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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรู ดานทักษะ/

กระบวนการ และดานคุณลักษณะของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและแบบสืบสอบ กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุมเปน

นักศึกษาครูช้ันปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สองกลุมที่มีระดับความรูความสามารถ

พื้นฐานไมแตกตางกัน กลุม 1 จํานวน 38 คน ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และกลุม 2 

จํานวน 34 คน ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ฉบับ ไดแก  

1) แบบทดสอบความรู และ 2) แบบประเมินตนเองดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณลักษณะ 

วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบท ี

ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือมีผล 

การเรียนรูดานความรูสูงกวานักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และ 2) นักศกึษาครูที่เรยีนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับ

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบมีผลการเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 2 ขอ คือ การใชกระบวนการประชาธิปไตยใน 

การทํางานกลุมและความสามารถในการสื่อสาร และดานคณุลักษณะของนักศึกษาไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ผลการเรียนรู นักศึกษาครู การเรียนรูแบบรวมมอื การสบืสอบ 
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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 
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บทนํา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมุงเนนการใชแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมี

ความหมายวาเปนกิจกรรมที่เนนการใหผูเรียนสรางความรูใหม ใชกระบวนการทางปญญาใช

กระบวนการทางสังคมหรอืกระบวนการกลุมและมีปฏิสัมพันธในการเรียนและสามารถนําความรู

ไปใชไดโดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544) ผูสอนสามารถ

เลือกดําเนินการไดจากหลากหลายแนวคิดและรูปแบบในการนําไปประยุกตสูหองเรียน ตามที ่

ทิศนา แขมมณี (2552) เสนอไว ไดแก การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก การใช

โครงการ เนนกระบวนการสืบสอบ เนนกระบวนการกลุม เนนกระบวนการวิจัย สอดคลองกับ 

Arends (2015) ไดเสนอแนวคิดการสอนที่เนนการสรางความรูดวยตนเองของผูเรียน ไดแก  

การสอนแบบสบืสอบ การเรียนรูแบบรวมมือ แบบปญหาเปนฐาน 

การเรียนการสอนในทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยมักใหผูเรียน

ทํางานเปนกลุมทั้งนี้ก็เพื่อสงเสริมทักษะดานการรวมมือซึ่งเปนทักษะจําเปนในการดํารงชีวิต 

ในโลกปจจุบันที่ควรตองพัฒนาผูเรียนที่ไดกําหนดไวในทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21  

(The Partnership for 21
st Century Learning, 2015) อยางไรก็ตามการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ

ดังกลาวไปควบคูกับการเรยีนรูเนื้อหาวชิาและกระบวนการเรยีนรูเปนเรื่องที่ควรมีการคนควาวิจัย

เนื่องจากประสบการณสอนของผูวิจัยมีหลายครั้งที่พบวาการทํางานกลุมของผูเรียนมักมีสมาชิก

บางคนในกลุมที่ไมใหความรวมมอืกับเพื่อนในกลุมในการทํางานที่ผูสอนมอบหมาย ซึ่งสอดคลอง

กับ Johnson, Johnson, and Smith (2014) ที่อธิบายถึงการทํางานกลุมของผูเรียนวาอาจไมใช 

การรวมมือแมวาจะมีการมอบมายใหนักเรียนทํางานกลุมดวยกันอาจยังไมมีความพยายามที่จะ

รวมมอืกันซึ่งมหีลายครัง้ที่ความพยายามของกลุมเปนไปในทางที่ไมถูกตองเชนการใหนักเรียนน่ัง

ทํางานดวยกันอาจสงผลใหเกิดการแขงขันกันหรือแตละบุคคลพยายามที่จะอภิปราย การเรียนรู

แบบรวมมือมีแนวทางในการดําเนินงาน 6 ขอ ไดแก ครูกําหนดเปาหมายของบทเรียนและสราง

แรงจูงใจใหแกนักเรยีน ทําใหนักเรยีนอยากเรยีนรู ครูนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ 

เชน วดิโีอหรอืสื่อจากอนิเทอรเน็ต มากกวาที่จะใชการบรรยาย ครูจัดนักเรียนเขากลุมอาจใชการคละ

ระดับความสามารถ เพศ วัฒนธรรม และเช้ือชาติที่ตางกัน สมาชิกในแตละกลุมทําภาระงานโดย

อาศัยการพึ่งพากันจนสําเร็จโดยมีครูใหการดูแลชวยเหลือ นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุมหรือ

ทดสอบสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู และทบทวนความพยายามในการทํางานในการทํางานของกลุมและ

