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บทคัดย่อ 

การวจิยัเชิงทดลองนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โดยใช้

เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั(Think-Pair-Share) ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 2) ส่งเสริมทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียน

บ้านบ่อพระ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน 20 คน ซึ� งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เครื�องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรม 2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนกบัเทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั 

(Think-Pair-Share) มีค่าเท่ากับ 80.33/80.00 2) นักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

อยู่ในระดบัดีมาก และพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) 

นัก เรียนทุกคนมี คะ แนนพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับ ดีมาก 3) นักเ รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเ รียน 

หลังใช้ชุดกิจกรรมการเ รียน ผ่านเกณฑ์ไม่ต�� ากว่า ร้อยละ 80 จ�านวน 14 คน คิดเ ป็นร้อยละ 70 

 4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-

Share) อยูใ่นระดบัมากที�สุด (Mean = 4.70, SD = 0.495)  

ค�าส�าคัญ : พฒันาชุดกิจกรรม, เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั, ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

วิทยาศาสตร์นับเป็นวิชาหนึ� งที�มีความส�าคัญมาก มีบทบาทส�าคัญในสังคมโลกปัจจุบ ันและ

อนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.92) เพราะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที�ศึกษาสิ�งที�อยู่รอบตวั ซึ� งมีความ

เกี�ยวขอ้งกบัทุกคนทั�งในชีวิตประจ�าวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื�องมือเครื�องใช้และ

ผลผลิตต่างๆ ที�มนุษย์ได้ใช้เพื�ออ �านวยความสะดวกในชีวิตและการท�างาน  ล้วนเป็นผลของความรู้

วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื�นๆ นอกจากนี�การเรียนวิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้

มนุษย์ได้พฒันาวิธีคิด ทั�งการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นเหตุเป็นผล มีทกัษะส�าคญัในการคน้ควา้หา

ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดงันั�นทุกคนจึงจ�าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาให้รู้

วิทยาศาสตร์ เพื�อที�จะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที�มนุษยส์ร้างสรรค์ขึ�น สามารถน�า

ความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เพื�อเป็นรากฐานในการด�าเนินชีวติอยา่งรู้เท่าทนั และ

น�าไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนื (รุ่ง แกว้แดง, 2543, ค�าน�า) 

แต่เมื�อพิจารณาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่านกัเรียนจ�านวนมากมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนค่อนขา้งต��า ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ปีการศึกษา 2554 – 2557 คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนร้อยละ 40.45 ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนร้อยละ 36.09 ปี

การศึกษา 2556 ได้คะแนนร้อยละ 36.30 และปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนร้อยละ 40.97 (ผลการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนระดบัชาติ ปีการศึกษา 2557)  

ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 – 6 พบว่า สาเหตุอาจเนื�องมาจาก

เนื�อหาที�สอนมีปริมาณมาก นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ทั� งหมด และเนื�อหาในแต่ละชั�นไม่ต่อเนื�อง           

บางเรื� องเรียนในชั�นประถมศึกษาปีที� 4 แล้วข้ามไปเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จึงไม่สามารถกระตุ้น 

การเรียนรู้ของนักเรียนได้ การเรียนการสอนที� เน้นเนื� อหามากเกินไปท�าให้นักเรียนรู้สึกเบื�อหน่าย  

วิธีสอนของครูผู ้สอนบางคนขาดอุปกรณ์และสื�อที�จะมาดึงดูดท�าให้นักเรียนสนใจการเรียน นอกจากนี�  

ยงัพบวา่ นกัเรียนขาดทกัษะการท�างานร่วมกนัซึ� งถือเป็นทกัษะที�ส�าคญัในศตวรรษที� 21 จากการสังเกตพบวา่ 

การท�างานเป็นกลุ่มของนักเรียน นักเรียนมักเกี�ยงกันท�างานโดยให้คนใดคนหนึ� งในกลุ่มท�างาน 

เพียงคนเดียว ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการท�างาน ซึ�งเป็นการปฏิบติัจริงและสามารถน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวนัไดด้ว้ย เช่น ความสามารถในการสื�อสารถ่ายทอดขอ้มูล การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 

การสนับสนุนการท�างานเพื�อเป้าหมายของความส�าเร็จ เป็นตน้  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว การจดัการเรียนรู้จึงควรมุ่งเนน้ที�นักเรียนเป็นส�าคญั โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เพื�อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที�ท �าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกับผูอื้�น  

นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะทางสังคม มีการแลกเปลี�ยนความรู้ ส่งเสริมทกัษะการสื�อสาร และช่วยเหลือ 
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ซึ� งกนัและกนัได ้ดงัที� Spencer Kagan (1992) และ Roger Johnson (1994) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning) เป็นการเรียนที�มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการเรียนรู้ผา่นการช่วยเหลือซึ� งกนัและ

กนัของผูเ้รียน การเรียนแบบร่วมมือสามารถแบ่งไดห้ลายวิธี เช่น เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกม 

(Team-Games-Tournament หรือ TGT) เทคนิคเพื�อนเรียน (Partner) เทคนิคค�าตอบโต๊ะกลม (Round table) 

เทคนิคเพื�อนคู่คิดหรือคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) เป็นตน้ 

แนวคิดเกี�ยวกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที�ผูว้จิยัสนใจคือ เทคนิคเพื�อนคู่คิดหรือคิดเดี�ยว-คิด

คู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) เป็นเทคนิคที�เริ�มจากปัญหาหรือโจทยค์ �าถาม โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหา

ค�าตอบดว้ยตนเองก่อน แลว้น�าค�าตอบไปอธิปรายกบัเพื�อนเป็นคู่ จากนั�นจึงน�าค�าตอบของตนหรือของเพื�อน

เป็นคู่เล่าให้เพื�อนๆ ทั�งชั�นฟัง (Lyman, 1981)  

เทคนิคดังกล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของปริศรา มอทิพย์ (2553) ได้ท�าการวิจัยเรื� องการใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื�อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ส�าหรับกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนมธัยมปุรณาวาส สังกัดส�านักงานเขตทวีวฒันา 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิด

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .05 

จากแนวคิดและเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 และน�าเทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) ซึ� งเป็น

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหนึ�งมาใชร่้วมกบัชุดกิจกรรมที�ผูว้ิจยัจะพฒันาขึ�น เพื�อให้นกัเรียนได้

พฒันากระบวนการคิด โดยเริ� มจากคิดด้วยตนเองก่อนแล้วจึงร่วมกนัคิดเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบั

เพื�อน จากนั�นจึงน�าความคิดที�ไดม้าเผยแพร่ให้เพื�อนๆในห้องฟัง เพื�อเป็นการกระจายความรู้ นอกจากนี� ยงั

เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น ไม่ยึดติดความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จกัการ

ท�างานร่วมกนั เป็นผูฟั้งและเป็นนกัสื�อสารที�ดี ซึ� งจะน�าไปสู่การพฒันาตนเองในอนาคตของการประกอบ

อาชีพด้วย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน 

ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

2. เพื�อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

3. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค

คิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share)  
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-

Share) ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีประสิทธิภาพ 80/80  

2. พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ในการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share)  

อยูใ่นระดบั ดี  

3. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-

คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) อยูใ่นระดบัมาก       

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  6 โรงเรียนบ้านบ่อพระ ที�ก�าลังศึกษาอยู ่

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ �านวน 20 คน ซึ� งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ 

ชุดกิจกรรมวชิาวทิยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share)

 ตวัแปรตาม 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

3. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั 

(Think-Pair-Share)  

ขอบเขตด้านเนื�อหา 

เนื�อหาที�ใชใ้นการวจิยั คือ เนื�อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จ�านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

หน่วยการเรียนรู้ที� 1 ปรากฏการณ์และการเปลี�ยนแปลงของโลก 

หน่วยการเรียนรู้ที� 2 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 
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ระยะเวลาในการวิจัย 

การวจิยัครั� งนี�ด �าเนินการในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 18 ชั�วโมง  

  

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนัส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

2. แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนโดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-

คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิธีด�าเนินการวจิยัโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษา

ปีที� 6 มีวิธีด �าเนินการวจิยัดงันี�  

 1. ขั�นเตรียม 

1.1 ชี�แจงวตัถุประสงค ์ขั�นตอน และรายละเอียดเกี�ยวกบัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) เพื�อส่งเสริมทกัษะกระบวน 

การทางวทิยาศาสตร์ แก่นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6  

 2. ขั�นทดลอง การวิจยัในครั� งนี� ด �าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 โดยผูว้ิจัย

ด�าเนินการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-

Pair-Share) เพื�อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จ�านวน 

2 หน่วยการเรียนรู้ รวมระยะเวลา 18 ชั�วโมง ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และประเมินทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

