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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน การวิจยั ระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความ
ต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม คือ นิสติ ระดับปริญญาตรีซง่ึ ได้มาจากการสุม่ แบบชัน้ ภูมจิ ำ� นวน 400
คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์คอื อาจารย์ผสู้ อนจ�ำนวน 7 คน และนิสติ จ�ำนวน 15 คน ซึง่ ได้มาจาการเลือก
อย่างเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ความต้องการจ�ำเป็ นของการสร้าง
เสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์
ดัชนีความต้องการจ�ำเป็ นและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบทีม่ รี ะดับความต้องการจ�ำเป็ น
เรียงจากสูงสุดไปต�่ำสุดได้แก่ ด้านการสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรูม้ คี า่ PNImodified 0.42 ด้านการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหามีคา่ PNImodified 0.36  ด้านการเรียนรูร้ ว่ ม
กันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการเรียนรูม้ คี ่า PNImodified 0.34 การวิจยั ระยะที่ 2 มี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ร้างขึน้ จ�ำนวน 12 ครัง้ แต่ละครัง้ ประกอบด้วยขัน้ น�ำ 
ขัน้ ด�ำเนินกิจกรรมและขัน้ สรุป มีค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และการออกแบบกิจกรรมระหว่าง
0.80-1.00 การวิจยั ระยะที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ กลุม่ ตัวอย่าง
คือ นิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จำ� นวน 60 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบวัด
ทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีและแบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง การวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การใช้สถิตทิ ดสอบ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั
พบว่า ในระยะหลังการทดลองนิสติ กลุม่ ทดลองมีระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นิสติ กลุม่ ทดลองได้สะท้อนถึงการร่วมกันคิดเกีย่ วกับการ
เรียนรูข้ องตนเองและเพือ่ นร่วมกลุม่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลเพือ่ พัฒนาการเรียนและการระดมความคิดทีห่ ลาก
หลายส่งผลให้นิสติ ได้แนวทางใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนัน้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาให้กบั นิสติ
ระดับปริญญาตรีสามารถน�ำกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ ระดับ
ปริญญาตรีให้มปี ระสิทธิภาพได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาในยุคปั จจุบนั
ค�ำส�ำคัญ : 1. ทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน 2. ศตวรรษที่ 21 3. นิสติ ระดับปริญญาตรี  
อาจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีเมล : fedupny@ku.ac.th
โทร : 08 9883 7454
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The promoting collaborative learning skill in the 21st century
among undergraduate students of Kasetsart University
Paweena Onjai-uea2