สมาชิกในกลุม (Arends, 2015) 

การจัดการเรยีนรูแบบสบืสอบเปนอกีแนวทางหนึ่งสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ การเรียนรูมุงเนนไปที่ 

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 สํารวจและวเิคราะห และการหาขอสรุป 

จากการคนควางานวจัิยที่เกี่ยวของพบวาในระดับมหาวทิยาลัยมกีารประยุกตการเรียนรู

แบบรวมมือและการเรียนรูแบบสืบสอบในการเรียนการสอนซึ่งชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู

ทางวชิาการ กระบวนการคดิ กระบวนการกลุมการสรางความรูดวยตนเองและความพึงพอใจตอ

การเรียนการสอน เชนงานวิจัยของ Okur, Akçay, and Doymuş (2014) ไดทําการเปรียบเทียบ 

ผลการใชวธิสีอนแบบรวมมือและแบบอื่นรวม 4 แบบ ไดแก แบบกลุมสืบสอบ แบบรวมกันเรียนรู 

แบบอาน เขียน นําเสนอ และแบบครูเปนศูนยกลาง กับนักศึกษาป 1 จํานวน 121 คน ในวิชา

ฟสิกส ผลการวิจัยนอกจากจะพบวานักศึกษากลุมที่การสอนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงกวาการสอนแบบครูเปนศูนยกลางแลวยังพบวานักศึกษาไดฝก ความรับผิดชอบ 

การเรียนรูของตนเองและความสัมพันธกับผูอื่น การฟงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง 

ความสนุกสนานความนาสนใจในการเรยีนและจูงใจใหทํากจิกรรม ไดแลกเปลี่ยนความรูกับคนอื่น

ที่อยูตางกลุม ไดตรวจทานขอมูลที่ขาดหายดวยกันและไดเรียนรูสิ่งที่แตกตาง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Aceytuno, and de la O Barroso (2015) ศึกษาผลการใชการสอนแบบสืบสอบกับ

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช้ันปที่ 1 จํานวน 164 คน วิชา เศรษฐกิจโลกและวิชาเศรษฐกิจ

สเปน ผลการวจัิยพบวา นักศกึษามคีวามพงึพอใจในการเรยีนการสอนและมีแรงจูงใจในการเรียน

มากกวาการเรียนการสอนในแบบเดิม และผลการวิจัยยังพบวาการเขาช้ันเรียนและมีสวนรวมใน

ช้ันเรียนมีความสําคัญตอกิจกรรมการสอนโดยใชการสืบสอบซึ่งผูสอนตองมีความสามารถใน 

การจูงใจใหผูเรียนเขารวมช้ันเรียนดวย และ Zafra-Gómez, Román-Martínez, and Gómez-Miranda 

(2015) ศึกษาผลกระทบของการเรียนรูแบบสืบสอบที่มีตอความสามารถเชิงวิชาการและศึกษา

ความพึงพอใจของของผูเรียนซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจจํานวน 286 คน  

ในรายวิชา การวิเคราะหบัญชีกระแสรายวันผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูจากการสอน  

มคีวามสมัพันธเชิงบวกกับสื่อการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน และพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ระหวางความสามารถเชิงวิชาการกับการเรียนรูแบบสืบสอบซึ่งชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ 

ในรายวชิาเพิ่มมากขึ้น ความพึงพอใจของผูเรียนมีความสัมพันธกับการเขารวมช้ันเรียน แรงจูงใจ 

และการรับรูถึงประโยชนของการเรียนรูแบบสืบสอบ นอกจากนี้ผูเรียนไดมีบทบาทมากขึ้นใน 

การเรยีนรูและการไดมาซึ่งความรูจากการใชการเรยีนรูแบบสืบสอบ 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

133 

บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ในแตละภาคการศึกษานั้นจะมีอาจารยที่สอนรายวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายทาน

และแตละทานจะรับผิดชอบสอนนักศึกษาครูหลายกลุม ซึ่งผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดตาม

ความถนัดเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเดียวกันภายใตคําอธิบายรายวิชาที่กําหนด อีกทั้งมี

ผลงานวิจัยของอารียรักษ มีแจง (2547) พบวานักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความเห็นวา 

การทํางานเปนกลุมเปนสิ่งที่ไมนาสนใจเพราะมกีารเกี่ยงงานกัน เชนใหคนเกงทําคนเดียวเพราะไม

ไวใจคนอื่น หรือกลัวไดคะแนนนอย จึงทําใหการทํางานกลุมไมมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะม ี

