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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ด า นความรู ด า นทั ก ษะ/
กระบวนการ และดานคุณลักษณะของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและแบบสืบสอบ กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุมเปน
นักศึกษาครูชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สองกลุมที่มีระดับความรูความสามารถ
พื้นฐานไมแตกตางกัน กลุม 1 จํานวน 38 คน ใชกิจกรรมการเรีย นรูแบบรว มมือ และกลุม 2
จํานวน 34 คน ใชกิจกรรมการเรีย นรูแบบสืบ สอบ เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการวิจัย มี 2 ฉบับ ไดแก
1) แบบทดสอบความรู และ 2) แบบประเมินตนเองดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณลักษณะ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที
ผลการวิ จั ย พบว า 1) นั ก ศึก ษาครู ที่ เ รี ย นด ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ มี ผ ล
การเรียนรูดานความรูสูงกวานักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบมีผลการเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน แตกตาง
กันอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 2 ขอ คือ การใชก ระบวนการประชาธิป ไตยใน
การทํางานกลุมและความสามารถในการสื่อสาร และดานคุณลักษณะของนักศึกษาไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ผลการเรียนรู นักศึกษาครู การเรียนรูแบบรวมมือ การสืบสอบ
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Abstract
This research aimed to compare learning outcomes including knowledge,
skills/process and characteristics of teacher students in basic education curriculum course by
using two different methods: cooperative learning activity and inquiry activity. The samples
of first year teacher students at Nakhon Pathom Rajabhat University with similar basic
competency were chosen through cluster random sampling and were divided into two
groups. The first group consisted of 38 students using cooperative learning activity. The second
group included 34 students using inquiry activity. The instruments consisted of 1) Knowledge
Test and 2) Skills/processes and characteristics self-assessment form. Data were analyzed
by using mean, standard deviation, and t-test.
The findings of this research were that 1) knowledge of teacher students group
using cooperative learning activity was statistically significantly higher than knowledge of
teacher students group using inquiry activity at the .05 level and 2) students group using
cooperative learning activity and students group using cooperative learning activity had
statistically significantly different learning outcomes in skills/processes at the .05 level on two
items: democratic process in group work and communication ability. Teacher students’
characteristics were not statistically different.
Keywords: Learning Outcome, Teacher Students, Cooperative Learning, Inquiry

