยา่งมีเหตผุล อีกทัง้จากการถามความคดิเหน็อยา่งไมเ่ป็นทางการของนกัศกึษา 
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ได้กลา่วถึงคะแนนดีขึน้และตัง้ใจท�างานมากขึน้ซึง่ความคิดเห็นเหลา่นีส้อดคล้องกบันฤนาท จัน่กล้า 

(2558: ง) ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมการท�างานกลุม่ของนกัศกึษาท่ีเรียนเร่ือง คอนกรูเอนซ์โดยการเรียน

แบบร่วมมือโดยพิจารณาพฤตกิรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การแสดงความคดิเหน็ การยอมรับ

ฟังความคดิเหน็ การตรวจสอบงาน ท�างานเสร็จทนัเวลา และผลส�าเร็จของงาน พบวา่ นกัศกึษาท่ีเรียน

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีพฤตกิรรมดงักลา่วในระดบัสงูมาก แสดงให้เหน็วา่นอกจากการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแล้วยงัพฒันาคณุลกัษณะด้านสงัคมตามท่ี Arends (2015: 

370-372) ได้ระบุถึงผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้เรียนแบบร่วมมือในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือท�าให้เกิดผลดีทัง้สมาชิกท่ีมีผลการเรียนเก่งและผลการเรียนอ่อนท่ีต้องท�า 

ภาระงานทางวิชาการร่วมกัน คือ คนท่ีเรียนเก่งจะเป็นติวเตอร์ให้คนเรียนอ่อนท�าให้คนเรียนเก่ง 

ได้พฒันาเชิงวิชาการเพราะต้องอธิบายให้คนเรียนออ่นเข้าใจในขณะท่ีคนเรียนออ่นได้รับความรู้วชิาการ

จากเพ่ือนสมาชิก ในด้านความอดทนและยอมรับความหลากหลาย การเรียนรู้แบบร่วมมือจะให้โอกาส

สมาชิกท่ีแตกตา่งด้านเพศ วฒันธรรม เชือ้ชาต ิสถานะทางสงัคม และความสามารถได้มาท�าภาระงาน

ร่วมกนัโดยมีรางวลัของความร่วมมือ ให้สมาชิกได้การเรียนรู้ถงึความซาบซึง้ในความชว่ยเหลอืของเพ่ือน

สมาชิก ในด้านทกัษะสงัคมเป็นเป้าหมายส�าคญัในการพฒันาผู้ เรียนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือท่ีจะ 

สอนทกัษะการท�างานแบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้ เรียนได้พบกับสถานการณ์ระหว่าง 

การท�าภาระงานท่ีสมาชิกอาจมีความคดิเหน็แตกตา่งกนั ไมล่งรอยกนั การแสดงออกถงึความไมพ่งึพอใจ 

ในการท�างาน บุคลิกภาพของสมาชิก ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลท่ีส่งผลต่อภาระงาน  

ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ในการก�าจดัข้อขดัแย้ง การประนีประนอม ถ้อยทีถ้อยอาศยั การประสานงานท่ีดี 

จนท�าให้การด�าเนินภาระงานนัน้ส�าเร็จลลุว่ง

นอกจากนีค้วามคดิเหน็ของนกัศกึษาในด้านความสนกุในการเรียนนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของอรุณี เผ่ือนด้วง และรัตนาภรณ์ ศิริวฒัน์ชยัพร (2558: ง) ท่ีได้ประยกุต์ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ในวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลร่วมกับการเขียนแผนผงัมโนทศัน์ (concept  

mapping) พบว่า ท�าให้ผู้ เรียน ตัง้ใจเรียน มีความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะสืบค้นข้อมูล ท�าให้มี 

ความสนใจอยากติดตาม ไม่ง่วงนอน และสามารถจดจ�าได้ง่าย จากเดิมท่ีมีเวลาอ่านด้วยตนเอง 

น้อยมากเม่ือมาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ท�าให้รู้และเข้าใจสิ่งท่ีอ่านมากขึน้ ผลการวิจัยของ 

Intratat (2010: 198) ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกบันกัศกึษาในรายวชิาภาษาองักฤษ พบวา่ นกัศกึษา

มีความสขุในการท�างานกลุม่เป็นผลมาจากมิตรภาพ ปฏิสมัพนัธ์ในการท�างาน มีกระบวนการเก่ียวกบั

ประชาธิปไตย เช่น การลงคะแนนเสียงเพ่ือการแก้ปัญหาและเคารพความคิดเห็นของสมาชิกทกุคน 

ในกลุม่และงานวิจยัของ Okur Akçay & Doymuş (2014: 17) ท่ีพบวา่นกัศกึษาท่ีใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีความเห็นว่าได้ฝึกความรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การฟัง 

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างความสนกุสนาน ความน่าสนใจในการเรียนและจงูใจให้ท�ากิจกรรม 
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ได้แลกเปลี่ยนความรู้กบัสมาชิกท่ีอยูต่า่งกลุม่ ได้ตรวจทานข้อมลูท่ีขาดหายด้วยกนัและได้เรียนรู้สิง่ท่ี