การแบงกลุมทาํงานแตการทํางานยงัมลีักษณะตางคนตางทํา ยังไมมกีารคดิรวมกัน จึงเห็นวาควร

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการสอนระดับอุดมศึกษา ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด

การเรยีนรูแบบรวมมอืและแบบสบืสอบซึ่งเปนแนวคดิที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญและผูวิจัยแตละทาน

สนใจและมคีวามถนัดนํามาประยุกตในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนซึ่งผลของการใชกิจกรรมตางกัน

จะถูกนํามาใชในการปรับปรุงการเรยีนการสอนรายวชิาหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรูในการเรียนวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานของนักศกึษาครูโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืกับแบบสบืสอบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน และดาน

คุณลักษณะการทํางานรวมกันของนักศึกษาครูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบ 

สบืสอบ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปนนักศึกษาครูชั้นปที่ 1 ประกอบดวย 4 สาขาวิชา ไดแก ภาษาไทย 1 หมู

เรยีน ม ี43 คน คณติศาสตร 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 และสาขาวิชาคณิตศาสตรจํานวน 34 คน ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและ

แบบสบืสอบ ตามลําดับ 
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 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ กับ 

กจิกรรมการเรยีนรูแบบสบืสอบ 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรูดานความรูในการเรียนวิชาหลักสูตรการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน ดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน และดานคุณลักษณะการทํางานรวมกัน 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 1. แบบทดสอบความรูในการเรียนวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน สรางแลวนําไปทดลองใชกับกลุมที่

ไมใชตัวอยางในงานวิจัยจํานวน 160 คน ผานการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากอาจารย

ประจําสาขาวิชาแลววิเคราะหหาคาคุณภาพดานความยากงายระหวาง .27 – .78 และมีคา

อํานาจจําแนกระหวาง .20 – .58 คาความเช่ือม่ันเทากับ .72 

 2. แบบประเมินตนเองดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน และดานคุณลักษณะ 

การทํางานรวมกันของนักศึกษาครู เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ โดยนักศึกษา

พิจารณาพัฒนาการของตนเองในดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกัน และดานคุณลักษณะ

การทํางานรวมกัน หลังการเรียนรายวิชานี้แลวอยูในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  

และนอยที่สุด จากการประเมินดวยดัชนีความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิไดคาอยูระหวาง  

.67 - 1.00 นําไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชตัวอยางในงานวิจัยจํานวน 80 คน มีคาอํานาจจําแนก

จากการวเิคราะหความสัมพันธของคะแนนรายขอกับคะแนนรวมดวยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพยีรสันไดคาอยูระหวาง .38–.68 มคีาความเช่ือม่ันเทากับ .92 

 3. กิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหาเรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยกําหนดช้ินงานหลักของ

เนื้อหานี้คอื รายงานหลักสูตรสถานศกึษา ซึ่งเปนช้ินงานที่ผูเรียนตองทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม

โดยมีจุดประสงคการเรียนรูหลักคือเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได นํามา

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ดังนี้ 

  3.1 กจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือ 

   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 อธิบายการทํางานแบบรวมมือซึ่งเปนขอตกลงเบื้องตนที่นักศึกษาตอง

เขาใจถึงการแบงหนาทีและผลการทํางานของสมาชิกมีผลตอทุกคนในกลุม และสมาชิกทุกคนมี

สวนชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรอืลมเหลวได 

   3.1.3 ผูเรียนน่ังเปนกลุมและจัดสรรหนาที่ในแตละสัปดาห รวมสรุปหนาที่ของ

สมาชิกแตละคนในกลุมตลอดกจิกรรมทัง้ 6 สัปดาห ไดดังนี้ 

    สมาชิกคนที่ 1 รับผิดชอบทําบทนํา กับโครงสรางช้ันป คําอธิบายรายวิชา

พื้นฐานและเพิ่มเตมิ โครงสรางรายวชิาของ ป. 1 

    สมาชิกคนที่ 2 รับผิดชอบทําบทนํา กับโครงสรางช้ันป คําอธิบายรายวิชา

พื้นฐานและเพิ่มเตมิ โครงสรางรายวชิาของ ป. 2 

   สมาชิกคนที่ 3 รับผิดชอบทําวิสัยทัศน กับโครงสรางช้ันป คําอธิบาย

รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเตมิ โครงสรางรายวชิาของ ป. 3 

    สมาชิกคนที่ 4 รับผิดชอบทําวิสัยทัศน กับโครงสรางชั้นป คําอธิบาย

รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเตมิ โครงสรางรายวชิาของ ป. 4 

