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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑.เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ในการรท าเขตพ้ืนที่ให้

สะอาด จากกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง 
เขตพ้ืนที่สะอาด ใจเบิกบาน ดีขึ้น ๒.เพ่ือให้นักเรียนมีความพอเพียง ในการใช้จ่ายอย่างประหยัด จาก
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง ออมเป็นนิสัย 
ใช้จ่ายเมื่อจ าเป็น ดีขึ้น ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จากกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน
คู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง รู้คุณรู้คิด ร่วมจิตกตัญญู ๔.  เพ่ือให้
นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการพูดคุยทั้งในและนอกห้องเรียนไม่ส่งเสียงดังหยอกล้อกันในเวลาเรียน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่องดังเมื่อรู้เวลา 
เงียบเมื่อรู้หน้าที่  ดีขึ้น 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ จ านวน ๑๙ คน 
เครือ่งมือที่ใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่โครงงาน
คุณธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ หลังจากการที่ได้รับการ
เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่โครงงาน นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบ ร้อยละ ๙๕ มีความรับผิดชอบสูง  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความพอเพียงดีขึ้น ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความพอเพียงร้อยละ ๙๓ นักเรียนมี
ความพอเพียง นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความกตัญญูดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณา
จากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความกตัญญูร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีความกตัญญู  นักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านมารยาทในการใช้เสียงดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรม
ด้านมารยาทในการใช้เสียงร้อยละ ๙๑ นักเรียนมีมารยาทในการใช้เสียงที่ดี  
 

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ๑.ในการท าวิจัยโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้
ครบทั้ง ๕ ประการ และแต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง ๕ ประการ 
๒. ในการท าวิจัยโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธีสอน
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
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 แบบเสนอผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้

คณะกรรมการประเมินการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพ่ือรับรางวัล ประจ าปี ๒๕๖๓  ใช้เป็นคู่มือในการ

ประเมินผู้สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จะได้ทราบข้อมูล ความรู้ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ  

แบบเสนอเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. ความส าคัญของนวัตกรรม 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

๓. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

๔. ลการด าเนินการ 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 

๗. การเผยแพร่นวัตกรรม 

๘. เงื่อนไขความส าเร็จ 

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนอ่ืนๆ ที่เป็น

รายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา ตรวจสอบได้ท่ีสถานศึกษาของผู้ได้รับการเสนอ   

หวังว่าแบบเสนอผลงานเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็นอย่าง

ดี  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ ท าให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

 

          สุภาพร  อินทร์หอม 

                              ครโูรงเรียนวัดป่าไผ่ 

             ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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สำรบัญ 

 

เรื่อง หน้ำ 

๑. ความส าคัญของนวัตกรรม ๑ 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย ๒ 

๓. กระบวนการผลิตนวัตกรรม ๔ 

๔. ผลการด าเนินการ ๙ 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ ๒๓ 

๖. บทเรียนที่ได้รับ ๒๓ 

๗. การเผยแพร่นวัตกรรม ๒๔ 

๘. เงื่อนไขความส าเร็จ ๒๕ 
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ชื่อผลงำนนวัตกรรม    “Think Pair Share สร้ำงคนดีด้วยโครงงำนคุณธรรม” 

สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   ความพอเพียง 

   ความกตัญญู 

   ความซื่อสัตย์สุจริต 

   ความรับผิดชอบ 

   อุดมการณ์คุณธรรม 

   คุณธรรมอัตลักษณ์(โปรดระบุ)..................................................... 

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม สุภาพร  อินทร์หอม ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดป่าไผ่ ๕๔ หมู่ ๘ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ๑๘๒๖๐  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๕๓๒๗๑๕  e-mail:insu.1964zam@gmail.com 

รำยละเอียดเอกสำรกำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรม 

๑. ควำมส ำคัญของผลงำนนวัตกรรมที่น ำเสนอ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และ
มีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่
ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
ได้จริง ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
“เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน   
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จากความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น ในฐานะครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาคุณธรรม โดยการจัดการเรียนรู้คุณธรรมสู่ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือ
สนองพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 
โดยให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานคุณธรรม ให้สอดคล้องกับสภาพจริงของโรงเรียน  