130

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017

บทนํา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมุงเนนการใชแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมี
ความหมายวาเปนกิจกรรมที่เนนการใหผูเรียนสรางความรูใหม ใชกระบวนการทางปญญาใช
กระบวนการทางสังคมหรือกระบวนการกลุมและมีปฏิสัมพันธในการเรียนและสามารถนําความรู
ไปใชไดโดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544) ผูสอนสามารถ
เลือกดําเนินการไดจากหลากหลายแนวคิดและรูปแบบในการนําไปประยุกตสูหองเรียน ตามที่
ทิศนา แขมมณี (2552) เสนอไว ไดแก การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก การใช
โครงการ เนนกระบวนการสืบสอบ เนนกระบวนการกลุม เนนกระบวนการวิจัย สอดคลองกับ
Arends (2015) ไดเ สนอแนวคิด การสอนที่เ นน การสรางความรูดว ยตนเองของผูเ รีย น ไดแ ก
การสอนแบบสืบสอบ การเรียนรูแบบรวมมือ แบบปญหาเปนฐาน
การเรียนการสอนในทุก ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดั บมหาวิท ยาลัย มัก ใหผูเ รีย น
ทํางานเป นกลุมทั้งนี้ก็เ พื่อ สงเสริมทักษะดานการรว มมือซึ่งเปนทักษะจําเปน ในการดํารงชีวิต
ในโลกป จ จุ บั น ที่ ค วรต อ งพั ฒ นาผู เ รี ย นที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นทั ก ษะการเรี ย นรู แ ห ง ศตวรรษที่ 21
(The Partnership for 21st Century Learning, 2015) อยางไรก็ตามการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
ดังกลาวไปควบคูกับการเรียนรูเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรูเปนเรื่องที่ควรมีการคนควาวิจัย
เนื่องจากประสบการณสอนของผูวิจัยมีหลายครั้งที่พบวาการทํางานกลุมของผูเรียนมักมีสมาชิก
บางคนในกลุมที่ไมใหความรวมมือกับเพื่อนในกลุมในการทํางานที่ผูสอนมอบหมาย ซึ่งสอดคลอง
กับ Johnson, Johnson, and Smith (2014) ที่อธิบายถึงการทํางานกลุมของผูเรียนวาอาจไมใช
การรวมมือแมวาจะมีการมอบมายใหนักเรียนทํางานกลุมดวยกันอาจยังไมมีความพยายามที่จะ
รวมมือกันซึ่งมีหลายครั้งที่ความพยายามของกลุมเปนไปในทางที่ไมถูกตองเชนการใหนักเรียนนั่ง
ทํางานดวยกันอาจสงผลใหเกิดการแขงขันกันหรือแตละบุคคลพยายามที่จะอภิปราย การเรียนรู
แบบรวมมือมีแนวทางในการดําเนินงาน 6 ขอ ไดแก ครูกําหนดเปาหมายของบทเรียนและสราง
แรงจูงใจใหแกนักเรียน ทําใหนักเรียนอยากเรียนรู ครูนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
เชน วิดีโอหรือสื่อจากอินเทอรเน็ต มากกวาที่จะใชการบรรยาย ครูจัดนักเรียนเขากลุมอาจใชการคละ
ระดับความสามารถ เพศ วัฒนธรรม และเชื้อชาติที่ตางกัน สมาชิกในแตละกลุมทําภาระงานโดย
อาศัยการพึ่งพากันจนสําเร็จโดยมีครูใหการดูแลชวยเหลือ นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุมหรือ
ทดสอบสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู และทบทวนความพยายามในการทํางานในการทํางานของกลุมและ
สมาชิกในกลุม (Arends, 2015)
การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบเปนอีกแนวทางหนึ่งสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได ทํ า งานร ว มกั น เป น กลุ ม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ คื อ การเรี ยนรู มุ งเน นไปที่
การแกปญหาอยางมีความหมาย เนื้อหาในการเรียนรูเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ผูเรียนทํางานรวมกัน
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อยางแข็งขันในกระบวนการเรียนรู ผูสอนใหความชวยเหลือดานการเรียนรูและแหลงขอมูล เพื่อ
ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา และผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ชวยกันหาขอสรุปเพื่อหาทางแกปญหา (Heick, 2013) โดยมีแนวทางในการดําเนินการสามารถ
นําไปประยุกตจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบอาจมีขั้นตอนมากนอยแตกตางกันไป
เชนของ Kyle (2016) ไดระบุถึงการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบไว 3 ขั้นตอน คือ กําหนด
คําถามและสรางความเขาใจ สํารวจและวิเคราะห และการหาขอสรุป
จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาในระดับมหาวิทยาลัยมีการประยุกตการเรียนรู
แบบรวมมือและการเรียนรูแบบสืบสอบในการเรียนการสอนซึ่งชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู
ทางวิชาการ กระบวนการคิด กระบวนการกลุมการสรางความรูดวยตนเองและความพึงพอใจตอ
การเรียนการสอน เชนงานวิจัยของ Okur, Akçay, and Doymuş (2014) ไดทําการเปรียบเทียบ
ผลการใชวิธีสอนแบบรวมมือและแบบอื่นรวม 4 แบบ ไดแก แบบกลุมสืบสอบ แบบรวมกันเรียนรู
แบบอาน เขียน นํ าเสนอ และแบบครูเป นศู นยกลาง กั บนัก ศึก ษาป 1 จํานวน 121 คน ในวิชา
ฟสิ ก ส ผลการวิ จั ย นอกจากจะพบว า นั ก ศึ ก ษากลุ ม ที่ ก ารสอนแบบร ว มมื อ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรีย นสู งกวาการสอนแบบครูเ ปนศูนยกลางแลวยั งพบวานักศึกษาไดฝก ความรับผิด ชอบ
การเรี ย นรู ข องตนเองและความสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น การฟ ง และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ส ร า ง
