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Abstract 

 The purposes of this study are 1) to develop learning activation management, using the cooperative learn-

ing techniques for developing life and work skills in the Roymalai course which are consistent with the skills essential 

for Mathayom 1 students in the 21st century, 2) to study about the result of the learning activation management, 

using the cooperative learning techniques for developing life and work skills for Mathayom 1 students in the 21st 

century. One class of 38 Mathayom 1 students of Tessaban 2 Phrayasrisunthornvoharn school of the year 2020 was 

selected as the sample of the study by using the method of simple random sampling. The educational tools were 

1) the ten lesson plans, using the cooperative learning techniques for developing life and work skills in the Roymalai 

course which are consistent with the skills essential for Mathayom 1 students in the 21st century, 2) the twenty life 

and work skill assessment questions which were designed by the researcher. The data were analyzed by using means 

and standard deviation, presented by tables with descriptive compositions. The findings are as follows :

1) Learning activation development, using the cooperative learning techniques for developing life and work 

skills for Mathayom 1 students in the 21st century, is developed to 10 lessons which take 20 hours to complete. To 

achieve the desired result, the following 5 steps must be done : 1) preparation, 2) group activity, 3) support for the 

students, 4) result and self-improvement assessment, 5) lesson summary and group performance evaluation

2) The study of learning activation development, using the cooperative learning techniques for developing life 

and work skills for Mathayom 1 students in the 21st century, shows that an average assessment score with regard to 

life and work skills is significantly increased at .05 after the course completion. 

Keywords : cooperative learning techniques, life and job skills, Roymalai, the 21st century. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อ 1. พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 2. ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย 

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Developing the learning activation management, by cooperative learning 

techniques, for developing life and work skills in the Roymalai course to gain 
the essential skills for Mathayom 1 students in the 21st century

จิตลดา กองแก้ว

ต�าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การร้อยมาลัย ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 1 ห้อง รวม 38 คน โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา 

2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ท่ีสอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 10 แผน และ 2. แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ จ�านวน 20 ข้อ ที่ผู้ศึกษาพัฒนา

ขึ้น สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษา

1. การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย 

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้พัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้  

จ�านวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยผู้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับร่างต้นแบบของรูปแบบการ 

พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมการ 

ขั้นที่ 2 การท�ากิจกรรมกลุ่ม ขั้นท่ี 3 การติดตามช่วยเหลือผู้เรียน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงานและทดสอบเพ่ือการพัฒนาตนเอง และ 

ขั้นที่ 5 สรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม

2.  การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง 

การร้อยมาลยั ทีส่อดคล้องกับทกัษะทีจ่�าเป็นของนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 ส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนน

การประเมินตนเองด้านทักษะชีวิตและอาชีพ หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทักษะชีวิตและอาชีพ การร้อยมาลัย ศตวรรษที่ 21

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เพื่อให ้

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า

ของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

มีสุขนิสัย และรักการออกก�าลังกาย มีความรักชาติ มีจิตส�านึกใน

ความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�าประโยชน์และสร้าง 

สิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้ง 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ยงัได้มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตามมาตรฐานทีก่�าหนด ซึง่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คือมีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชวีติ และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู ่อย่างพอเพียง มุ ่งมั่นในการท�างาน  

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระ 

ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน�าความรู้

เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ใน

การท�างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและ

สากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท�างาน และมี

เจตคติที่ดีต่อการท�างาน สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

พอเพียง และมีความสุข 

การจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยี ที่จะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวได้นั้น ครูผู้สอน

จะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทการสอน จากการสอนโดยยึดครูเป็น

ศูนย์กลางมาเป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  ให้นักเรียนพบ

ความรู้ต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ซึง่แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัมหีลากหลายวธิี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การร้อยมาลัยเป็นศิลปะที่เป็น

ภมูปัิญญาไทยทีค่งอยูคู่ส่งัคมไทยมาช้านานและเป็นส่วนหนึง่ในการ

เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งการร้อยมาลัย

ต้องใช้ทักษะที่หลากหลายและความสามารถในด้านการปฏิบัติงาน  

การร้อยมาลัยหากผู้เรียนสามารถฝึกได้เป็นอย่างดีสามารถน�าไป

ประกอบอาชีพในอนาคตได้     

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทักษะการ

ท�างานร่วมกันนับเป็นทักษะหน่ึงท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อการเตรียม 