๑. นอกจากนี้ในการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นนามธรรมยากต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจและเกิดคุณธรรม จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) โดยใช้หลักการและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) มาใช้ในกระบวนการพัฒนาโครงงานคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบ เรื่อง เขตพ้ืนที่สะอาด ใจเบิกบาน คุณธรรมด้านความพอเพียง เรื่อง ออมเป็นนิสัย ใช้จ่ายเมื่อ
จ าเป็น คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ เรื่อง ของหายได้คืน ของคนอ่ืนไม่แตะ อุดมการณ์คุณธรรม เรื่อง ดัง
เมื่อรู้เวลา เงียบเมื่อรู้หน้าที่ เพ่ือสร้างนักเรียนมีมารยาทในการพูดทั้งในและนอกห้องเรียน การใช้
กิจกรรมการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การสื่อสาร ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีกล้าแสดงความคิดเห็น การสอนแบบ
เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน 
ได้แก่ (Think) หมายถึง การท้าทายให้นักเรียนได้คิดและไตร่ตรอง (Pair) หมายถึง การจัดให้นักเรียน
จับคู่กันเป็นคู่ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Share) หมายถึง สรุปผลหาค าตอบร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ สรุปและอภิปรายผลการค้นพบ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจึงคิดว่าการน ากิจกรรมการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด 
(Think Pair Share) มาใช้เป็นกระบวนการสร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

๒. จุดประสงค์และเป้ำหมำย 

จุดประสงค์  

๑. พ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ การการท าเขตพ้ืนที่สะอาด  จากกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน
คู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง  เขตพ้ืนที่สะอาด ใจเบิกบาน ดีขึ้น 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพอเพียง ในการออมให้เป็นนิสัย จากกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด 
(Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง ออมเป็นนิสัย ใช้จ่ายเมื่อจ าเป็น  ดีขึ้น 

๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ โดยไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง ของหายได้คืน ของคน
อ่ืนไม่แตะ ดีขึ้น 

๔. เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทในการพูด ไม่ส่งเสียงดังทั้งในห้องและนอกห้องเรียน จากกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ด้วยการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง ดังเมื่อรู้เวลา เงียบเมื่อรู้หน้าที่  ดี
ขึ้น 

เป้ำหมำย 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ : ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair 

Share) จ านวน ๑ แผน ๑๐ ชั่วโมง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จ านวน ๑๙ คน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความพอเพียง ด้านความซื่อสัตย์ ด้าน

ความมีระเบียบวินัย  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ไปใช้ในการท าโครงงาน

คุณธรรม 

๓. กระบวนกำรผลิตนวัตกรรม 

  

ขั้นตอนกำรท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสาร 
ทฤษฎี           
(Plan) 

-หลักสตูร 
-ทฤษฎกีารเรียนรู้
แบบร่วมมือ           
-รูปแบบการสอน
แบบเพื่อนคู่คิด                   
-รูปแบบโครงงาน    
-ศึกษาคุณธรรม ๕ 
ประการ ของ 
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

 

ออกแบบกิจกรรม 
(Do)                                    

 

-ขั้นน า  
สร้างความตระหนัก              
-ขั้นสอน  
โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบเพื่อนคู่คิด 
Think Pair Share           
-ขั้นสรุป            

การน าเสนอผลงาน
โดยใช ้
Mindmapping 

ตรวจสอบแผน   
การจัดการเรียนรู้ 

(Check) 

ด้านความสอด 

คล้องกับ  

-จุดประสงค์การ

เรียนรู้  

-เนื้อหา  

-กิจกรรมการเรียนรู้ 

-สื่อ  

-การวัดผล

ประเมินผล 

 

ปรับปรุง (Action)                   

 

ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญให้
ค าแนะน า 

 

น าไปใช้ 

 

น าแผนการจัดการ

เรียนแบบเพื่อนคู่คิด

ไปใช้สอนใน

ห้องเรียน 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน : ความรับผิดชอบ ความพอเพียง  ความซ่ือสัตย์ 
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ขั้นตอนกำรท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 

ขั้นที่ ๑ ศึกษำเอกสำรและทฤษฎี (P=Plan)  

ศึกษำทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) สรุปได้ดังนี้ 

การเรียนแบบร่วมมือ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการ
จัดแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นกลุ่มย่อยๆ สมาชิกทุกคนมีการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือ
กัน มีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของตนเองและกลุ่มจึงส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้าน
ความคิด อารมณ์ในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนแบบร่วมมือ 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันมี
เป้าหมายการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีลักษณะในการท างานเป็นกลุ่ม ศุภลักษณ์ กาตาสายและคณะ 
(อ้างถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทคนิคละวิธีการจัดการเรียนการสอน) กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของ
การเรียนแบบร่วมมือไว้ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ข้อดีของการเรียนแบบร่วมมือ 
 ๑. ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี สมาชิกในกลุ่มทุกคนกล้าถามค าถามที่ไม่เข้าใจ มี
การช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศเป็นกันเองและเปิดเผยซึ่ง
จะน าไปสู่การอภิปรายซักถามทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 ๒. การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยก่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มอย่างชัดเจนคนที่เรียนเก่ง
สามารถช่วยเหลือเพ่ือนที่อ่อนกว่า นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพูดคุย ซักถาม จนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 
 ๓. ช่วยลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน ผู้เรียนจะช่วยเหลือยอมรับและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันสมาชิก
ในกลุ่มทุกคนจะรับผิดชอบในความส าเร็จของกลุ่ม 
 ๔. ช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งห้องเรียนผู้เรียนเก่งช่วยเหลือ
ผู้เรียนอ่อนให้มีความเข้าใจและมีแนวคิดท่ีเรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น 
 ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าท างาน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระที่จะเลือกวิธีการ
เรียนรู้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 ๖. ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนแบบร่วมมือจะมีทักษะในการบริหารรู้จักการเป็นผู้น าการ
แก้ปัญหา การสื่อความหมาย และมนุษย์สัมพันธ์ 
 ๗. การเรียนแบบร่วมมือช่วยเตรียมผู้เรียนให้ออกไปใช้ชีวิตบนโลกที่ต้องอาศัยการร่วมมือ
มากกว่าแข่งขัน 
  ๒.๒.๒ ข้อจ ากัดของการเรียนแบบร่วมมือ 
 ๑. อาจเสียความเป็นระเบียบในชั้นเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมไม่ใช่จาก
การฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีการอภิปราย พูดคุยท าให้ผู้สอนบางคนรู้สึกว่าเสียระเบียบในการปกครอง 
อาจแก้ไขโดยการก าหนดระเบียบปฏิบัติ หรือมอบงานในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 
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 ๒. ผู้สอนบางคนอาจรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล มักพบว่าถ้าผู้สอนไม่เคร่งครัดในขั้นตอนของการเรียนรู้
แบบร่วมมืออาจจะเป็นเพียงการเข้ากลุ่มธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นหากจะให้การเรียนรู้ แบบร่วมมือได้ผลดี 
ผู้สอนจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ๓. ผู้เรียนเก่งจะเรียนรู้ได้เร็วท าให้รู้สึกเสียเวลา เพราะส่วนมากต้องคอยช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
กว่าในกลุ่ม ผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนเก่งรู้จักเข้าใจและรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อ่ืนบ้าง 

ศึกษารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 

เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๒ คน ที่จับคู่กัน  แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิด
ในประเด็นปัญหา  หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว  จึงน าความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้รับ
ฟัง เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้นมีขั้นตอนดังนี้  (กมลลักษณ์ บุญขันธ์ และคณะ, 
๒๕๕๔) 

๑. ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหาสั้น ๆ  หรือโจทย์ค าถามกับผู้เรียนทั้งชั้น 
๒. ผู้เรียนแต่ละคนหาค าตอบด้วยตนเองโดยล าพังอย่างอิสระ สัก 1-2 นาที 
๓. ผู้เรียนจับคู่แบบคละความสามารถ  ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด    ผลัดกันเล่าความคิด

หรือค าตอบของตนให้เพื่อนฟัง  จนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกัน    
๔. ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งสามารถอธิบายค าตอบ น าผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน  ให้เพ่ือนฟังทั้งชั้น 

เพ่ือหาข้อสรุปของประเด็นค าถามจากผู้เรียนทั้งชั้น  
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think  pair  Share) ประกอบ ด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