  3. ขั�นหลงัการทดลอง หลงัจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมจ�านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ผูวิ้จยัได้

ด�าเนินการดงันี�   

3.1 การวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน โดยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 60 จ�านวน 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก ใช้เวลา 

60 นาที 

3.2ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

คิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share)  
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3.3 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งหมดเพื�อน�าไปวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

�. รวบรวมขอ้มูลที�ได้จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

�. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยวเิคราะห์ร้อยละของคะแนนเฉลี�ยของการทดสอบ

หลงัเรียน และร้อยละของผูเ้รียนที�สามารถท�าแบบทดสอบผา่นทุกวตัถุประสงค์ 

3. วเิคราะห์ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentages)    

4. วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชค่้าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

5. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา  

 

ผลการวิจัย 

 ตอนที� 1  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนกบัเทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-

Pair-Share) เพื�อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  6  

มีค่าเท่ากบั 80.33/80.00 ตามเกณฑ์ ��/�� ที�ก �าหนดไว ้

 ตอนที� 2 พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) 

พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายทกัษะ 

พบวา่ทกัษะการจดักระท�าและสื�อความหมายขอ้มูล อยูใ่นระดบัดี จ�านวน 5 คน และระดับดีมาก จ�านวน 15 

คน ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล อยูใ่นระดบัดี จ �านวน 10 คน และระดบัดีมาก จ�านวน 10 คน ทกัษะการ

ตั�งสมมติฐาน อยูใ่นระดบัดี จ �านวน 14 คน และระดับดีมาก จ �านวน 6 คน ทกัษะการก�าหนดและควบคุมตวั

แปร อยูใ่นระดบัดี จ �านวน 13 คน และระดับดีมาก จ�านวน 7 คน ทกัษะการทดลอง อยูใ่นระดบัดี จ �านวน 5 

คน และระดบัดีมาก จ �านวน 15 คน ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป อยูใ่นระดบัดี จ �านวน 8 คน 

และระดบั ดีมาก จ�านวน 13 คน  

ตอนที� 3 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่- 

คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบวา่ มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 

จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
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   ตอนที� 4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิด

ร่วมกัน (Think-Pair-Share)  เพื�อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั� น

ประถมศึกษาปีที� 6 พบวา่ ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมที�พฒันาขึ�น อยูใ่นระดบัมากที�สุด (Mean = 4.70, SD 

= 0.495) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าด ับจากมากไปหาน้อย รายละเอียด ดงันี�  เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิด

ร่วมกนั (Mean = 4.76, SD = 0.399) เนื�อหา (Mean = 4.76, SD = 0.452) ครูผูส้อน (Mean = 4.76, SD = 0.468) 

การวดัและประเมินผล (Mean = 4.65, SD = 0.636) กิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.61, SD = 0.535) 

 

อภิปรายผล 

ตอนที� 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนกบัเทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-

Pair-Share) เพื�อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีค่า

เท่ากับ 80.33/80.00 ตามเกณฑ์ ��/��  เนื� องจาก ชุดกิจกรรม 2 หน่วยการเรียนรู้ จ�านวน 5 หน่วยย่อย  

ที�น�ามาใช้นั�น ได้ออกแบบโดยใช้เนื�อหา หน่วยการเรียนรู้ที�  1 เรื�อง ปรากฏการณ์และการเปลี�ยนแปลง 

ของโลก และหน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ส่วนแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก็ใช้เนื�อหาเดียวกัน แต่ชุดกิจกรรมเป็นการเรียนรู้หน่วยย่อยๆ แต่แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเป็นเนื�อหาโดยรวมทั�งหมด จึงท�าให้คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

สูงกวา่คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนซึ�งสูงกวา่ไม่มาก อีกประการหนึ�งชุดกิจกรรมนี�ไดผ้า่นการประเมิน

โดยผูเ้ชี�ยวชาญจ�านวน 3 คน มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 - 1.00   

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, น.118 - 119); บุญเกื�อ ควรหาเวช (2542, น.�� - 95)  มีความเห็น

สนับสนุนความเห็นข้างต้น โดยกล่าวว่า ชุดการเรียนที�มุ่งช่วยขยายเนื�อหาสาระการสอบแบบบรรยาย 

ให้ชดัเจนขึ�น ช่วยให้ผูส้อนพูดน้อยลงและให้สื�อการสอนท�าหนา้ที�แทน ชุดการเรียนอาจใช้เป็นรายบุคคล