Abstract
This study employs mixed research methods. The purpose of the first phase was to study the
need assessment of collaborative learning skill in the 21st century among undergraduate students of
Kasetsart University. The samples consisted of 400 undergraduate students of Kasetsart University.
The key informants included 7 teachers and 15 undergraduate students. The instrument was the
questionnaire and interview form of the need assessment of collaborative learning skill in the 21st
century. PNImodified and content analysis were used for data analysis. The finding revealed that PNImodified
of co-communication for learning improvement was 0.42, collaborative learning for improvement in
critical thinking and problem solving was 0.36, and collaborative learning for improvement in creative
thinking and creating method of learning was 0.34. The purpose of the second phase was to develop
the learning activity for improvement in collaborative learning skill in the 21st century of undergraduate
students that consists of 12 activities. There were 3 stages of each activities. The index of item–objective
congruence of learning activities was between 0.80-1.00. The purpose of the third phase was to study
the effects of using the learning activity. The sample was 60 undergraduate students. The instruments
were the collaborative learning skill in the 21st century skill of undergraduate students test and the
semi-structured interview form. The mean, standard deviation, t-test and content analysis were used
for data analysis. The findings revealed that there was a significant difference in terms of scores on
the pre-test and the post-test in the experimental group at a level of .05. By virtue of using content
analysis, the undergraduate students in the experimental group took part in a discussion about their
learning. They consulted in group, exchanged information and used the information to develop their
learning. They brainstormed various ideas for finding methods of learning development so the educators
can use the learning activity of this research for promoting learning skill of undergraduate students
that was the trend in educational context.
Keywords: 1. Collaborative learning skill 2. The 21st century 3. Undergraduate students
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ในการพัฒนาของประเทศส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาเป็ นล�ำดับแรก เนื่องจากระบบการศึกษา
เปรียบเสมือนเครือ่ งมือในการเพิม่ พูนความรูแ้ ละความสามารถของคน ซึง่ เป็ นต้นทุนส�ำคัญในการสร้างอนาคต
ของชาติให้เติบโตขึน้ มาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็ นการขัดเกลาทางสังคม ทัง้ ทางด้านจิตใจ ความคิดและ
บุคลิกภาพให้มคี วามเหมาะสมกับการเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ (Sattrapruek, 2017) โดยเฉพาะในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ความรูถ้ กู เผยแพร่หลากหลายช่องทาง ผูท้ ร่ี กั การเรียนรูแ้ ละ
แสวงหาความรูจ้ งึ สามารถต่อยอดสูค่ วามรูใ้ หม่ได้อย่างไร้ขดี จ�ำกัด การพัฒนาด้านการศึกษาจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ของการเปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั (Chalarak, 2015; Luksaneenawin,
2010) ดังจะเห็นได้จากหลักการส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2017-2021) ใน
ประเด็นการมุ่งพัฒนาคนไทยให้มวี นิ ัย ใฝ่ รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะทีจ่ �ำเป็ นต่อการด�ำรงชีวติ ใน
ศตวรรษที่ 21 (Office The National Economic and Social Development  Board, 2016)
จากกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้กำ� หนดทักษะการเรียนรูท้ ส่ี ำ� คัญในยุค
ศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย  (1) ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา (2) ทักษะการสือ่ สาร
และความร่วมมือ (3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Ministry of Education, 2014) ซึง่ จากทักษะ
การเรียนรูท้ ถ่ี กู ก�ำหนดดังกล่าวจะเห็นได้วา่   ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะ
การคิดและทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูเ้ รียน   ดังนัน้ การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 จึงมุง่ สร้างเสริมทักษะ
สมรรถนะและอุปนิสยั ในการเรียนรูโ้ ดยเน้นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกัน และจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูร้ ว่ มกัน (Alexandra, et al., 2015) นอกจานี้การสร้างเสริม
ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรียนรูร้ ว่ มกันยังมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
โดยเฉพาะในผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังด้านความรู  ้ ด้านทักษะทางปั ญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เนื่องจากการเรียนรูร้ ว่ มกันจะช่วยให้นสิ ติ ได้เรียนรูโ้ ดยให้ความส�ำคัญกับการแลกเปลีย่ นรูร้ ว่ มกันในกลุม่
เพือ่ น น�ำไปสูก่ ารพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (Office of The Higher
Education Commission, 2009)  ซึง่ สอดคล้องกับ Satraphat, et al. (2017) ทีก่ ล่าวว่า ปั จจุบนั โลกในศตวรรษ
ที่ 21 มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธใี หม่ ๆ ทีไ่ ม่เน้นเนื้อหาผ่านวิธกี ารบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว แต่
เน้นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุม่ ทีแ่ ต่ละคนเรียนรูต้ รงกับรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ของตนเอง