๑. Think  เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิดในประเด็นปัญหาต่างๆการกล่าวน าถึง
สาระส าคัญของบทเรียนรวมทั้งการแนะน าให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องที่จะต้องศึกษาในขั้นตอนต่อไป  ในขั้น
นี้จะต้องด าเนินการทั้งชั้นเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนทั้งหมดเกิดความคิดร่วมและประสานความคิดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๒. Pair  เป็นขั้นตอนที่จัดให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ๆเพ่ือให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบทเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนร่วมกันให้สามารถศึกษาบทเรียนได้ส าเร็จลุล่วง
และสามารถค้นหาค าตอบของประเด็นปัญหาที่ต้องการได้  การเรียนรู้ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน ที่ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 

 ๑) Motivation ขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๒) Information ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียน   โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนที่พัฒนาขึ้น  หรือจากใบความรู้ 
 ๓) Application ขั้นการทดสอบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 ๔) Progress ขั้นตอนการประเมินผลความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
๓. Share   เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว  โดยการท าการสลายกลุ่ม

ผู้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาค าตอบร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  
สรุปผล  และอภิปรายผลการค้นพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อสรุปหรือ
เสนอแนะใดๆต่อผู้สอนได้ 



๖ 

 

 ศึกษำรูปแบบโครงงำน 

๑) ชื่อโครงงาน   

๒) ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

๓) วัตถุประสงค์ (ท าเพ่ืออะไร เน้น K P A) 

   ๓.๑  ด้านความรู้  (Knowleadge)   

   ๓.๒  ด้านกระบวนการปฏิบัติ  (Process)   

   ๓.๓  ด้านเจตคติ  (Attitude)   

   ** ๓.๔  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐  และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  ๙) ** 

๔) ปัญหา  

 ๕) สาเหตุของปัญหา 

 ๖) กลุ่มเป้าหมาย  

        ๗) วิธีการแก้ไขปัญหา 

๘) หลักธรรมที่น ามาใช้  

๙) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์  

๑๐) วิธีการวัดและประเมินผล  

  ๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงงาน   

๑๒) ที่ปรึกษาโครงงาน   

ขั้นที่ ๒ ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ (D=Do) 

ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่โครงงาน

คุณธรรม มีข้ันตอนดังนี้  
 ๑. ขั้นน า สร้างความตระหนักเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม(ดูภาพยนตร์สั้น) 
 ๒. ขั้นสอน 
  ๑) ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม  
  ๒) วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
  ๓) ใช้กระบวนการสอนแบบแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) 
   ขั้นที่ ๑ Think (คิดเดี่ยว) ให้นักเรียนส ารวจปัญหาด้านคุณธรรมใน

ห้องเรียนตนเองเป็นรายบุคคล 
   ขั้นที่ ๒ Pair (คิดคู่) ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่ตรงกัน 
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   ขั้นที่ ๓ Share (ร่วมกันคิดและน าเสนอ) ให้นักเรียนทั้งห้องน าปัญหา
จากข้ันตอนที่ ๒ มาเลือกปัญหาที่ตรงกันและคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุด 

๔) จัดท าเป็นโครงงานคุณธรรม 
๕) จัดท าแผนผังความคิด Mindmapping 

 ๓. ขั้นสรุป น าเสนอโครงงานโดยใช้ Mindmapping 
 ๔. สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น, ใบงาน 
 ๕. วัดผลและประเมินผล  
                    ๑) วิธีวัดผล 

-  สังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ท าเขตพ้ืนที่ของตนเองให้สะอาด
อยู่เสมอ 

 -  สังเกตพฤติกรรมด้านความพอเพียง รักการออมจนเป็นนิสัย 
  -  สังเกตพฤติกรรมด้านความกตัญญู  เมื่อเก็บของได้ต้องคืนเจ้าของ 

                                   -  สังเกตพฤติกรรมด้านอุมดมการณ์คุณธรรม  ไม่ส่งเสียงดังทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

 ๒) เครื่องมือ 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ท าเขตพ้ืนที่ของตนเองให้

สะอาดอยู่เสมอ 
 -  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความพอเพียง รักการออมจนเป็นนิสัย 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความกตัญญู  เมื่อเก็บของได้ต้องคืนเจ้าของ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านอุมดมการณ์คุณธรรม  ไม่ส่งเสียงดังทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

 
ขั้นที่ ๓ ตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share (C=Check) 