ความสนุกสนานความนาสนใจในการเรียนและจูงใจใหทํากิจกรรม ไดแลกเปลี่ยนความรูกับคนอื่น
ที่อ ยูตางกลุม ไดตรวจทานขอ มูล ที่ขาดหายดว ยกัน และไดเ รียนรูสิ่งที่แตกตาง สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ Aceytuno, and de la O Barroso (2015) ศึกษาผลการใชการสอนแบบสืบสอบกับ
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจชั้นปที่ 1 จํานวน 164 คน วิชา เศรษฐกิจโลกและวิชาเศรษฐกิจ
สเปน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนและมีแรงจูงใจในการเรียน
มากกวาการเรียนการสอนในแบบเดิม และผลการวิจัยยังพบวาการเขาชั้นเรียนและมีสวนรวมใน
ชั้นเรียนมีความสําคัญตอกิจกรรมการสอนโดยใชการสืบสอบซึ่งผูสอนตองมีความสามารถใน
การจูงใจใหผูเรียนเขารวมชั้นเรียนดวย และ Zafra-Gómez, Román-Martínez, and Gómez-Miranda
(2015) ศึกษาผลกระทบของการเรียนรูแบบสืบสอบที่มีตอความสามารถเชิงวิชาการและศึกษา
ความพึงพอใจของของผูเรียนซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจจํานวน 286 คน
ในรายวิ ช า การวิ เ คราะห บั ญ ชี ก ระแสรายวั น ผลการวิ จั ย พบว า ผลการเรี ย นรู จ ากการสอน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับสื่อการเรียนการสอนในชัน้ เรียน และพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ระหว างความสามารถเชิง วิช าการกั บ การเรี ย นรูแ บบสื บ สอบซึ่ งช ว ยใหผู เ รี ย นมี ค วามเขา ใจ
ในรายวิชาเพิ่มมากขึ้น ความพึงพอใจของผูเรียนมีความสัมพันธกับการเขารวมชั้นเรียน แรงจูงใจ
และการรับรูถึงประโยชนข องการเรียนรูแบบสืบสอบ นอกจากนี้ผูเรียนไดมีบทบาทมากขึ้นใน
การเรียนรูและการไดมาซึ่งความรูจากการใชการเรียนรูแบบสืบสอบ
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บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ในแตละภาคการศึกษานั้นจะมีอาจารยที่สอนรายวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายทาน
และแตละทานจะรับผิดชอบสอนนักศึกษาครูหลายกลุม ซึ่งผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดตาม
ความถนัดเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเดีย วกันภายใตคําอธิบายรายวิชาที่กําหนด อีกทั้งมี
ผลงานวิ จั ย ของอารี ย รั ก ษ มี แ จ ง (2547) พบว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว า
การทํางานเปนกลุมเปนสิ่งที่ไมนาสนใจเพราะมีการเกี่ยงงานกัน เชนใหคนเกงทําคนเดียวเพราะไม
ไว ใ จคนอื่ น หรื อ กลั ว ได ค ะแนนน อ ย จึ ง ทํ า ให ก ารทํ า งานกลุ ม ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถึ ง แม จ ะมี
การแบงกลุมทํางานแตการทํางานยังมีลักษณะตางคนตางทํา ยังไมมีการคิดรวมกัน จึงเห็นวาควร
ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการสอนระดับอุดมศึกษา ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด
การเรียนรูแบบรวมมือและแบบสืบสอบซึ่งเปนแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผูวิจัยแตละทาน
สนใจและมีความถนัดนํามาประยุกตในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนซึ่งผลของการใชกิจกรรมตางกัน
จะถูกนํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรูใ นการเรีย นวิชาหลัก สูตรการศึก ษาขั้น
พื้นฐานของนักศึกษาครูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบสืบสอบ
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บผลการเรีย นรูดา นทั ก ษะ/กระบวนการทํา งานรว มกั น และดา น
คุณลักษณะการทํางานรวมกันของนักศึกษาครู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบ
สืบสอบ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักศึกษาครูชั้นปที่ 1 ประกอบดวย 4 สาขาวิชา ไดแก ภาษาไทย 1 หมู
เรียน มี 43 คน คณิตศาสตร 2 หมูเรียน มี 34 คน และ 39 คน สังคมศึกษา 1 หมูเรียน มี 38 คน
และคอมพิวเตอร 2 หมูเรียน มี 38 คน และ 40 คน รวม 6 หมูเรียน รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น
จํานวน 233 คน
กลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม ใชวิธีการสุมแบบกลุมไดนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
จํานวน 38 คน และสาขาวิชาคณิตศาสตรจาํ นวน 34 คน ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและ
แบบสืบสอบ ตามลําดับ
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ กับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรูดานความรูในการเรียนวิชาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน และดานคุณลักษณะการทํางานรวมกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบทดสอบความรู ใ นการเรี ย นวิ ช าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบบปรนั ย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน สรางแลวนําไปทดลองใชกับกลุมที่
ไมใชตัวอยางในงานวิจัยจํานวน 160 คน ผานการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากอาจารย
ประจําสาขาวิชาแลว วิเ คราะหหาคาคุณ ภาพดานความยากงายระหวาง .27 – .78 และมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .20 – .58 คาความเชื่อมั่นเทากับ .72
2. แบบประเมินตนเองดานทักษะ/กระบวนการทํางานรว มกัน และดานคุณลัก ษณะ
การทํางานรวมกันของนักศึกษาครู เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ โดยนักศึกษา
พิจารณาพัฒนาการของตนเองในดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน และดานคุณลักษณะ
การทํา งานรว มกั น หลั ง การเรีย นรายวิช านี้แ ลว อยูใ นระดั บ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง นอ ย
และนอ ยที่สุด จากการประเมินดว ยดัชนีค วามสอดคลอ งของผูท รงคุณ วุฒิไ ดคาอยูระหวา ง
.67 - 1.00 นําไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชตัวอยางในงานวิจัยจํานวน 80 คน มีคาอํานาจจําแนก
จากการวิเคราะหความสัมพันธของคะแนนรายขอกับคะแนนรวมดวยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันไดคาอยูร ะหวาง .38–.68 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92
3. กิจกรรมการเรีย นรู การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรูใ นการวิจั ย ครั้ง นี้ใ ชเ นื้อ หาเรื่ อ ง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยกําหนดชิ้นงานหลักของ
เนื้อหานี้คือ รายงานหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนชิ้นงานที่ผูเรียนตองทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม
โดยมีจุดประสงคการเรียนรูหลักคือเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได นํามา
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
3.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
3.1.1 ผูสอนใชเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาที่ผานมาในการจัดกลุมผูเรียนคละ
ความสามารถเกง กลาง ออน โดยใชอัตราสวน 1 : 2 : 1 หรือ 1 : 1 : 2 ตามความเหมาะสม
กลุมละ 6 คน
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3.1.2 อธิบายการทํางานแบบรวมมือซึ่งเปนขอตกลงเบื้องตนที่นักศึกษาตอ ง
เขาใจถึงการแบงหนาทีและผลการทํางานของสมาชิกมีผลตอทุกคนในกลุม และสมาชิกทุกคนมี
สวนชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได
3.1.3 ผูเรียนนั่งเปนกลุมและจัดสรรหนาที่ในแตละสัปดาห รวมสรุปหนาที่ของ
สมาชิกแตละคนในกลุมตลอดกิจกรรมทั้ง 6 สัปดาห ไดดังนี้
สมาชิกคนที่ 1 รับผิดชอบทําบทนํา กับโครงสรางชั้นป คําอธิบ ายรายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติม โครงสรางรายวิชาของ ป. 1
สมาชิกคนที่ 2 รับผิดชอบทําบทนํา กับโครงสรางชั้นป คําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติม โครงสรางรายวิชาของ ป. 2
สมาชิกคนที่ 3 รั บ ผิ ด ชอบทํา วิ สั ย ทั ศ น กั บ โครงสร า งชั้ น ป คํา อธิ บ าย
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โครงสรางรายวิชาของ ป. 3
สมาชิกคนที่ 4 รั บ ผิ ด ชอบทํา วิ สั ย ทั ศ น กั บ โครงสร า งชั้ น ป คํา อธิ บ าย
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โครงสรางรายวิชาของ ป. 4
สมาชิกคนที่ 5 รับผิดชอบทําโครงสรางเวลา กับโครงสรางชั้นป คําอธิบาย
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โครงสรางรายวิชาของ ป. 5
สมาชิกคนที่ 6 รับผิดชอบทําโครงสรางเวลา กับโครงสรางชั้นป คําอธิบาย
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โครงสรางรายวิชาของ ป. 6
3.1.4 ผูสอนจัดเตรียมสื่อการเรียนรูเบื้องตนใหผูเรียนในแตละสัปดาห ไดแก
เอกสารประกอบการสอน สไลด ป ระกอบการบรรยายในแต ล ะหั ว ข อ และให ผู เ รี ย นค นคว า
เพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ตดวยตนเอง
3.1.5 ผูสอนติดตามความคืบหนาในการทํางานทุกสัปดาห และใหแตละกลุม
ประเมิ น ความก า วหน า ในการทํ า งานสมาชิ ก นอกจากนี้ ผู ส อนให โ อกาสผู เ รี ย นแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและตอบขอสงสัยของผูเรียน รวมถึงมีการสอบยอยเปนรายบุคคลโดยใหคะแนนเปนกลุม
3.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบของ
Kyle (2016) มี 3 ขั้นตอน และของ Heick (2013) มี 4 ขั้นตอน มาปรับใชใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งไดจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
3.2.1 ผูสอนสรางความสนใจโดยใหผูเรียนศึกษาและรวมกันวิเคราะหหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันที่หลากหลายจากการดูคลิปจาก YouTube ตาง ๆ พรอมกัน
ในหองเรียน เชน รายการสามัญชนคนไทยตอนเรียนเพื่อสุข และ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เปนตน นํามาสรุปรวมกันในชั้นเรียน
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3.2.2 ผูเ รีย นศึก ษาคน ควา เกี่ ย วกั บ สภาพป ญ หาหรือ แนวคิด ในการพั ฒ นา
หลักสูตรทองถิ่น รายวิชาเพิ่มเติม จากสื่อที่นาเชื่อถือ เพื่อระบุความตองการหรือเรื่องที่ตนเอง
สนใจสําหรับเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธใน
ดานตาง ๆ ดังนี้
1) การมีปฏิสัมพันธโดยกิจกรรมในหองเรียนและศึกษาเอกสารขอมูลตาง ๆ