และน�ำมาใช้ประกอบการเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุม่ โดยการเรียนรูร้ ว่ มกัน (collaborative learning) เป็ นกระบวนการ
เรียนรูท้ ส่ี มาชิกทุกคนในกลุม่ มีปฏิสมั พันธ์กนั และมีโครงสร้างทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อความส�ำเร็จของทุกคน ช่วยสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกันในกลุม่ มากขึน้ มีการสะท้อนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพือ่ กระตุน้ ให้คดิ และได้มมุ มองใหม่ ๆ
ช่วยให้การแก้ปัญหาง่ายขึน้   สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุม่ โดยทุกคนจะต้องเคารพในสิทธิและความ
โดดเด่นในความสามารถของสมาชิกแต่ละคน  มกี ารช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยผ่านความร่วมมือกัน (cooperation)
และเกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันของสมาชิกกลุม่ ซึง่ การเรียนรูร้ ว่ มกันเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรูใ้ นกลุม่ นิสติ
นักศึกษามากกว่าการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Intarakamhang, 2004; Johnson & Johnson,
1986)  
จากการศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที  
่ 21 พบว่า ทักษะการเรียนรูแ้ บบร่วมกันสามารถพัฒนาขึน้ ได้ในผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี ดังจะเห็นได้จาก
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งานวิจยั ของ Nachairit, et al. (2016) ทีไ่ ด้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยใช้กรณีศกึ ษาเพือ่ ส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ น
ทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ พบว่า นักศึกษาได้พฒ
ั นาความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นทีมอยู่
ในระดับมาก และ Panich (2013) ยังได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรูส้ มัยใหม่วา่ การเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่ เป็ นการเรียน
สมัยใหม่ทผ่ี เู้ รียนต้องเรียนเป็ นทีมเพราะโลกสมัยใหม่นนั ้ ความร่วมมือส�ำคัญกว่าการแข่งขัน บรรยากาศของ
ความคิดทีห่ ลากหลาย รับฟั งซึง่ กันและกันจะท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจว่าเรือ่ งแบบนี้เพือ่ นคิดอย่างไร เนื่องจากการ
คิดเป็ นไปได้หลายแบบซึง่ จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน  และการพัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกันสอดคล้อง
กับบริบทการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปั จจุบนั ทีม่ เี ป้ าหมายเพือ่ พัฒนาอัตลักษณ์
ของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มคี ณ
ุ ลักษณะส�ำคัญใน 4 ด้านคือ 1) ส�ำนึกดี 2) มุง่ มัน่ 3) สร้างสรรค์ 4)
สามัคคี ซึง่ ในด้านของความสามัคคีนนั ้ มีความเกีย่ วข้องกับการพัฒนาความสามารถของนิสติ ในการเรียนและ
ท�ำงานร่วมกันเป็ นทีมได้อย่างเหมาะสมทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนและการท�ำงานต่าง ๆ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อน�ำมาเป็ นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีและศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการเรียน
รูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่นสิ ติ ระดับปริญญาตรี ได้น�ำไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ ระดับปริญญาตรีต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี  
3. เพือ่ ศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านระดับและลักษณะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่
21
นิ ยามศัพท์เฉพาะในการวิ จยั
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญา
ตรี  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี  ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 12 ครัง้ โดยการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาความต้องการจ�ำเป็ น แนวคิดการพัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกันและแนวคิดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 มาใช้เป็ นแนวคิดในการสร้างกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย ชือ่ กิจกรรม แนวคิดในการ
จัดกิจกรรม องค์ประกอบของทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันในศตวรรษที่ 21 ทีไ่ ด้รบั การสร้างเสริม วัตถุประสงค์
ขันตอนการด�
้
ำเนินกิจกรรม สือ่ อุปกรณ์และการประเมินผล ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ต่ละครัง้ ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ น�ำเข้าสูก่ จิ กรรม ขัน้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมและขัน้ สรุป
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2. ทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ในการวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินศึกษาองค์ประกอบของทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรูร้ ่วมกัน
หลังจากนัน้ ได้ดำ� เนินการสังเคราะห์ขอ้ มูลจนได้  3 องค์ประกอบของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
ของผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
องค์ประกอบหลักที่ 1 การเรียนรูร้ ่วมกันเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบย่อยดังนี้
1.1 การร่วมกันคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล หมายถึง การทีน่ ิสติ ร่วมมือกันในการคิดพิจารณาเกีย่ วกับการ
เรียนรูข้ องตนเองและกลุม่ อย่างรอบคอบ คิดทบทวนร่วมกันในสิง่ ทีต่ นเองและกลุม่ ต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
โดยใช้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย
1.2  การร่วมกันคิดแบบเป็ นระบบกระบวนการ หมายถึง การทีน่ สิ ติ ร่วมมือกันเพือ่ คิดถึงสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นขันตอนในการพั
้
ฒนาการเรียนรู้ รวมถึงวิเคราะห์ความเกีย่ วข้องกันของปั จจัยย่อยทีส่ ง่ ผลต่อการเรียน