ด้านความสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดผล

ประเมินผล 

ขั้นที่ ๔ ปรับปรุง (A=Action) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 

ขั้นที่ ๕ น ำไปใช้ น าแผนการจัดการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิดไปใช้สอนในห้องเรียน 
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๔. ผลกำรด ำเนินงำน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ ๓ ประการ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ ๔ ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง 
ความกตัญญ ูและอุดมการณ์คุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สรุปได้ดังนี้ 

คุณธรรม ร้อยละ 
ด้านความรับผิดชอบ ๙๕ 
ด้านความพอเพียง ๘๙ 
ด้านความซื่อสัตย์ ๘๘ 

ด้านอุดมการณ์คุณธรรม ๙๐ 
 
 
สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ หลังจากการที่ได้รับการ

เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่โครงงาน นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 
ร้อยละ ๙๕ มีความรับผิดชอบสูง  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความพอเพียงดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความพอเพียงร้อยละ ๙๓ นักเรียนมีความพอเพียง นักเรียน
มีพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรม
ด้านความซื่อสัตย์ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีความซื่อสัตย์  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านมารยาทในการใช้เสียงดี
ขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านมารยาทในการใช้เสียงร้อยละ 
๙๑ นักเรียนมีมารยาทในการใช้เสียงที่ดี 
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๕. ปัจจัยไปสู่ควำมส ำเร็จ 

การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ มีพฤติกรรมคุณธรรมทั้ง ๔ ด้าน ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด ((Think Pair Share) ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) ซึ่งตรงกับ กรมวิชาการ (๒๕๔๔:๔) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ 
โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมี
การช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่าวิธีการจัด
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง  

นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การท าโครงงานคุณธรรมร่วมกันและท าโครงงานจนประสบ
ผลส าเร็จ นั่นแสดงว่านักเรียนได้เข้าใจวิธีการท างานและเข้าใจด้วยว่าคุณธรรมด้านต่างๆ ที่แก้ปัญหามา
นั้น มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร นักเรียนจึงสามารถน าไปปฏิบัติได้  นั่นแสดงว่านักเรียนมีการพัฒนา
พฤติกรรมคุณธรรมที่เป็นปัญหาได้ทุกเรื่องที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีหลักการทรงงานไว้ว่า  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือก่อนจะ
ท ำอะไร ต้องมีควำมเข้ำใจเสียก่อน เข้ำใจภูมิประเทศ เข้ำใจผู้คนในหลำกหลำยปัญหำ ทั้งทำงด้ำน
กำยภำพ ด้ำนจำรีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น และระหว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะต้องท ำให้ผู้ที่เรำจะ
ไปท ำงำนกับเขำ หรือท ำงำนให้เขำนั้น เข้ำใจเรำด้วย เพรำะถ้ำเรำเข้ำใจเขำแต่ฝ่ำยเดียวโดยที่เขำไม่เข้ำใจ
เรำประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตำมท่ีเรำมุ่งหวังไว้” 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 

จากการที่นักเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรมได้ส าเร็จ เพราะนักเรียนเกิดความเข้าใจ เข้าถึง

คุณธรรม แล้วน าไปปฏิบัติ นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งความส าเร็จในครั้งนี้ เป็นแนวคิดศาสตร์

ของพระราชาที่กล่าวว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

๗. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ 

- ผู้น าเสนอได้น าผลงานทางวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเพื่อน

คู่คิด (Thing Pair Share) สู่โครงงานคุณธรรม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

- ไดร้ับผลงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ผลงำนระดับชำติ 

๑. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ปี ๒๕๕๗ จากคุรุสภา 
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๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง 
หญิง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลงานระดับภาค 
๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง    

ลูกกรุง  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ 
จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลงานระดับเขตพื้นที่ 
๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูก

กรุง หญิง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการการอ่านเอาเรื่อง
(อ่านในใจ) ระดับชั้น ม..๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

 

กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

ระดับเขตพื้นที่หรือจังหวัด 

๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันการการเขียนเรียงความ ระดับชั้น      

ม.๑ – ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗   

๒. กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันการอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้น           

ม.๑ – ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑    

๘. เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 

๑.  ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้ครบทั้ง ๕ ประการ และ
แต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง ๕ ประการ 

๒. ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธี
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
 