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนในชัน้ การคุยกันเปนคูและเปนกลุม
3) การแลกเปลี่ยนเรีย นรูระหวางผูเ รีย นกับ ผูส อน โดยคุย กับ ผูส อนหรือ
ผูเชี่ยวชาญ
4) การศึกษาคนควาจากสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน อินเทอรเน็ต YouTube เปนตน
5) การตั้งคําถามระหวางการเรียนการสอน เชน เรามีแหลงขอมูลอะไรบาง
คนอื่นรอบตัวเรารูอะไรบาง เราควรศึกษาอะไร ความเปนไปไดหรือสถานการณนาสนใจหรือไม
3.2.3 จั ด กลุ ม ผู เ รี ย นตามความสนใจจากเรื่ อ งที่ ผู เ รี ย นวิ เ คราะห ใ นขั้ น ที่ 1
เปนกลุม กลุมละ 5 - 6 คน ใหแตละกลุมสํารวจและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาหรือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเติมแลวสรุปถอดความและจัดหมวดหมูความรู ใหทบทวน
ความตองการในการออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม วิเคราะห
การทํางานเพื่อรับมือกับปญหา สะทอนความคิด และเริ่มคนหาเสนทางที่เปนไปได แยกความแตกตาง
ระหวางความเปนจริงและความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือ ความเกี่ยวของของแหลงขอมูล
เนนความเปนไปได และวิเคราะหวาเราขาดขอมูลสําคัญ มุมมองหรือโอกาส อะไรบาง
3.2.4 ผู เ รี ย นแต ล ะกลุ ม ตั้ ง คํา ถามเพื่ อ ผลั ก ดั น การสื บ สอบของกลุ ม ตนเอง
วางแผนในการแสวงหาความรูสําหรับพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม
3.2.5 ผูเรียนแตละกลุมออกแบบ (Design) ดําเนินการแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาเพิ่มเติมนําเสนอในชั้นเรียน ประเมินผลโดยผูเรียนประเมิน
กันเองและผูสอนประเมินโดยใหคะแนนเปนกลุม
3.2.6 ผูเรียนวิเคราะหส รุป ขอ มูล ความรูหลังจากกระบวนการสืบ สอบเสร็จ
และรวมกันสะทอนกระบวนการเรียนรูของตนเองโดยใชคําถาม คือ ไดพั ฒนาทักษะอะไรบาง
ความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งที่ไดรับนั้นรูไดอยางไร ถามีเวลามากขึ้นจะทําอะไรอีกบาง เปนตน
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การรวบรวมขอมูล
1. การเตรียมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชหลักการออกแบบการวิจัยแบบสองกลุมแบบสุม
(Randomized two - group Design) เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอน (Borden & Abbott, 2008)
โดยสุมเลือกนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเพื่อใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และสุมเลือก
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ
2. การควบคุมตัวแปรแทรกซอนในเรื่องระดับความรูความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ผูวิจัยใชเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งเปนผลจากการเรียน
รายวิ ช าพื้ น ฐานของหลั ก สู ต รเหมื อ นกั น ทั้ ง สองกลุ ม มาใช ใ นการพิ จ ารณาระดั บ ความรู
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมผลการเปรียบเทียบตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยรวม (เต็ม 4.00) ของกลุมตัวอยางกอนการวิจัย
กลุมตัวอยาง
SD
t
p-value
x̅
กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา (n = 38)
3.06
.41
1.39
.17
กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร (n = 34)
3.17
.27
∗ p < .05
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม คือ กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษากับกลุม
สาขาวิชาคณิตศาสตรมีระดับความรูความสามารถพื้นฐานไมแตกตางกัน
3. ผูวิจัยคนที่ 1 ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
และผูวิจัยคนที่ 2 ใชกิจกรรมการเรียนรูแ บบสืบสอบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมีชิ้นงาน
หลั ก เหมือ นกั น คือ รายงานหลั ก สู ต รสถานศึก ษากลุม ละ 1 ฉบั บ ใชเ วลาในการจั ด กิจ กรรม
สัปดาหละ 4 ชั่วโมง เปนเวลา 6 สัปดาห
4. ภายหลั ง เสร็ จ สิ้น กิจ กรรมการเรีย นรูแ ลว ผูวิจั ย ใหก ลุม ตั ว อยา งทั้ง สองกลุม ทํา
แบบทดสอบความรู แ ละแบบประเมิ น ตนเอง แล ว นํ า คะแนนที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรม
ประมวลผลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลใชรอยละคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. การทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test)
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ผลการวิจัย
จากการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ดา นความรู ด า นทั ก ษะ/กระบวนการ และด า น
คุณลักษณะของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือกับแบบสืบสอบไดผลการวิจัยตามตารางที่ 2 - 3 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรูหลังการเรียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือกับแบบสืบสอบ
กลุมตัวอยาง
กลุมที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (n = -38)
กลุมที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ (n = 34)