ผูเ้รยีนในอนาคต และนบัเป็นหนึง่ในทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม

ซึ่งเป็นหัวใจของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวได้ว่า ผู้เรียนจ�าเป็น

ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการด�ารงชีวิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ตนเองและเพื่อการท�างานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อการด�ารงชีวิตใน

โลกของการงานท่ีเน้นความรู้ผู้สอนจะออกแบบการเรียนการสอน

ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะเหล่าน้ีติดตัวไปเพราะทักษะ 

เหล่าน้ีสอนโดยตรงไม่ได้ แต่จัดกระบวนการให้เรียนรู้ โดยเฉพาะ

โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการทักษะการท�างานร่วมกันที่กว้างขวาง

และลึกซึ้งกว ่าโลกยุคก่อนเป็นผลจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ

เทคโนโลยี การสื่อสาร (Digital and communication techno-

logy) ที่เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ที่ Hanover, J 

(2011) ได้น�าทักษะต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 

21 มาสังเคราะห์และจัดอันดับทักษะตามความถ่ีที่พบตามแนวคิด

ของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงาน อาทิ Partnership for 21st 

 Century Skills, Tony Wagner’s Global Achievement Gap 

Seven Survival Skills, enGauge, Iowa Essential Concepts 

and Skills–21st Century Skills, Connecticut Department of 

Education’s 21st Century Skills และ Assessment and Teach-

ing of 21st Century Skills (ATC21S) ที่ได้น�าแนวคิดดังกล่าวไป

ประยุกต์ใช้และขยายผล พบว่า ทักษะการท�างานร่วมกันและการ

ท�างานเป็นทีมเป็นทักษะแรกที่ทุกสถาบันกล่าวไว้ตรงกันว่ามีความ

ส�าคัญจ�าเป็นมากที่สุด การท�างานร่วมกัน จึงเป็นส่ิงที่ท�าให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ให้แก่กัน 

และท�าให้ผู ้เรียนมีความรู้ความช�านาญในทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

โดยเฉพาะทักษะชีวิตและอาชีพได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555)

แนวโน้มการจัดการเรียนรู้จ�าเป็นต้องบูรณาการทั้งศาสตร์

ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท�าให้การ

เรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนจะเห็นประโยชน์ คุณค่า

ของการเรียน และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้  

ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียนต่อไปในช้ันสูงขึ้น เกิดการเพิ่ม

โอกาสการท�างานในอนาคต การเพิ่มมูลค่าและการสร้างความ 

เข้มแข็งให้กบัประเทศด้านเศรษฐกจิได้  ปัจจบุนัเป็นยคุท่ีโลกมคีวาม

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี  เพื่อ

เชือ่มโยงข้อมลูต่างๆ ของทุกภมูภิาคของโลกเข้าด้วยกนั กระแสการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการ

ด�ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียม

พร้อมในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมพร้อมให้ผูเ้รยีนมทีกัษะส�าหรบั

ออกไปด�ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ

อธิป จิตตฤกษ์, 2557)

กระบวนการเรียนรู ้ที่ เกิดขึ้นพร ้อมกับกระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลกนั้น ท�าให้เกิดกรอบแห่งการเรียนรู ้ในยุค

ศตวรรษที่ 21 ขึ้นและท�าให้เห็นได้ว ่าในศตวรรษที่ 21 นั้น

กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ จะเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่า 

การสอนของครู หรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ ซึ่งการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เรียนรู้ได้จากในต�าราเท่านั้น 

แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในทุกสภาวะที่ผู้เรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้เอง ซึ่งกรอบแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ

การเปล่ียแเปลงของโลกแห่งการศึกษาและโลกสังคมปัจจุบันน้ัน 

ได้แก่ (1) กรอบทกัษะการเรยีนรูแ้ละการคดิ นอกจากเรยีนรูเ้นือ้หา

ทางวิชาการ จ�าเป็นต้องรู ้จักวิธีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

รู้จักใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ ทักษะการ

เรียนรู้และการคิดประกอบด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการ 

แก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิต

นวัตกรรม ทักษะการท�างานร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท 

และทกัษะพืน้ฐานด้านข้อมลูและสือ่ (2) กรอบความรูพ้ืน้ฐานไอซทีี 

(ICT literacy) ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริบทของการเรียนรู้วิชาการ นักเรียน 

ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่อเรียนรู ้เนื้อหาและทักษะจะได้รู ้จัก 

วิธีเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร 

การส่ือสาร การผลิตนวัตกรรม และการร่วมมือท�างาน (3) กรอบ

ทักษะชีวิต ครูที่ดีย่อมรู้จักสอดแทรกทักษะชีวิตในบทเรียน ความ

ท้าทายในปัจจุบันคือการผสาน ทักษะที่จ�าเป็นเหล่านี้ในโรงเรียน

อย่างจงใจ แยบคาย และรอบด้าน ทักษะชีวิตได้แก่ ความเป็นผู้น�า 

ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว 

การรู้จักเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ทักษะในการเข้าถึงคน ความสามารถในการช้ีน�าตนเอง และความ

รับผิดชอบต่อสังคม (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555)

จากการศกึษาสภาพปัจจุบนัของการเรยีนการสอนในระดบั

มธัยมศกึษาของ อรชร วฒันกลุ (2553) พบว่า การเรยีนการสอนยงั

มีลักษณะแบบบรรยายเนื้อหาหน้าชั้นเรียน ไม่กระตุ้นความสนใจ 
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และไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับเพื่อนมุ่งบรรยาย เพื่อให้จบเนื้อหา บรรยากาศของ

การเรยีนการสอนไม่น่าสนใจและไม่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้ ผูส้อนบางคน

มอบหมายให้ท�างานเป็นจ�านวนมากท�าให้ไม่สามารถส่งตามก�าหนด

ได้นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนก็ไม่ให้ความส�าคัญต่อการท�ากิจกรรม

การเรียนการสอน เพราะขาดความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบ 

มุง่เน้นเฉพาะการสอบให้ผ่านในแต่ละรายวชิาเท่านัน้ สอดคล้องกบั

ที่ ปาริชา สถาปิตานนท์ (2558) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา การศึกษา

ของประเทศไทยจึงอยู่ในภาวะวิกฤต ด้านคุณภาพดังจะเห็นได้จาก

ตัวชี้วัดด้านการศึกษาและการทดสอบหลายครั้ง และผู้เรียนซึ่งเป็น 

ผลผลิตของการศึกษาไม่มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง

ของโลกและพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาดงั

กล่าวนอกจากการปฏิรูปการศึกษาแล้วยังควรปฏิรูปกระบวนทัศน์

ด้วย จากเดิมผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้า ชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียน

เปลี่ยนการออกแบบการเรียน การสอนร่วมกันกับผู้เรียน เพราะ

กระบวนการเรียนการสอนส�าคัญกว่าความรู้ และผู้สอนมิใช่ผู้มอบ

ความรู้ แต่เป็นนักออกแบบการเรียนการสอนที่เรียนรู้ไปพร้อมกับ 

ผูเ้รยีน เป้าหมายของการเรยีนการสอนจงึไม่ใช่เนือ้หาความรู ้เพราะ

ปริมาณเนื้อหาสาระมีมากมายเกินกว่าจะมอบให้กับผู้เรียน และ 

ผู้เรียนในปัจจุบันก็มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง 

เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพ

แวดล้อมเสมือน จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้สอนจะต้องปรับกระบวนทัศน์

ของตนในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต มีความ

สามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลการทดสอบทักษะเด็กไทยว่ามีทักษะและความพร้อม

หรือไม่สู่เด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ผลส�ารวจพบว่า เด็กไทยมี

ทักษะท�างานและอาชีพ เป็นทักษะท่ีมีปัญหา และยังไม่ค่อยได้รับ

ความสนใจในการแก้ไขหรือพัฒนาทักษะดังกล่าว สอดคล้องกับ

ปัญหาในชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยา 

ศรีสุนทรโวหารฯ ท่ีผู้ศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ในชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพ ส่วนใหญ่ มีปัญหาในความเป็นผู้น�า 

ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว 

สังเกตได้จากการท�างานกลุ่มมักมีผู้ท�างานเพียงไม่กี่คน ขาดความ

ร่วมมือและแบ่งงานอย่างเป็นระบบ 

การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็น

แนวทางหนึ่งที่พัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ และด้านทักษะทาง

สังคม เป็นการเตรียมผู ้ เรียนให้สามารถด�ารงชีวิต ในสังคม

ประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข เป็นจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีน

ให้แก่ผูเ้รยีนได้เรยีนรูร่้วมกนัเป็นกลุม่เลก็ๆ แต่ละกลุม่ประกอบด้วย

สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมี 

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน

กลุ ่ม เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความ 

รับผิดชอบ และการท�างานร่วมกับบุคคลอื่น จึงท�าให้ผู้เรียนพัฒนา

กระบวนการคดิ มทีกัษะในการสือ่สาร ทกัษะทางสงัคม รวมท้ังการ

จัดการกิจกรรมส่วนใหญ่ในห้องเรียนจะด�าเนินไปด้วยตัวผู้เรียนเอง 

โดยครู ท�าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ วางแผนจัดกิจกรรมและ

จัดหาแหล่งข้อมูลที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการขยาย

ความรู้ ความคิดของผู้เรียนให้สมบูรณ์  ในการเรียนรู้และในความ

ส�าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปัน

ทรพัยากร การเรยีนรู ้รวมทัง้การเป็นก�าลังใจแก่กนัและกนั (พมิพนัธ์ 

เดชะคุปต์, 2558)

จากเหตุผลดงักล่าว ผูศ้กึษาจึงสนใจทีจ่ะพฒันากิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็น

ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ซึง่เป็นทกัษะการเรยีนรูท้ีส่�าคญัของทกัษะทีผู่เ้รยีนในศตวรรษท่ี 21 

ควรให้แก่ผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้เข้าสู่โลก

ในศตวรรษที่ 21 ด้วยความมั่นใจ และให้ผู้เรียนสามารถด�ารงชีวิต

อย่างสมดุล มีความสุขและเท่าทันตลอดไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1.  พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิคการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การ 

ร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.  ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนคิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพือ่พฒันาทกัษะชวีติและอาชพี เรือ่ง 

การร้อยมาลยั ทีส่อดคล้องกบัทกัษะทีจ่�าเป็นของนกัเรยีนในศตวรรษ

ที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยใช้

กระบวนการกลุ ่มให ้ ผู ้ เรียนได ้ มีโอกาสท�างานร ่วมกันเพื่อ 

ผลประโยชน์และเกิดความส�าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ

ร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท�างานเป็นกลุ่ม เช่น  ท�ารายงาน 

ท�ากจิกรรมประดษิฐ์หรอืสร้างชิน้งาน อภปิราย ตลอดจนปฏบิตักิาร

ทดลองแล้ว ผูส้อนท�าหน้าทีส่รปุความรูด้้วยตนเองเท่าน้ัน แต่ผูส้อน

จะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธี ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวล 

สิง่ทีม่าจากการท�ากจิกรรมต่างๆ จดัระบบความรูส้รปุเป็นองค์ความ

รู้ด้วยตนเองเป็นหลักการส�าคัญ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วม
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มือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันท�ากิจกรรม รับผิดชอบ

งานของกลุม่ร่วมกนั โดยทีก่ลุม่จะประสบความส�าเรจ็ได้ เมือ่สมาชกิ

ทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็น 

กลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 

2558)

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ข้ึนใช้อ�านวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพ ในการ

ด�ารงชวีติ หากเหลือกค็ดิกลยทุธ์การโฆษณาและจดัจ�าหน่ายกับกลุ่ม

ที่มีบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกัน มิฉะน้ัน คน หรือกลุ่มบุคคล 

ประชาชนในชาติจะกลายเป็นผูซ้ื้อและผูบ้รโิภค เสียดลุทางเศรษฐกิจ 

และที่ส�าคัญคือถูกจูงทางความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไม่เป็น  

ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนจาก Passive  

Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five 

Steps ประกอบด้วย การสร้างประเด็นค�าถามและคาดเดา 

ค�าตอบ (Learn to Question) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 

(Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขัน้ตอนลงมอืปฏิบตัิ 

(learn to Construct) การสรุปผลการเรียนรู้และน�าเสนอ (Learn 

to Communicate) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม  

(Learnto Service) การจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ยึดหลัก

การเรยีนรูจ้ากสิง่ใกล้ตวัทีน่กัเรยีนรูจ้กัและคุน้เคย ได้แก่ แหล่งเรยีน

รู้ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน เป็นสถานการณ์กระตุ้นให้