รูข้ องตนเองและกลุม่    
1.3 การร่วมกันคิดแก้ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึง  การทีน่ ิสติ ร่วมมือกันในการคิดวิเคราะห์
เพือ่ แยกแยะข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาโดยพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนน�ำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงร่วม
กันตรวจสอบความเป็ นจริงและความถูกต้องของข้อมูลโดยมีเจตคติทางบวกในการแสวงหาข้อมูลทีค่ รบถ้วน
องค์ประกอบหลักที่ 2 การสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อยดังนี้
2.1 การสือ่ สารร่วมกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การทีน่ ิสติ ได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับ
การเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน การถ่ายทอดและรับฟั งข้อมูลจากกลุ่มอย่างเต็มใจ รวมถึงการอภิปรายร่วมกันเพือ่
พัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและกลุม่ ให้ประสบความส�ำเร็จ
2.2 การร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การทีน่ ิสติ เคารพและให้เกียรติเพือ่ นร่วมกลุ่ม มี
ความเต็มใจในการช่วยเหลือซึง่ กันและกันเพือ่ การบรรลุเป้ าหมายในการเรียนรูข้ องตนเองและกลุม่ มีความรับ
ผิดชอบในการท�ำงานร่วมกันโดยเห็นคุณค่าของทุกคนในกลุม่
องค์ประกอบหลักที่ 3 การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางเพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยดังนี้
3.1 การร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การทีน่ ิสติ ร่วมกันสร้างมุมมองเกีย่ วกับการเรียนรูอ้ ย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ซง่ึ เป็ นการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูจ้ ากรูปแบบเดิม เปิ ดมุมมองในการสร้างแนวทาง
ใหม่ในการเรียนรูร้ ว่ มกัน   
3.2 การท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การทีน่ ิสติ ร่วมมือกับกลุม่ โดยการเปิ ดใจรับฟั ง
แนวทางปฏิบตั ใิ หม่ ๆ เกีย่ วกับการเรียนรู้ และน�ำความคิดเห็นจากกลุ่มมาใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและกลุม่ โดยวางแนวทางปฏิบตั ทิ ท่ี กุ คนในกลุม่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
3.3 การร่วมกันสร้างแนวทางในการเรียนรู้ หมายถึง การทีน่ สิ ติ น�ำแนวคิดทีไ่ ด้จากการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันมาปรับใช้ในการสร้างวิธกี ารเรียนรูท้ ส่ี ามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเป็ นรูปธรรมเพือ่ ปรับปรุงหรือพัฒนา  การ
เรียนรูข้ องตนเองและกลุม่   
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วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ ใช้แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานโดยแบ่งการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังนี้
การวิ จยั ในระยะที่ 1 คือ การศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาเชิงปริมาณ คือ การศึกษาระดับความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี โดยการใช้แบบสอบถามความต้องการจ�ำเป็ น
ประชากร คือ นิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปี การศึกษา  
2561 ซึง่ เป็ นทีก่ ำ� ลังศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์และคณะสายสังคมศาสตร์ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 27,554 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปี การศึกษา
2561 จ�ำนวน 400 คน ซึง่ เป็ นทีก่ ำ� ลังศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์และคณะสายสังคมศาสตร์ ซึง่ ได้มาจาก
การสุม่ แบบชัน้ ภูม   
ิ
เครืองมื
่ อทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21  ของนิสติ ระดับปริญญาตรีทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผ่านตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนิสติ ระดับปริญญาตรีจำ� นวน 5 ท่าน ซึง่ ข้อค�ำถามของแบบสอบถาม
ความต้องการจ�ำเป็ นมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Index of Item - Objective Congruence) ระหว่าง
0.60 - 1.00 และมีคา่ ความเชือ่ มันในด้
่ านสภาพความเป็ นจริงเท่ากับ 0.81 ด้านสภาพทีค่ าดหวังเท่ากับ 0.84  
วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์ดชั นีความต้องการจ�ำเป็ น (PNImodified) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างสภาพทีค่ าดหวังและสภาพทีเ่ ป็ นจริงแล้วจึงจัดล�ำดับความส�ำคัญขององค์ประกอบทักษะ
การเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ำ� เป็ นต้องสร้างเสริมให้เกิดขึน้ กับนิสติ ระดับปริญญาตรี โดยใช้สตู รการ
ค�ำนวณของ Wongwanich (2007) คือ การหาค่าผลต่างของค่าสภาพทีค่ าดหวัง (I) และค่าสภาพทีเ่ ป็ นจริง (D)
แล้วหารด้วยค่าสภาพทีเ่ ป็ นจริง (D) ดังสูตรการค�ำนวณคือ (I - D) / D
การศึกษาเชิงคุณภาพ คือ  การศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ โดยการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ อาจารย์ผสู้ อนจ�ำนวน 7 คน และนิสติ ระดับปริญญาตรีจำ� นวน 15 คน
เครืองมื
่ อทีใช้
่ ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้างเกีย่ วกับความต้องการจ�ำเป็ นของการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสติ ระดับปริญญาตรี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อนและนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี เกีย่ วกับความต้องการจ�ำเป็ นของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นิสติ ระดับปริญญาตรี
หลังจากผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ในระยะที่ 1 แล้วผูว้ จิ ยั น� ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และแนวคิดการ
พัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกัน  ดังรายละเอียดในการด�ำเนินการวิจยั ระยะที่ 2
การวิ จยั ในระยะที่ 2 คือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี้  