คะแนน
เต็ม
30
30

x̅

SD

t

p-value

21.38
19.71

3.96
4.54

1.69∗

.10

∗ p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรูของนักศึกษาครูที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (x� = 21.38, SD = 3.96) สูงกวานักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบสอบ (x� = 19.71, SD = 4.54) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตนเองของนัก ศึก ษาดานทักษะ/
กระบวนการและดานคุณลักษณะหลังการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
กับแบบสืบสอบ

รายการประเมิน

ดานทักษะ/กระบวนการ
1. การคนควารวบรวมขอมูล
2. การเลือกใชแหลงขอมูลทีน่ าเชื่อถือ
3. การอางอิงแหลงขอมูลในการทํางาน
4. การลงสรุปขอมูลจากการคนควาหลายแหลง
5. การหาทางเลือกเพื่อแกปญหาในการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห

กลุมทีใ่ ช
กิจกรรม
การเรียนรู
แบบรวมมือ
(n = 38)
SD
x̅

กลุมทีใ่ ช
กิจกรรม
การเรียนรู
แบบสืบสอบ
(n = 34)
SD
x̅

3.74
3.71
3.66
3.53
3.66
3.68

3.59
3.62
3.71
3.38
3.71
3.68
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0.72
0.73
0.91
0.92
0.71
0.77

0.66
0.65
0.84
0.65
0.63
0.77

t

p-value

0.91
0.57
0.23
0.77
0.30
0.04

0.37
0.57
0.82
0.44
0.76
0.97
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ตารางที่ 3 (ตอ)
กลุมทีใ่ ช
กิจกรรม
การเรียนรู
รายการประเมิน
แบบรวมมือ
(n = 38)
SD
x̅
7. การคิดสังเคราะห
3.66 0.81
8. การคิดสรางสรรค
3.58 0.86
9. การใชเหตุผลในการทํางานหรือตัดสินใจ
3.84 0.72
10. การใชกระบวนการประชาธิปไตยในการทํางานกลุม 3.71 0.96
11. ความกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
3.66 0.94
12. การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
3.95 0.87
13. ความทุมเทเวลาสวนตัวในการทํางานเพื่อกลุม 3.84 0.86
14. การใชความประนีประนอมในสถานการณที่ขัดแยง 3.62 0.76
15. การทํางานอยางเปนขั้นตอนหรือเปนระบบ 3.76 0.86
16. การจั ด สรรภาระหน า ที่ ใ นการทํ า งานให 3.63 0.79
สมาชิกในกลุม
17. ความสามารถในการสื่อสาร
3.81 0.66
18. การประเมินผลงานของตนเองเพื่อปรับปรุง 3.71 0.77
การทํางาน
19. การประเมินผลงานของเพื่อนเพื่อปรับปรุง
3.61 0.75
การทํางาน
ดานคุณลักษณะ
1. ความรับผิดชอบในการทํางาน
3.74 0.64
2. ความมีวินัยในการทํางาน
3.82 0.69
3. ความเปนผูนําในการทํางาน
3.47 0.80
4. การเปนผูตามที่ดีในทํางานกลุม
3.95 0.66
5. การควบคุมอารมณในการทํางานรวมกับผูอื่น 3.97 0.82
6. ความเสียสละและมีน้ําใจ
3.89 0.80

กลุมทีใ่ ช
กิจกรรม
การเรียนรู
แบบสืบสอบ
(n = 34)
SD
x̅
3.47 0.56
3.56 0.82
3.91 0.67
4.29 0.72
4.00 0.78
4.29 0.76
3.85 0.70
3.88 0.69
3.56 0.75
3.47 0.79