หรือสื�อส�าหรับกลุ่มที�ผูเ้รียนใช้ร่วมกันได้ ผูเ้รียนที�เรียนจากชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุ่มจะต้องการ 

ความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ยในระยะเริ�มเรียนเท่านั�น หลงัจากเคยชินต่อวธีิการใชแ้ลว้ ผูเ้รียนสามารถ

ช่วยเหลือซึ� งกนัไดเ้องระหวา่งประกอบกิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถถามครูไดเ้สมอ  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพลภทัร พองโนนสูง (2550, น.51) ได้วิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื� อง วสัดุและสมบัติของวสัดุ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส�าหรับ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนบา้นโคกสูงคูขาด อ�าเภอหนองกี� จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยั พบว่า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.21/85.72 ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานที�ก �าหนดไว ้80/80 และมลวิภา เมืองพระฝาง และคณะ  (2559) ได้ท�า

งานวิจยัเรื� อง ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน และ

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 ที�จดักิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิด ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิดในรายวิชา

เคมี ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 มีค่าเท่ากบั 80.25/82.00  

 ตอนที� 2 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จากการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรม และพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) 

พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีมาก และพฤติกรรมการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้

ระดบัดีมาก จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบั

ดีมากทั�งคู่ แสดงวา่เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั มีส่วนช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ซึ�งสุคนธ์ สินธุพานนท์ และคณะ (2545, น.39 - 40) กล่าววา่ เทคนิคคู่คิดเป็นเทคนิคที�ผูส้อนตั�ง

ค �าถามหรือก�าหนดปัญหาให้แก่ผูเ้รียน ซึ� งอาจจะเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ไดแ้ละให้ผูเ้รียนแต่ละคนคิด

หาค�าตอบของตนเองก่อนแลว้จบัคู่คิดกบัเพื�อนอภิปรายหาค�าตอบ เมื�อมั�นใจว่าค �าตอบของตนถูกตอ้งแลว้ 

จึงน�าค�าตอบไปอธิบายใหเ้พื�อนทั�งชั�นฟัง  

นอกจากนี�มาลินี บุณยรัตพนัธ์ุ (2549, น.67) ได้สนับสนุนความเห็นข้างต้นโดยกล่าววา่ เทคนิค

คิดร่วมกนัโดยผูส้อนจะจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง ค่อนขา้ง

เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกนัไป ครูจะเสนอปัญหาหรือให้ค �าถาม ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งคิดหาค�าตอบใน

ระยะเวลาที�ก�าหนด หลงัจากนั�นผูเ้รียนแต่ละคนจบัคู่โดยผลดักนัอภิปราย ผลดักนัตอบ เมื�อผูเ้รียนมีความ

เขา้ใจก็จะมาอธิบายขยายความให้เพื�อนฟังทั�งชั�น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปริศรา มอทิพย ์(2553) ได้

ท�าการวิจยัเรื�องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื�อนคู่คิด (Think Pair Share) ส�าหรับกลุ่มการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบว่า นักเรียนที�มีพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่มจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมแบบเพื�อนคู่คิด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 ตอนที� 3 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัใช้ชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิด

ร่วมกนั (Think-Pair-Share) ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า มีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต��ากว่าร้อยละ 80 

จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ถ้าพิจาณา

ค ะ แ น น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ� ท า ง ก า ร เ รี ย น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ว่ า มี นัก เ รี ย น ส อ บ ไ ม่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ จ �า น ว น  �  ค น  

จากนักเรียน �0 คน ซึ� งถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ �� ซึ� งไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556)  

ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนว่า  หมายถึง ความรู้ ความสามารถของบุคคล 

อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั�งปวงที�บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน  

ท�าให้บุคคลเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ� งมีจุดมุ่งหมาย 

เพื�อเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบา้ง และมีความสามารถ 

ด้านใดมากน้อยเท่าไร ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจยัของวิลาวลัย์ สิงเค้า (2553, น.104) ได้วิจัย เรื� อง การใช้ 
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ชุดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั�นพื�นฐาน ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

พบว่า ผลสัมฤทธิ� ด้านทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั�นพื�นฐานของนักเรียนหลงัจากใช้ชุดกิจกรรม มี

ค่าเฉลี�ยร้อยละ 77.26 ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�ก�าหนดไว ้คือ ร้อยละ 65 และปริศรา มอทิพย์ (2553) ได้ท �าการวิจยั