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1. การน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
ทีไ่ ด้จากการศึกษาในระยะที่ 1 มาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
2. การศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และแนวคิดการพัฒนาการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ น�ำมาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3. การน�ำแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ น�ำเข้าสูก่ จิ กรรม ขัน้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรม และขัน้ สรุป  
4. การน�ำกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปศึกษาคุณภาพในด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และการออกแบบกิจกรรม
(IOC) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนิสติ ระดับ ปริญญาตรีจำ� นวน 5 ท่าน แล้ว
น�ำมาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
5. น�ำกิจกรรมการเรียนรูไ้ ปทดลองใช้กบั นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซง่ึ เป็ นนิสติ
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างในระยะที่ 3 แต่ไม่ใช่กลุม่ เดียวกัน แล้วน�ำมาปรับ แก้ไขอีกครัง้ ก่อน
น�ำไปใช้ในการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างในระยะที่ 3
การวิ จยั ในระยะที่ 3 คือ การศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี โดยผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการตามหลักของจริยธรรมวิจยั การ
ทดลองในมนุษย์ คือ การขอความยินยอมจากกลุม่ ตัวอย่างโดยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ
วิจยั ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั และรายละเอียดของกิจกรรมทีใ่ ช้ในการวิจยั แก่กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ การวิจยั ในระยะ
ที่ 3 นี้ผวู้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงผสมผสานแบบแผนรองรับภายใน (embedded design) คือ การศึกษาเชิง
ปริมาณเป็ นวิธกี ารหลักและการศึกษาเชิงคุณภาพเป็ นวิธกี ารรอง มีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาเชิงปริมาณ คือ การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย            
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนี้
กลุม่ ทดลอง คือ นิสติ ระดับปริญญาตรีทก่ี ำ� ลังศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูจ้ ำ� นวน 30  คน  
กลุม่ ควบคุม คือ นิสติ ระดับปริญญาตรีทก่ี ำ� ลังศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 30  คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ
ระดับปริญญาตรีทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยข้อค�ำถามในแบบวัดจ�ำนวนทัง้ สิน้ 30 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า ซึง่ มีการก�ำหนดแบบให้คา่ คะแนนค�ำตอบให้มคี วามห่างเท่ากัน เป็ น 1, 2, 3, 4 และ 5 คือ น้อยทีส่ ดุ
น้อย ปานกลาง มากและมากทีส่ ุด โดยจ�ำแนกข้อค�ำถามตามองค์ประกอบของทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21 ใน 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการ
แก้ปัญหา 2) การสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ 3) การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และสร้างแนวทางเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ซึง่ ข้อค�ำถามในแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ ได้ผา่ นการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนิสติ ระดับปริญญาตรีจำ� นวน 5 คน                   
แล้วปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ข้อค�ำถามในแบบวัดมีความ
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เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC ระหว่าง 0.60-1.00 และมีคา่ ความเชือ่ มันของแบบวั
่
ด
เท่ากับ .80
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับคะแนนจากแบบวัดทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะ
หลังการทดลองซึง่ เป็ นอิสระต่อกันโดยใช้ Independent-Sample t-test การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดับคะแนนจากแบบวัดทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ กลุม่ ทดลองในระยะก่อนและ
หลังการทดลองซึง่ ไม่เป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test
การศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาลักษณะการเรียนรูร้ ่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซง่ึ เป็ นนิสติ กลุม่ ทดลอง จ�ำนวน 10 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้างเกีย่ วกับลักษณะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21 ซึง่ ผ่านตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยาและการ
จัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนิสติ ในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 5 คน (โดยข้อค�ำถามในแบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้างที่
สร้างขึน้ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Index of Item - Objective Congruence) ระหว่าง 0.80-1.00   
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นสิ ติ เกีย่ วกับลักษณะการเรียนรูข้ อง
นิสติ โดยการถอดค�ำสัมภาษณ์ของนิสติ กลุ่มทดลองทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั จัดขึน้ และน� ำมา
วิเคราะห์ลกั ษณะการเรียนรูข้ องนิสติ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด  ความรูส้ กึ   และพฤติกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันของนิสติ และกลุม่ เพือ่ น
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 คือ ผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 ผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ยของสภาพ ค่าเฉลี่ยของสภาพ
ที่เป็ นจริ ง
ที่คาดหวัง
D
S.D.
I
S.D.