t

p-value

1.12
0.10
0.42
2.90∗
1.67
1.79
0.06
1.51
1.03
0.87

0.27
0.92
0.67
0.00
0.10
0.08
0.95
0.13
0.31
0.39

3.44
3.56

0.75
0.75

2.21∗
0.85

0.03
0.40

3.50

0.71

0.61

0.54

3.74
3.65
3.38
4.06
3.97
3.85

0.71
0.77
0.78
0.69
0.76
0.70

0.01
0.98
0.49
0.70
0.02
0.23

0.99
0.33
0.63
0.49
0.99
0.82

∗ p < .05
จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกันของนักศึกษา
ครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือแตกตางกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบอยาง
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มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ใน 2 ประเด็ น คื อ การใช ก ระบวนการประชาธิ ป ไตยใน
การทํางานกลุม (x� = 3.71, SD = 0.96 กั บ x� = 4.29, SD = 0.72) และความสามารถใน
การสื่ อ สาร (x� = 3.81, SD = 0.66 กั บ x� = 3.44, SD = 0.75) ในประเด็ น 17 ประเด็ น
ไมแตกตางกัน สวนคะแนนเฉลี่ยดานคุณลักษณะการทํางานรวมกันของนักศึกษาครูที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือแตกตางกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจยั
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช
กิจกรรมการเรีย นรูแบบรว มมือ กั บ แบบสืบ สอบ พบวา 1) นั ก ศึก ษาครู ที่ เ รีย นดว ยกิจ กรรม
การเรีย นรูแ บบรว มมือ มีผ ลการเรีย นรูดา นความรูสู ง กวา นั ก ศึก ษาครู ที่ เ รีย นดว ยกิจ กรรม
การเรียนรูแบบสืบสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษาครูที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบมีผลการเรียนรูดานทักษะ/
กระบวนการทํางานรว มกัน แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 2 ขอ คือ
การใชกระบวนการประชาธิปไตยในการทํางานกลุมและความสามารถในการสื่อสาร และดาน
คุณลักษณะของนักศึกษาไมแตกตางกัน
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในการจัดการเรียนรูวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูสอนสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบสืบสอบไดตามความถนัดของ
ผูสอนซึ่งก็สามารถพัฒนาความรูของผูเรียนไดตามจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชา การที่ผูเรียน
มีผลการเรียนรูดานความรูแตกตางกันนั้นอาจเนื่องมาจากการเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการสรางความรูดวยตนเอง Wadsworth (1996) และ Dirlikli, Aydın, and Akgün (2016) ยืนยัน
วามีการใชการเรียนรูแบบรวมมือเพิ่มมากขึ้นในหลักสูตรที่ใชแนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง
ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแบบสืบสอบซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ทางป ญ ญาเพื่อ การแสวงหาการเรีย นรู ซึ่งไดมาโดยการคิดอยางเป นระบบดว ยหลั กการและ
องคประกอบตามลําดับความสําคัญ การเรียนรูแบบสืบสอบไมไดเพียงแตพัฒนาความสามารถ
ทางสติปญญาแตมีสวนสําคัญที่จะชวยผูเรียนพัฒนาทักษะและความรูสึกอีกดวย (Andrini, 2016)
การเรีย นรูแบบรวมมือ เปนการใหนักเรีย นไดคนควาสารสนเทศและจัดใหนักเรียนมี
บทบาทในกระบวนการเรียนรูซึ่งไมใชการใหครูสอนหรือบอกความรูแตเปนการใหนักเรียนเขาถึง
แหลงขอ มูลสารสนเทศ การเรียนรูแบบรวมมือ ยังเปนสวนที่ชว ยเสริมเปาหมายของการสราง
ความรูดวยตนเองและทําใหครูมั่นใจไดวานักเรียนจะเขาถึงเปาหมายของการเรียนรูเนื่องจาก
สมาชิกในทีมจํานวน 4 - 6 คนนี้จะพึ่งพากันเพื่อชวยเหลือสมาชิกแตละคนใหไปถึงเปาหมาย
(Tombak & Altun, 2016)
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นอกจากนี้ผูสอนยังใชการเรียนรูแบบรวมมือพัฒนาทักษะ/กระบวนการไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสามารถในการสื่อ สาร อีก ทั้งกระบวนการประชาธิป ไตยในการทํางาน ตามที่
Arends (2015) กลาวถึงผลการเรียนรูจากการเรียนรูเรียนแบบรวมมือมี 3 สวน ไดแก ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น การเรีย นรูแ บบร ว มมื อ นั้น คนที่ เ รีย นเก งจะเปน ติ ว เตอรใ หค นเรีย นออ นทํ าให
คนเรี ย นเก งไดพั ฒนาเชิง วิช าการเพราะต อ งอธิบ ายให ค นเรี ย นออ นเขา ใจซึ่ง เป นการพั ฒ นา
ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น ในขณะที่คนเรียนออนไดรับความรูวิชาการจากสมาชิก ดาน
ความอดทนและยอมรับความหลากหลาย การเรียนรูแบบรวมมือจะใหโอกาสสมาชิกที่แตกตาง
ด า นความสามารถหรื อ ด า นอื่ น ได ม าทํ า ภาระงานร ว มกั น ทํ า ให ส มาชิ ก ได ก ารเรี ย นรู ถึ ง
ความชวยเหลือของสมาชิก และดานทักษะสังคม การทํางานแบบรวมมือใหผูเรียนไดพบเจอกับ