เกดิค�าถามอยากรูพ้ร้อมคาดเดาค�าตอบ โดยอาศยัทกัษะการสงัเกต 

ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) ตาดู หูฟัง จมูกดมกล่ิน  

ลิน้ชมิรส กายสมัผสั เกบ็ข้อมลูทีด่ทีีม่รีายละเอยีดของข้อมลูเป็นเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพต่อจากน้ัน จัดกิจกรรมการสืบค้น อ่าน 

รวบรวมความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากล เพื่อน�ามาอภิปรายสร้าง

กระบวนการกลุม่ น�าความรูส้ากลมาสนบัสนนุค�าตอบทีค่าดเดาก่อน

หน้าว่าเป็นท่ียอมรับถูกต้องเช่ือถือได้หรือน�าไปโต้แย้งค�าตอบที่ 

คาดเดาไว้ก่อนหน้าให้ตกลงไปรับเอาความรู้ใหม่มายึดถือแทน  

โดยอาศัยทักษะการพิสูจน์เชิงเหตุผล (วิจารณ์ พานิช, 2555)

ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้

1.  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 

2 ห้อง รวม 78 คน โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร  

(น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา 2561

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน  

1 ห้อง รวม 38 คน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร  

(น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน

การสุ่ม

2.  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาในรายวิชางาน

ประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การร้อยมาลัย

3.  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั ด�าเนนิการในภาคเรยีนที ่2 ปี

การศึกษา 2561 โดยผู้ศึกษาด�าเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลา  

20 ชั่วโมง จ�านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้

4.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ทักษะชีวิตและอาชีพ  

เร่ือง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21

วิธีด�าเนินการศึกษา
การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research and 

development) พฒันากจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อย

มาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัย 2  

ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

เรื่อง การร้อยมาลัย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นตอนที่ 

2 การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การ

ร้อยมาลัย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู ้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ  

เรื่อง การร้อยมาลัย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเบ้ืองต้น ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการงานอาชีพ จ�านวน 5 คน ด้านการศึกษา จ�านวน 5 คน  

และด้านงานวิจัย จ�านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเบื้องต้น ประกอบด้วย 

1.  ร่างต้นแบบของรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพือ่พฒันาทักษะชีวติและ

อาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของ

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.  น�าร่างต้นแบบของรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็น

ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขให้

สมบูรณ์ที่สุดก่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
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3.  ตรวจสอบคณุภาพร่างต้นแบบ เป็นแบบตรวจสอบความ

ตรงเชงิเนือ้หารายข้อโดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ และขั้นตอน

ของรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Item 

objective congruence : IOC) และก�าหนดระดับความเหมาะสม

ดังนี้

+1 หมายถึง องค์ประกอบหรือข้ันตอนสอดคล้องกับ 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบหรือขั้นตอนสอดคล้อง

กับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข ้อง -1 หมายถึง  

องค์ประกอบหรือขั้นตอนไม่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด และ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน, 

2538) ถ้าคะแนน ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.8  

แสดงว่า องค์ประกอบหรือข้ันตอนนั้นสามารถน�ามาใช้เป็น 

ร่างต้นแบบของรปูแบบการพฒันากจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

เทคนิคการเรียนรู ้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ  

เร่ือง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

4.  น�าร่างแบบตรวจคณุภาพร่างต้นแบบทีส่ร้างขึน้เสนอต่อ

ที่ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ ความเหมาะสมของภาษา ตลอดจน

ความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และความครอบคลุมของข้อค�าถาม 

แล้วน�าข้อเสนอแนะทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไขตามค�าแนะน�า แล้วจดัท�า

เป็นแบบตรวจสอบ คุณภาพร่างต้นแบบฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพ่ือพฒันาทกัษะชวีติและ

อาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

1.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 

จ�านวน 1 ห้อง รวม 38 คน โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทร

โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการ 

สุ ่มอย่างง ่าย (Simple random sampling) สถิติที่ ใช ้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย

 1)  แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัยที่

สอดคล้องกับทักษะท่ีจ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 10 แผน

 2)  แบบประเมนิตนเองก่อนเรยีน (Pre-test) และแบบ

ประเมนิตนเองหลงัเรยีน (Post-test) วัดพฒันาทกัษะชวีติและอาชีพ 

เร่ือง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบ

ด้วยรายการค�าถาม จ�านวน 20 ข้อ 

ผู้ศึกษามีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินตนเองก่อนเรียน และ