    สมาชิกคนที่ 5 รับผิดชอบทําโครงสรางเวลา กับโครงสรางชั้นป คําอธิบาย

รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเตมิ โครงสรางรายวชิาของ ป. 5 

    สมาชิกคนที่ 6 รับผิดชอบทําโครงสรางเวลา กับโครงสรางชั้นป คําอธิบาย

รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเตมิ โครงสรางรายวชิาของ ป. 6 

   3.1.4 ผูสอนจัดเตรียมสื่อการเรียนรูเบื้องตนใหผูเรียนในแตละสัปดาห ไดแก 

เอกสารประกอบการสอน สไลดประกอบการบรรยายในแตละหัวขอ และใหผูเรียนคนควา

เพิ่มเตมิจากอนิเทอรเน็ตดวยตนเอง 

   3.1.5 ผูสอนติดตามความคืบหนาในการทํางานทุกสัปดาห และใหแตละกลุม

ประเมินความกาวหนาในการทํางานสมาชิก นอกจากนี้ผูสอนใหโอกาสผูเรียนแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็นและตอบขอสงสัยของผูเรยีน รวมถงึมกีารสอบยอยเปนรายบุคคลโดยใหคะแนนเปนกลุม 

  3.2 กจิกรรมการเรยีนรูแบบสบืสอบ 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบของ 

Kyle (2016) มี 3 ขั้นตอน และของ Heick (2013) มี 4 ขั้นตอน มาปรับใชใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งไดจัดกจิกรรมการเรยีนรู ดังนี้ 

   3.2.1 ผูสอนสรางความสนใจโดยใหผูเรียนศึกษาและรวมกันวิเคราะหหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันที่หลากหลายจากการดูคลิปจาก YouTube ตาง ๆ พรอมกัน

ในหองเรียน เชน รายการสามัญชนคนไทยตอนเรียนเพื่อสุข และ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปนตน นํามาสรุปรวมกันในช้ันเรยีน 
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   3.2.2 ผูเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับสภาพปญหาหรือแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น รายวิชาเพิ่มเติม จากสื่อที่นาเช่ือถือ เพื่อระบุความตองการหรือเรื่องที่ตนเอง

สนใจสําหรับเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธใน

ดานตาง ๆ ดังนี้ 

    1) การมปีฏสิัมพันธโดยกจิกรรมในหองเรยีนและศกึษาเอกสารขอมูลตาง ๆ 

    2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนในช้ัน การคุยกันเปนคูและเปนกลุม 

    3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน โดยคุยกับผูสอนหรือ

ผูเช่ียวชาญ 

    4) การศกึษาคนควาจากสื่อเทคโนโลยตีางๆ เชน อนิเทอรเน็ต YouTube เปนตน 

    5) การตั้งคําถามระหวางการเรียนการสอน เชน เรามีแหลงขอมูลอะไรบาง 

คนอื่นรอบตัวเรารูอะไรบาง เราควรศกึษาอะไร ความเปนไปไดหรอืสถานการณนาสนใจหรอืไม 

   3.2.3 จัดกลุมผูเรียนตามความสนใจจากเรื่องที่ผูเรียนวิเคราะหในขั้นที่ 1 

เปนกลุม กลุมละ 5 - 6 คน ใหแตละกลุมสํารวจและวเิคราะหขอมูลเชิงลกึเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพ

ปญหาหรอืพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเตมิแลวสรุปถอดความและจัดหมวดหมูความรู ใหทบทวน

ความตองการในการออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม วิเคราะห 

การทํางานเพื่อรับมอืกับปญหา สะทอนความคดิ และเริ่มคนหาเสนทางที่เปนไปได แยกความแตกตาง

ระหวางความเปนจริงและความคิดเห็น ประเมินความนาเช่ือถือ ความเกี่ยวของของแหลงขอมูล 

เนนความเปนไปได และวเิคราะหวาเราขาดขอมูลสําคัญ มุมมองหรอืโอกาส อะไรบาง 

   3.2.4 ผูเรียนแตละกลุมตั้งคําถามเพื่อผลักดันการสืบสอบของกลุมตนเอง 

วางแผนในการแสวงหาความรูสําหรับพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาเพิ่มเตมิ 

   3.2.5 ผูเรียนแตละกลุมออกแบบ (Design) ดําเนินการแสวงหาความรูเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาเพิ่มเติมนําเสนอในช้ันเรียน ประเมินผลโดยผูเรียนประเมิน