แตกตา่ง

ส่วนความคิดเห็นในด้านลบนัน้พบว่าการตัดสินใจในค�าตอบของกลุ่มเป็นเร่ืองยาก มี 

การถกเถียงกนั เกิดความสบัสนระหวา่งค�าตอบของเราและของเพ่ือน มีความวุน่วายในการเปลีย่นกลุม่ 

เน่ืองจากจ�านวนคนมากท�าให้ เสียเวลาจัดโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป อีกทัง้บางคนไม่กล้าแสดง 

ความคิดเห็น ไม่กล้าติดตามงานจากเพ่ือนในกลุ่ม การท�างานกับเพ่ือนท่ีไม่สนิทกันท�าให้ติดต่อ 

ประสานงานยาก และกลวัเพ่ือนวา่เม่ือตนเองตอบผิด สอดคล้องกบังานวิจยัของอรทยั อินตา (2559: ง)  

พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการเรียนเร่ืองการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า โดยรวมแล้วจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท�างานกลุม่  

อาทิ เพ่ือนสมาชิกบางคนขาดความรับผิดชอบท�าให้งานกลุม่ลา่ช้า ความคดิเหน็ท่ีไมต่รงกนั และรูปแบบ 

การเขียนแผนไม่เหมือนกัน ท�าให้เสียเวลาในการจดัรูปแบบการพิมพ์ และงานวิจยัของ Sarobol  

(2012: 111) ท่ีพบว่าแม้นกัศึกษาจะมีเจคติทางบวกและชอบการเรียนแบบร่วมมือ แต่มีนกัศึกษา 

บางสว่นมีเจตคตทิางลบเก่ียวกบัประสบการณ์การท�างานกลุม่ เน่ืองจากมีสมาชิกบางคนไมรั่บผิดชอบ 

ต่อกลุ่มโดยมักจะท�างานของตนเองก่อนท�าให้กลุ่ม ด้วยเหตุผลท่ีว่ากลัวพลาดเนือ้หาท่ีไม่ได้ 

ถกูมอบหมายให้รับผิดชอบ และยากท่ีจะพบปะประชมุกบัเพ่ือนสมาชิก แสดงให้เห็นวา่ผู้ เรียนยงัคง 

มีปัญหาในด้านการประสานงาน

ข้อเสนอแนะ
1. ส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์  

   ผู้สอนควรเลือกเนือ้หาและก�าหนดภาระงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนท่ีใช้ คือ  

แบบจ๊ิกซอว์ควรแบ่งภาระหน้าท่ีของสมาชิกตามเนือ้หาโดยเลือกเนือ้หาท่ีแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ 

ตามจ�านวนสมาชิกในกลุม่ และในแตล่ะหวัข้อยอ่ยนัน้ควรก�าหนดประเดน็เดียวกนัให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้า

และเปรียบเทียบกนัได้ เชน่ หนึง่กลุม่แบง่เป็นหวัข้อยอ่ย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 

ภาคกลาง และในแตล่ะภาคให้ไปค้นคว้าในประเดน็ท่ีเหมือนกนัทกุภาค อาทิ ภมิูประเทศ ภมิูอากาศ 

เทือกเขา แมน่�า้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ สว่นแบบร่วมกนัเรียนรู้ควรแบง่ให้สมาชิกรับผิดชอบตามบทบาท

จากชิน้งานท่ีท�าร่วมกนัโดยก�าหนดวา่ใครท�าต้องท�าอะไร ซึง่ไมว่า่จะใช้รูปแบบใดก็ตามผู้สอนควรต้อง

ให้ความส�าคญักบัการสงัเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของแตล่ะบคุคลและสุม่ตรวจสอบความรู้

เป็นรายบคุคลอยูเ่สมอ และจ�านวนกลุม่ท่ีเหมาะสมตอ่ชัน้เรียนคือจ�านวนไมเ่กิน 5 กลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน

2. ส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป  

 ควรมีการออกแบบการสอนในระดบัอดุมศกึษาท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบอ่ืน

นอกจากจ๊ิกซอว์และร่วมกันเรียนรู้ และควรมีการผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือกับรูปแบบหรือ 

เทคนิคอ่ืน
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สรุป

ทักษะด้านการร่วมมือถือว่าเป็นทักษะจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรต้องพัฒนาผู้ เรียน 

ครูจงึต้องรู้วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือสง่เสริมความสามคัคีในกลุม่ผู้ เรียนสร้างทกัษะ 

การท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัผู้ เรียนระดบัปริญญาตรี 

และได้ท�าการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ มีกลุม่ท่ีใช้ในการวจิยัเป็นนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ�านวน 

63 คน พบวา่ ความคิดเห็นด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือคือ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ความสามคัคี ได้รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

กล้าแสดงความคิดเห็น และสร้างการตดัสินใจ กล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ 

สนองตอบตามกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ท่ีให้มีการเสริมสร้าง 

ความสามัคคีและให้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ส่วนความคิดเห็นอ่ืนในด้านลบนัน้ 

ผู้สอนจ�าเป็นต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้สม�่าเสมอในทุกรายวิชาเพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนของ 

ผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป
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