แบบประเมินตนเองหลังเรียน จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัยที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนตามความหมายดังต่อไปนี้ 

5  คะแนน  หมายถึง  รายการค�าถามตรงกับความคิดเห็น

หรือการปฏิบัติมากที่สุด 

4  คะแนน  หมายถึง รายการค�าถามตรงกับความคิดเห็น

หรือการปฏิบัติมาก 

3  คะแนน  หมายถึง รายการค�าถามตรงกับความคิดเห็น

หรือการปฏิบัติปานกลาง  

2  คะแนน  หมายถึง  รายการค�าถามตรงกับความคิดเห็น

หรือการปฏิบัติน้อย  

1  คะแนน  หมายถึง  รายการค�าถามตรงกับความคิดเห็น

หรือการปฏิบัติน้อยที่สุด  

โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉล่ียของพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็น

ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ประคอง  

กรรณสูต, 2542)  

คะแนนเฉล่ีย 4.50–5.00 หมายถึง ความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  

คะแนนเฉล่ีย 3.50–4.49 หมายถึง ความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

คะแนนเฉล่ีย 2.50–3.49 หมายถึง ความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  

คะแนนเฉล่ีย 1.50–2.49 หมายถึง ความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  

คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.49 หมายถึง ความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

2. น�าร่างแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและแบบประเมิน

ตนเองหลังเรียนพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่

สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไปให้ที่

ปรึกษาตรวจแก้ไข แล้วน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จ�านวน 15 คน 

ตรวจสอบความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเพิ่มรายละเอียด
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ความหมายของเกณฑ์การให้คะแนนเป็นจ�านวนร้อยละ และปรบัแก้

ค�าถามข้อ 4 ข้อ 11 และข้อ 14 ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

3.  ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและจดัท�าเป็น

แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและแบบประเมินตนเองหลังเรียนวัด

พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัยที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

สรุปผลการศึกษา
1.  การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อย

มาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้พัฒนาเป็นแผนการจัดการ

เรียนรู้ จ�านวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยผู้ศึกษา วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับร่างต้นแบบของรูปแบบ

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย  

ทีส่อดคล้องกบัทกัษะทีจ่�าเป็นของนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 ส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ขั้นตอน 5 ข้ัน ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 เตรียมการ ขั้นที่ 2 การท�ากิจกรรมกลุ่ม ขั้นที่ 3 การติดตาม

ช่วยเหลือผู ้เรียน ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบผลงานและทดสอบเพื่อ 

การพัฒนาตนเอง และขั้นที่ 5 สรุปบทเรียนและประเมินผล 

การท�างานกลุ่ม

2.  การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

เร่ือง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินตนเองด้านทักษะ

ชีวิตและอาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

ตารางที่ 1 คะแนนการประเมินตนเองด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

    ค่าเฉลี่ย S.D.   Sig

  Mean S.D. ของ ค่าเฉลี่ย t df 1

    ผลต่าง ผลต่าง   tailed

 ก่อนเรียน 9.05 1.944 
6.71 2.301 17.981 37 0.000

 หลังเรียน 15.76 1.684

อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อย

มาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้พัฒนาเป็นแผนการจัดการ

เรียนรู้ จ�านวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง เป็นรูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนามาจากแนวการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและ

การเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบการเรียนการสอน 

ที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการพัฒนา

อย่างเป็นขั้นตอน ขั้นตอนแต่ละขั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  

โดยมีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา 

อุปสรรค และความต้องการของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ร่วม

กบัการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

แนวการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดย

สังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา เพื่อก�าหนดเป็นหลักการและ

องค์ประกอบของรปูแบบการเรยีนการสอน ซึง่ใช้แนวการมส่ีวนร่วม

เป็นกรอบแนวคิดพืน้ฐานในการก�าหนดสาระขององค์ประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอน ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการเช่ือมโยงอย่างเป็น

ระบบ เริ่มตั้งแต่ก�าหนดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

เชื่อมโยงไปสู ่การก�าหนดสัดส่วนระหว่างการเรียนในชั้นเรียน 

วตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนการ เรยีนการสอน วธิสีอน การวดัและประเมนิ

ผลของรปูแบบการเรยีน การสอน และบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อน 