กันเองและผูสอนประเมนิโดยใหคะแนนเปนกลุม 

   3.2.6 ผูเรียนวิเคราะหสรุปขอมูลความรูหลังจากกระบวนการสืบสอบเสร็จ  

และรวมกันสะทอนกระบวนการเรียนรูของตนเองโดยใชคําถาม คือ ไดพัฒนาทักษะอะไรบาง 

ความรูและความเขาใจอยางลกึซึ้งที่ไดรับนั้นรูไดอยางไร ถามเีวลามากขึ้นจะทําอะไรอกีบาง เปนตน 
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 การรวบรวมขอมูล 

 1. การเตรียมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชหลักการออกแบบการวิจัยแบบสองกลุมแบบสุม 

(Randomized two - group Design) เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอน (Borden & Abbott, 2008) 

โดยสุมเลือกนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเพื่อใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และสุมเลือก

นักศึกษาสาขาวชิาคณติศาสตรเพื่อใชกจิกรรมการเรียนรูแบบสบืสอบ 

 2. การควบคุมตัวแปรแทรกซอนในเรื่องระดับความรูความสามารถพื้นฐานของผูเรียน 

ผูวิจัยใชเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งเปนผลจากการเรียน

รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรเหมือนกันทั้งสองกลุมมาใชในการพิจารณาระดับความรู

ความสามารถพื้นฐานของผูเรยีนของกลุมตัวอยางทัง้สองกลุมผลการเปรยีบเทยีบตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทยีบเกรดเฉลี่ยรวม (เต็ม 4.00) ของกลุมตัวอยางกอนการวจัิย 

กลุมตัวอยาง x ̅ SD t p-value 

กลุมสาขาวชิาสงัคมศกึษา (n = 38) 3.06 .41 1.39 .17 

กลุมสาขาวิชาคณติศาสตร (n = 34) 3.17 .27   

∗ p < .05 

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม คือ กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษากับกลุม

สาขาวชิาคณติศาสตรมีระดับความรูความสามารถพื้นฐานไมแตกตางกัน 
 

 3. ผูวิจัยคนที่ 1 ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

และผูวจัิยคนที่ 2 ใชกจิกรรมการเรยีนรูแบบสบืสอบนักศกึษาสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมีช้ินงาน

หลักเหมือนกันคือ รายงานหลักสูตรสถานศึกษากลุมละ 1 ฉบับ ใชเวลาในการจัดกิจกรรม

สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง เปนเวลา 6 สัปดาห 

 4. ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมทํา

แบบทดสอบความรูและแบบประเมินตนเอง แลวนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรม

ประมวลผลทางสถติ ิ

 การวเิคราะหขอมลู 

 1. การวเิคราะหขอมูลใชรอยละคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 2. การทดสอบทแีบบกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอสิระจากกัน (Independent Sample t-test) 
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ผลการวจัิย 

 จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดาน

คุณลักษณะของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมอืกับแบบสบืสอบไดผลการวจัิยตามตารางที่ 2 - 3 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรูหลังการเรียนดวยกิจกรรม

การเรยีนรูแบบรวมมอืกับแบบสบืสอบ 

กลุมตัวอยาง 
คะแนน

เต็ม 
x ̅ SD t p-value 

กลุมท่ีใชกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมอื (n = -38) 30 21.38 3.96 1.69∗ .10 

กลุมท่ีใชกจิกรรมการเรียนรูแบบสบืสอบ (n = 34) 30 19.71 4.54   

∗ p < .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรูของนักศึกษาครูที่เรียนดวย

กจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอื (x� = 21.38, SD = 3.96) สูงกวานักศกึษาครูที่เรียนดวยกิจกรรม

การเรยีนรูแบบสบืสอบ (x� = 19.71, SD = 4.54) อยางมนัียสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเองของนักศึกษาดานทักษะ/

กระบวนการและดานคุณลักษณะหลังการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

กับแบบสบืสอบ 

รายการประเมิน 

กลุมทีใ่ช

กิจกรรม 

การเรยีนรู 

แบบรวมมอื 

(n = 38) 

กลุมทีใ่ช

กิจกรรม 

การเรยีนรู 

แบบสบืสอบ 

(n = 34) 

t p-value 

x ̅ SD x ̅ SD   

ดานทักษะ/กระบวนการ       

1. การคนควารวบรวมขอมูล 3.74 0.72 3.59 0.66 0.91 0.37 

2. การเลอืกใชแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถอื 3.71 0.73 3.62 0.65 0.57 0.57 