สถานการณระหวางการทําภาระงานที่สมาชิก อาจมีความคิด เห็นแตกตางกัน บุคลิกภาพของ
สมาชิก ความรับผิดชอบของแตละบุคคลที่สงผลตอภาระงาน ผูเรียนจะไดเรียนรูในการกําจัด
ขอขัดแยง การประนีประนอม ถอยทีถอยอาศัย การประสานงานที่ดีจนทําใหการดําเนินภาระงาน
นั้นสําเร็จลุลวง ซึ่งมีการเรียนรูในเรื่องของกระบวนการแบบประชาธิปไตย และใหผูเรียนมีบทบาท
ในเชิงรุกในการตัดสินใจในสิ่งที่เรียนและวิธีการเรียน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนดวย
ความรูสึ ก และความสามารถ ได แ สดงความคิ ด เห็ น และเลื อ ก ช ว ยเพิ่ ม แรงจู งใจและการมี
สวนรวมกอใหเกิดความอยากรูและรักการเรียนรู มีความอดทนพากเพียรในการพัฒนาความคิด
สรางกฎเกณฑใหตนเอง ทําใหเ กิด การศึก ษาอยางมีค วามหมาย เกิด ความเขาใจอยางลึก ซึ้ง
ภายใตค วามจริง ชว ยเสริมสรางการตั้งคําถามที่ดีทําใหเ กิด การเรีย นรูดว ยตนเองและไปถึง
เป า หมายในการแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได (TeachThoughtStaff, 2017) และเนื่ อ งจากขั้ น ตอน
การจั ดการเรีย นรูแบบสืบสอบ มีขั้นตอนใหป ฏิสัมพันธ โดยการใหผูเ รียนไดเ รีย นรูจากแหลง
การเรี ย นรู 4 ประเภท ประกอบด ว ย ผู เ รี ย นกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ มี ทั้ ง แบบเป น ทางการ ได แ ก
ผลการวิจัย และแบบไมเปนทางการ ไดแก สื่อหรือสังคมดิจิทัล การอาน การรวมกลุม ผูเรียนกับ
เพื่อน โดยครูหรือเพื่อนเปนคนชี้แจงสารสนเทศและมุมมองของสิ่งที่เรียนรู ผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญ
เป นการให ผูเ รี ย นไดแ ลกเปลี่ย นขอ มู ล และความคิ ด เห็ นกั บ ผูที่ มี ค วามรู ประสบการณ หรื อ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ผูเรียนคนหาขอมูล และผูเรียนกับสื่อ มีหลายรูปแบบ อาทิ ตัวหนังสือ
ดิจิทัล ขอมูล มีกิจกรรมสําหรับการวิเคราะหและอธิบายสิ่งที่วิเคราะห เปนการใหผูเรียนไดจัด
กระทําขอมูล เชนการวิเคราะหขอมูล ใหนิยาม ทําความเขาใจเนื้อ หาสรางความคิด รวบยอด
การแปลผลขอ มูล มีกิจกรรมสําหรับ ผูเ รีย นจะไดใ ชวิจารณญาณ ใชก ระบวนการเรีย นรูแบบ
สืบ สอบ และใชเ หตุ ผ ล ผูเ รีย นและผูส อนเป น ผูตั้ง คํา ถาม และคิด หาคํา ตอบรว มกั น แลว ใช
การเขียนแผนภาพมโนทัศนในการหาคําตอบ และกิจกรรมสุดทายผูเรียนออกแบบการแกปญหา
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ออกแบบหลักการหรือเหตุผล การประยุกตใชเพื่อความเขาใจ การออกแบบขั้นตอนที่จะขยาย
แนวทางการเรียนรูของตนเองตอไป
ขอเสนอแนะการวิจยั
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
1. ผูส อนควรมีก ารผสมผสานการเรีย นรูแ บบรว มมือ เขา กั บ แบบสืบ สอบในการจัด
กิจกรรมกลุมใหผูเรียน เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ที่เ นนบทบาทของสมาชิก
แตล ะคนซึ่งยอ มตอ งอาศัย การคนควา หาความรูดว ยตนเองในการทําภาระงานใหลุลว งและ
ในขณะเดีย วกันกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ สอบซึ่งมีก ารมอบหมายงานกลุมแลว นั้นควรเพิ่ม
การระบุ ภ าระหน า ที่ ข องสมาชิ ก กลุ ม ให ชั ด เจนอาจโดยผู ส อนหรื อ ผู เ รี ย นก็ ไ ด เ พื่ อ ส ง เสริ ม
กระบวนการทํางานอยางมีระบบ ดังนั้นหากมีการผสมผสานขั้นตอนของการเรียนรูแบบรวมมือ
เขากับแบบสืบสอบการสอนและมีการแสดงขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนแลวทําใหนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนไดงายขึ้นสําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูส อนสามารถนํา กิจ กรรมการเรีย นรูแ บบรว มมือ หรือ กิจ กรรมการเรีย นรูแ บบ
สืบสอบไปใชในชั้นเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในการทํางาน
และความสามารถในการสื่อสาร ผูสอนตองเปนผูจัดเตรียมโครงสรางในการจัดกลุมและกําหนด
ภาพรวมของกระบวนการเรียนรู แตนักเรียนจะถูกปลอยใหดูแลความสัมพันธภายในกลุม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิด สรางสรรค การคิด อยางมีวิจารณญาณ
หรือการคิดวิเคราะห โดยมีการสรางเครื่องมือวิจัยในการประเมินผลดานการคิดดวย
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับการเรียนรูแบบ
สืบสอบกับกลุมนักศึกษาที่มีพื้นฐานตางกันเพื่อจะไดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาแตละกลุม
3. ควรนําเสนอคะแนนการประเมินทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกันและคุณลักษณะ
การทํางานรวมกันโดยใชคะแนนจากวิธีการประเมินอื่นมารวมในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยดวย
เชน คะแนนจากการสังเกต หรือคะแนนจากการสอบภาคปฏิบัติ
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