จากนัน้จงึน�าองค์ประกอบเหล่านีม้าจดัท�าเป็นร่างรปูแบบ การเรียน

การสอนให้ผู ้ เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา น�าข ้อเสนอแนะของ 

ผู ้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพก่อนน�ารปูแบบการเรยีนการสอน ไปใช้ในสถานการณ์

จรงิ และยงัปรบัแก้ไขภายหลังการน�าไปใช้ให้สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ แล้ว

น�าไปให้ผู้เช่ียวชาญรูปแบบการเรียนการสอนว่าใช้ได้จริง ดังนั้นจึง

สรปุได้ว่าการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนดงักล่าวมกีารด�าเนนิ

การอย่างมีระบบ โดยมีแนวคิดและหลักการเป็นพื้นฐานหรือเป็น 

กรอบในการพัฒนา และได้รับการตรวจสอบและการรับรองจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกับว่าเป็นรูปแบบการเรียน

การสอนทีมี่ประสทิธภิาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนของการเรียนการ

สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ 

เร่ือง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 การด�าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวไว้ว่า  

รูปแบบการเรียนการสอน ควรครอบคลุมองค์ประกอบส�าคัญซ่ึงได้

รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ 

แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือ 
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ขั้นตอนส�าคัญในการเรียน การสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการ

สอนที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามทฤษฎ ี 

หลักการและแนวคิด ที่น�ามาใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนจะต้อง

ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้

เป็นแบบแผนในการเรยีนการสอนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของรูปแบบ

การเรียนการสอนดังกล่าว และที่ส�าคัญรูปแบบการเรียน

การสอนทีพ่ฒันาขึน้นีย้งัได้ด�าเนนิ ตามแนวคดิของ พมิพนัธ์ 

เดชะคุปต์ (2558) ท่ีน�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะการส่ือสาร

และการท�างานร่วมกนัในศตวรรษที ่21 ณ การประชมุวชิาการระดบั

นานาชาติด้าน 21st Century Academic Forum Conference  

ณ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผลงานทีไ่ด้

รับการยอมรับว่าเป็นไปตามมาตรฐานของคณะบรรณาธิการและ 

ได้รับการตีพิมพ์ลงในรายการการประชุมครั้งนั้นด้วย สอดคล้อง

แนวคิดของวันวิสาข์ เจริญนาน (2555) ที่ว่า การใช้สื่อสังคมเพื่อ

เรียนรู้กันในกลุ่มย่อยท�าให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีความสัมพันธ์

ในกจิกรรมการเรยีนรู ้มส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ของกลุม่ แลกเปลีย่น

ความคดิ ทรพัยากร การเรียนรู ้และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั สมาชกิ

ในกลุม่ต่างก็ต้องรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ในขณะทีเ่ข้าไปมปีฏสิมัพันธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม่ จึงสร้างการ

เรียนรู้หรือการท�างาน ร่วมกันให้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่ือมต่อ 

องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องถึงกันส�าหรับการบูรณาการสื่อสารและการ

สร้างผลงานหรือองค์ความรู้ใหม่ สอดคล้องกับเลิศชาย ชูรัตน์ 

(2552) การท�างานร่วมกันจ�าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการ

ท�างานร่วมกลุ่มท่ีหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือและ

ประนปีระนอมกนัเพือ่ให้เป้าหมายบรรลผุลสมัฤทธิ ์มกีารแบ่งหน้าที่

และความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน และมีจุดประสงค์

หรือความคาดหวังร่วมกัน โดยเฉพาะการน�ารูปแบบการเรียนการ

สอนที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในรายวิชางานประดิษฐ์  ซึ่งมีจุดประสงค์ 

หลักของรายวิชาคือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีผลงานที่สะท้อนความ

สามารถด้านการท�างานกลุ่ม 

2.  การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ 

เร่ือง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินตนเองด้านทักษะ

ชีวิตและอาชีพก่อนและหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี

ปฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัท�าให้นกัเรยีนได้แหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญัยิง่คอื

ความรู้จากเพื่อนด้วยกันและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขจากการสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียน 

พบว่า นักเรียนมีการซักถาม ตอบค�าถาม อธิบาย อภิปรายการน�า

เสนอแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีนท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีน

รูซ้ึง่กนัและกนัในกลุ่มเพือ่นด้วยกนั นกัเรยีนมใีบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส 

ไม่เครียดขณะเรียน  ซึ่งจัดเป็นบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียน

รูเ้ป็นอย่างยิง่  กลุม่นกัเรยีนมกีารท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ สงัเกต

จากการที่นักเรียนท�างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน 

การลงมอืปฏบิตัจิรงิด้วยตวัของนกัเรยีนเอง มกีารตรวจสอบ

การเรียนของสมาชิกในกลุ่ม สรุปประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

การท�างานครั้งต่อไป มีการก�าหนดเป้าหมายของกลุ่ม และบทบาท

หน้าทีข่องสมาชกิทกุคนอย่างชดัเจน  สอดคล้องกบังานวจิยัของสทุธิ 

ทองค�า (2553) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง31101 เรื่องระบบเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ ระหว่างวธิสีอนแบบร่วมมอืกบัวธิสีอนตามคูม่อืครขูอง

นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนนครวทิยาคม จังหวดัเชยีงราย  

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. แผนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐาน ง31101 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4 แผน มีค่าเฉลี่ยของความ

เหมาะสมระหว่าง 4.00 ถึง 5.00 อยู่ในระดับดีมีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75 2. เม่ือน�าแผนการสอนที่สร้างขึ้นไป

ทดลองใช้ พบว่า 2.1 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธ์ิมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนตามคู่มือครูอย่างม ี

นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05  2.2 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ ่ม 

ผลสัมฤทธิ ์มคีะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิต ิท่ีระดบั .05  2.3 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนตามคูม่อืคร ูมคีะแนน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้

1.  ผู ้สอนควรตระหนักอยู ่ เสมอว่าการเรียนการสอน           

ในรายวิชาควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะส�าคัญส�าหรับการด�ารงชีวิต

ช่วยให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานส�าหรับการต่อยอดไปสู่รายวิชาเฉพาะของ

สาขาวิชา มากกว่าการมุ่งเน้นเนื้อหาความรู้เพียงอย่างเดียว ในการ

จัดการเรียนการสอน ผู้สอนจึงควรศึกษาค�าอธิบายรายวิชา ผลการ

เรียนรู้ และจุดมุ่งเน้นหรือทักษะส�าคัญที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้

ชัดเจน
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2.  การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อย

มาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่อาจคาดเดาเวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมของผู้เรียน บางครั้งผู้เรียนอาจประสบปัญหาด้านเทคนิค

และต้องการผู้เข้ามาช่วยเหลือทันที ดังนั้น ผู้สอนจึงควรมีเวลาพอ

สมควรในการเตรียมพร้อมเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาและขอความ

ช่วยเหลือทุกเมื่อ

3.  ในการจัดกิจกรรมแต่ละข้ันตอนของการเรียนการสอน

ตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้สอนควรศึกษาบทบาทและขั้นตอน

ของการเรียนการสอนอย่างถ่องแท้ก่อนน�าไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนได้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนและแสดงบทบาทส�าคัญในการ 

เรียนรู้ ผู้สอนต้องเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ 

ผู้เรียน โดยเสนอแนะแหล่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ามามี 

ส่วนร่วม ในกระบวนการการท�างานร่วมกัน ให้การเสริมแรงทุกครั้ง

เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะในการท�าการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรน�ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพือ่พฒันาทกัษะชวีติและอาชีพ เรือ่ง 

การร้อยมาลยั ทีส่อดคล้องกบัทกัษะทีจ่�าเป็นของนกัเรยีนในศตวรรษ

ที ่21 ไปปรบัใช้กับการจดัการเรยีนการสอนในวชิาอืน่ ๆ  อาทิ ศิลปะ 

พละ หรือวิทยาศาสตร์

2.  ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี

สอนแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านอื่น เช่น 

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ทักษะการพัฒนาตนเอง (Self-direction) ทักษะ

นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ หรือทักษะ การผลิตส่วนบุคคล 

(Personal productivity)

3.  ควรน�าผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนคิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเพือ่พฒันาทกัษะชีวติและอาชพี เรือ่ง 

การร้อยมาลยั ทีส่อดคล้องกบัทกัษะทีจ่�าเป็นของนกัเรยีนในศตวรรษ

ที่ 21 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น หรือระดับชั้นอื่นต่อไป

4.  ควรศึกษาเพื่อตรวจสอบซ�้า เพื่อให้รูปแบบการเรียน 

การสอนนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาผลของรูปแบบ 

การเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
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