3. การอางอิงแหลงขอมูลในการทํางาน 3.66 0.91 3.71 0.84 0.23 0.82 

4. การลงสรุปขอมูลจากการคนควาหลายแหลง 3.53 0.92 3.38 0.65 0.77 0.44 

5. การหาทางเลอืกเพื่อแกปญหาในการทํางาน 3.66 0.71 3.71 0.63 0.30 0.76 

6. การคดิวเิคราะห 3.68 0.77 3.68 0.77 0.04 0.97 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

รายการประเมิน 

กลุมทีใ่ช

กิจกรรม 

การเรยีนรู 

แบบรวมมอื 

(n = 38) 

กลุมทีใ่ช

กิจกรรม 

การเรยีนรู 

แบบสบืสอบ 

(n = 34) 

t p-value 

x̅ SD x̅ SD   

7. การคดิสังเคราะห  3.66 0.81 3.47 0.56 1.12 0.27 

8. การคดิสรางสรรค  3.58 0.86 3.56 0.82 0.10 0.92 

9. การใชเหตุผลในการทํางานหรือตัดสนิใจ 3.84 0.72 3.91 0.67 0.42 0.67 

10. การใชกระบวนการประชาธิปไตยในการทํางานกลุม 3.71 0.96 4.29 0.72 2.90∗ 0.00 

11. ความกลาแสดงความคดิเห็นของตนเอง 3.66 0.94 4.00 0.78 1.67 0.10 

12. การยอมรับฟงความคดิเห็นผูอื่น 3.95 0.87 4.29 0.76 1.79 0.08 

13. ความทุมเทเวลาสวนตัวในการทํางานเพื่อกลุม 3.84 0.86 3.85 0.70 0.06 0.95 

14. การใชความประนีประนอมในสถานการณท่ีขัดแยง 3.62 0.76 3.88 0.69 1.51 0.13 

15. การทํางานอยางเปนขัน้ตอนหรือเปนระบบ 3.76 0.86 3.56 0.75 1.03 0.31 

16. การจัดสรรภาระหนาท่ีในการทํางานให

สมาชิกในกลุม 

3.63 0.79 3.47 0.79 0.87 0.39 

17. ความสามารถในการสื่อสาร 3.81 0.66 3.44 0.75 2.21∗ 0.03 

18. การประเมนิผลงานของตนเองเพื่อปรับปรุง

การทํางาน 

3.71 0.77 3.56 0.75 0.85 0.40 

19. การประเมินผลงานของเพื่อนเพื่อปรับปรุง

การทํางาน 
3.61 0.75 3.50 0.71 0.61 0.54 

ดานคุณลักษณะ       

1. ความรับผดิชอบในการทํางาน 3.74 0.64 3.74 0.71 0.01 0.99 

2. ความมวีนัิยในการทํางาน 3.82 0.69 3.65 0.77 0.98 0.33 

3. ความเปนผูนําในการทํางาน 3.47 0.80 3.38 0.78 0.49 0.63 

4. การเปนผูตามท่ีดใีนทํางานกลุม 3.95 0.66 4.06 0.69 0.70 0.49 

5. การควบคุมอารมณในการทํางานรวมกับผูอื่น 3.97 0.82 3.97 0.76 0.02 0.99 

6. ความเสยีสละและมนี้ําใจ 3.89 0.80 3.85 0.70 0.23 0.82 

∗ p < .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยดานทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกันของนักศึกษา

ครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือแตกตางกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบอยาง 
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 2 ประเด็น คือ การใชกระบวนการประชาธิปไตยใน 

การทํางานกลุม (x� = 3.71, SD = 0.96 กับ x� = 4.29, SD = 0.72) และความสามารถใน 

การสื่อสาร (x� = 3.81, SD = 0.66 กับ x� = 3.44, SD = 0.75) ในประเด็น 17 ประเด็น 

ไมแตกตางกัน สวนคะแนนเฉลี่ยดานคุณลักษณะการทํางานรวมกันของนักศึกษาครูที่เรียนดวย

กจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืแตกตางกับกจิกรรมการเรียนรูแบบสบืสอบไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบสืบสอบ พบวา 1) นักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรม 

การเรียนรูแบบรวมมือมีผลการเรียนรูดานความรูสูงกวานักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรม 

การเรียนรูแบบสืบสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษาครูที่เรียนดวย

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบมีผลการเรียนรูดานทักษะ/

กระบวนการทํางานรวมกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 2 ขอ คือ  