เรื� องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื�อนคู่คิด (Think Pair Share) ส�าหรับกลุ่มการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยขีองนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 

โดยทุกแบบการเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิดหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .05 

 ตอนที�  4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่- 

คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) เพื�อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเ รียน 

ชั� นประถมศึกษาปีที� 6 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที�สุด (Mean = 4.70, SD = 0.495)  

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ เทคนิคคิดเดี�ยว -คิดคู่-คิดร่วมกนั (Mean = 4.76, 

SD = 0.399) เนื�อหา (Mean = 4.76, SD = 0.452) ครูผูส้อน (Mean = 4.76, SD = 0.468) การวดัและประเมินผล 

(Mean = 4.65, SD = 0.636) กิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.61, SD = 0.535) สอดคล้องกบังานวิจยัของปิยะ

นุช เจียมจันทร์ และธานิล ม่วงพูล (2560) เรื�องการพัฒนากระบวนเรียนการสอนแบบเพื�อนคู่คิดโดยใช้

บ ท เ รี ยน ค อม พิว เ ตอ ร์ ช่ว ย ส อ น  เพื� อ เส ริมทัก ษ ะก ารเ รียน รู้  ก ลุ่ ม ส าร ะ ก า ร เ รี ยน รู้ภ า ษ า ไ ท ย  

เรื� องค �าราชาศพัท์ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน  จงัหวดันครปฐม พบว่า  

ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อกระบวนการสอนแบบเพื�อนคู่คิด มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับ 

พึงพอใจมากที�สุด  

 

ข้อค้นพบ 

การจ ัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคคิดเดี�ยว -คิดคู่-คิดร่วมกัน เป็นเทคนิคที� เปิดโอกาส 

ให้นกัเรียนไดคิ้ดดว้ยตนเองก่อน จากนั�นจึงน�าความคิดที�ไดไ้ปแลกเปลี�ยนกบัเพื�อนเป็นคู่ แล้วจึงน�ามาหา

ข้อสรุปร่วมกันทั� งชั� นเรียน ท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื� อหาในบทเรียนได้ง่ายและดียิ�งขึ� น เพราะได้ฝึก

กระบวนการคิดและหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง นอกจากนี� ยงัช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

อีกดว้ย เช่น การจดักระท�าและสื�อความหมายขอ้มูล การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป การทดลอง และ

การลงความเห็นจากขอ้มูล เป็นตน้ นอกจากนั�นเทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนัน่าจะน�าไปใชก้บัการเรียน

การสอนในรายวิชาอื�นที�มีล ักษณะให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเพื�อเป็นการพ ัฒนาศักยภาพ  

ของนกัเรียนใหมี้เพิ�มขึ�นอีกดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

1. ครูต้องวางแผนการใช้เทคนิคคิดเดี�ยว -คิดคู่-คิดร่วมกันสลับกันไป โดยให้สัมพันธ์กับ 

เนื�อหาบทเรียน หรือการทดลองที�ต้องใช้ผูป้ฏิบติัหลายคนก็ควรใช้เทคนิคคิดร่วมกัน และการยอมรับ 

ความคิดเห็นผูอื้�น เพื�อให้ประสบผลส�าเร็จในการท�างาน 

2. ครูตอ้งวางแผนในเรื� องการจดัเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกบัความตอ้งการของนักเรียน และ

สถานที�ในการปฏิบัติอาจจะไม่ใช้ห้องเรียน โดยใช้เป็นสถานที�อื�นๆ เช่น สนามกีฬาหรือสนามหญ้า  

เพื�อเปลี�ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ 

3. การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามปกติที�ให้นักเรียนประเมินตนเอง 

นักเรียนอาจประเมินตนเองไปในทางบวกมากเกินไป ซึ� งครูควรตอ้งเอาแบบประเมินนั�นมาตรวจอีกครั� ง 

ว่ า มี คว า ม สัม พัน ธ์ กับค ว า ม เ ป็ น จ ริ งห รื อ ไม่  ถ้ า ไม่สัม พัน ธ์ อา จ ต้อง เ รีย ก นัก เ รีย นม า คุ ย แ ล ะ 

ประเมินตามความเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

ควรศึกษาเรื�องชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคคิดเดี�ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั กบัระดบัชั�นอื�นๆ ต่อไป เพื�อ

พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยา่งต่อเนื�อง 
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