การใชกระบวนการประชาธิปไตยในการทํางานกลุมและความสามารถในการสื่อสาร และดาน

คุณลักษณะของนักศกึษาไมแตกตางกัน 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในการจัดการเรียนรูวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูสอนสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบสืบสอบไดตามความถนัดของ

ผูสอนซึ่งก็สามารถพัฒนาความรูของผูเรยีนไดตามจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชา การที่ผูเรียน

มีผลการเรียนรูดานความรูแตกตางกันนั้นอาจเนื่องมาจากการเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการสรางความรูดวยตนเอง Wadsworth (1996) และ Dirlikli, Aydın, and Akgün (2016) ยืนยัน

วามีการใชการเรียนรูแบบรวมมือเพิ่มมากขึ้นในหลักสูตรที่ใชแนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง 

ซึ่งรูปแบบการเรยีนรูแบบสบืสอบซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความสามารถ

ทางปญญาเพื่อการแสวงหาการเรียนรู ซึ่งไดมาโดยการคิดอยางเปนระบบดวยหลักการและ

องคประกอบตามลําดับความสําคัญ การเรียนรูแบบสืบสอบไมไดเพียงแตพัฒนาความสามารถ

ทางสตปิญญาแตมสีวนสําคัญที่จะชวยผูเรยีนพัฒนาทักษะและความรูสกึอกีดวย (Andrini, 2016) 

 การเรียนรูแบบรวมมือเปนการใหนักเรียนไดคนควาสารสนเทศและจัดใหนักเรียนมี

บทบาทในกระบวนการเรียนรูซึ่งไมใชการใหครูสอนหรือบอกความรูแตเปนการใหนักเรียนเขาถึง

แหลงขอมูลสารสนเทศ การเรียนรูแบบรวมมือยังเปนสวนที่ชวยเสริมเปาหมายของการสราง

ความรูดวยตนเองและทําใหครูม่ันใจไดวานักเรียนจะเขาถึงเปาหมายของการเรียนรูเนื่องจาก

สมาชิกในทีมจํานวน 4 - 6 คนนี้จะพึ่งพากันเพื่อชวยเหลือสมาชิกแตละคนใหไปถึงเปาหมาย 

(Tombak & Altun, 2016) 
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 นอกจากนี้ผูสอนยังใชการเรียนรูแบบรวมมือพัฒนาทักษะ/กระบวนการไดโดยเฉพาะ

อยางยิ่งความสามารถในการสื่อสาร อีกทั้งกระบวนการประชาธิปไตยในการทํางาน ตามที่ 

Arends (2015) กลาวถงึผลการเรยีนรูจากการเรียนรูเรียนแบบรวมมือมี 3 สวน ไดแก ดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การเรียนรูแบบรวมมือนั้น คนที่เรียนเกงจะเปนติวเตอรใหคนเรียนออนทําให 

คนเรียนเกงไดพัฒนาเชิงวิชาการเพราะตองอธิบายใหคนเรียนออนเขาใจซึ่งเปนการพัฒนา

ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น ในขณะที่คนเรียนออนไดรับความรูวิชาการจากสมาชิก ดาน

ความอดทนและยอมรับความหลากหลาย การเรียนรูแบบรวมมือจะใหโอกาสสมาชิกที่แตกตาง

ดานความสามารถหรือดานอื่นไดมาทําภาระงานรวมกันทําใหสมาชิกไดการเรียนรูถึง 

ความชวยเหลือของสมาชิก และดานทักษะสังคม การทํางานแบบรวมมือใหผูเรียนไดพบเจอกับ

สถานการณระหวางการทําภาระงานที่สมาชิกอาจมีความคิดเห็นแตกตางกัน บุคลิกภาพของ

สมาชิก ความรับผิดชอบของแตละบุคคลที่สงผลตอภาระงาน ผูเรียนจะไดเรียนรูในการกําจัด 

ขอขัดแยง การประนปีระนอม ถอยทถีอยอาศัย การประสานงานที่ดีจนทําใหการดําเนินภาระงาน

นัน้สําเร็จลุลวง ซึ่งมกีารเรยีนรูในเรื่องของกระบวนการแบบประชาธปิไตย และใหผูเรยีนมีบทบาท

ในเชิงรุกในการตัดสนิใจในสิ่งที่เรยีนและวธิกีารเรยีน 

 สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนดวย

ความรูสึก และความสามารถ ไดแสดงความคิดเห็นและเลือก ชวยเพิ่มแรงจูงใจและการม ี

สวนรวมกอใหเกิดความอยากรูและรักการเรียนรู มีความอดทนพากเพียรในการพัฒนาความคิด

สรางกฎเกณฑใหตนเอง ทําใหเกิดการศึกษาอยางมีความหมาย เกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง

ภายใตความจริง ชวยเสริมสรางการตั้งคําถามที่ดีทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและไปถึง

เปาหมายในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได (TeachThoughtStaff, 2017) และเนื่องจากขั้นตอน 

การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ มีขั้นตอนใหปฏิสัมพันธ โดยการใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลง 

การเรียนรู 4 ประเภท ประกอบดวย ผูเรียนกับวัสดุอุปกรณ มีทั้งแบบเปนทางการ ไดแก 

ผลการวจัิย และแบบไมเปนทางการ ไดแก สื่อหรอืสังคมดิจิทัล การอาน การรวมกลุม ผูเรียนกับ

เพื่อน โดยครูหรือเพื่อนเปนคนช้ีแจงสารสนเทศและมุมมองของสิ่งที่เรียนรู ผูเรียนกับผูเช่ียวชาญ 

เปนการใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับผูที่มีความรู ประสบการณ หรือ 

ความเช่ียวชาญในเรื่องที่ผูเรียนคนหาขอมูล และผูเรียนกับสื่อ มีหลายรูปแบบ อาทิ ตัวหนังสือ 

ดิจิทัล ขอมูล มีกิจกรรมสําหรับการวิเคราะหและอธิบายสิ่งที่วิเคราะห เปนการใหผูเรียนไดจัด

กระทําขอมูล เชนการวิเคราะหขอมูล ใหนิยาม ทําความเขาใจเนื้อหาสรางความคิดรวบยอด  

การแปลผลขอมูลมีกิจกรรมสําหรับผูเรียนจะไดใชวิจารณญาณ ใชกระบวนการเรียนรูแบบ 

สืบสอบ และใชเหตุผล ผูเรียนและผูสอนเปนผูตั้งคําถาม และคิดหาคําตอบรวมกัน แลวใช 

การเขียนแผนภาพมโนทัศนในการหาคําตอบ และกิจกรรมสุดทายผูเรียนออกแบบการแกปญหา 
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ออกแบบหลักการหรือเหตุผล การประยุกตใชเพื่อความเขาใจ การออกแบบขั้นตอนที่จะขยาย

แนวทางการเรยีนรูของตนเองตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. ผูสอนควรมีการผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือเขากับแบบสืบสอบในการจัด

กิจกรรมกลุมใหผูเรียน เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือที่เนนบทบาทของสมาชิก 

แตละคนซึ่งยอมตองอาศัยการคนควาหาความรูดวยตนเองในการทําภาระงานใหลุลวงและ 

ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบซึ่งมีการมอบหมายงานกลุมแลวนั้นควรเพิ่ม 

การระบุภาระหนาที่ของสมาชิกกลุมใหชัดเจนอาจโดยผูสอนหรือผูเรียนก็ไดเพื่อสงเสริม

กระบวนการทํางานอยางมีระบบ ดังนั้นหากมีการผสมผสานขั้นตอนของการเรียนรูแบบรวมมือ

เขากับแบบสืบสอบการสอนและมีการแสดงขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนแลวทําใหนําไปปรับปรุง 

การจัดการเรยีนการสอนไดงายขึ้นสําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 2. ผูสอนสามารถนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือหรือกิจกรรมการเรียนรูแบบ

สืบสอบไปใชในช้ันเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในการทํางาน 

และความสามารถในการสื่อสาร ผูสอนตองเปนผูจัดเตรียมโครงสรางในการจัดกลุมและกําหนด

ภาพรวมของกระบวนการเรยีนรู แตนักเรยีนจะถูกปลอยใหดูแลความสัมพันธภายในกลุม 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

หรอืการคดิวเิคราะห โดยมกีารสรางเครื่องมอืวจัิยในการประเมนิผลดานการคดิดวย 

 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการใชกจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืกับการเรยีนรูแบบ

สบืสอบกับกลุมนักศกึษาที่มพีื้นฐานตางกันเพื่อจะไดกจิกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาแตละกลุม 

 3. ควรนําเสนอคะแนนการประเมินทักษะ/กระบวนการทํางานรวมกันและคุณลักษณะ

การทํางานรวมกันโดยใชคะแนนจากวิธีการประเมินอื่นมารวมในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยดวย 

เชน คะแนนจากการสังเกต หรือคะแนนจากการสอบภาคปฏบิัติ 
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