PNImodified
(I-D/D)

ล�ำดับ

1. การเรียนรูร้ ่วมกันเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี 3.33
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา
2. การสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรู  ้ 3.29

0.65

4.53

0.47

0.36

2

0.58

4.67

0.52

0.42

1

3. การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และสร้างแนวทางในการเรียนรู้

0.55

4.55

0.54

0.34

3

3.39
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จากตารางที่ 1 พบว่า  ค่าเฉลีย่ ของด้านสภาพทีเ่ ป็ นจริงของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้ 3 องค์ประกอบอยูใ่ นระดับ ปานกลางโดยมีคา่ เฉลีย่
ตัง้ แต่ 3.29 - 3.39 ดังนี้ ล�ำดับที  ่ 1 ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ คือ ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และสร้างแนวทางในการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีคา่ เฉลีย่ 3.39  ล�ำดับที่ 2 รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีคา่ เฉลีย่ 3.33  ล�ำดับ
ที่ 3 คือ ด้านการสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีคา่ เฉลีย่ 3.29  ค่าเฉลีย่
ในด้านสภาพทีค่ าดหวังของทัง้ 3 องค์ประกอบอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.53 - 4.67 ดังนี้ ล�ำดับ
ที1่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่
4.67  ล�ำดับที่ 2 รองลงมาคือ ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการ
เรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ 4.55 ล�ำดับที่ 3   คือ ด้านการเรียนรูร้ ่วมกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาในระดับมากทีท่ ส่ี ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.53  
เมื่อวิเคราะห์ระดับความต้องการจ�ำเป็ นโดยวิธกี าร PNImodified ของทัง้ 3 องค์ประกอบพบว่า มีค่า
PNImodified อยูร่ ะหว่าง 0.34 - 0.42 โดยองค์ประกอบทีม่ รี ะดับความต้องการจ�ำเป็ นสูงสุด คือ ด้านการสือ่ สาร
และร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ซึง่ มีคา่ PNImodified 0.42 ล�ำดับที่ 2 คือ ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา มีคา่ PNImodified 0.36 ล�ำดับที่ 3 คือ ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการเรียนรู้ มีคา่ PNImodified 0.34 จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวแสดงให้
เห็นว่า องค์ประกอบของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีทงั ้ 3 องค์ประกอบ
เป็ นองค์ประกอบทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็ นในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนและนิสติ ระดับปริญญาตรีพบว่า อาจารย์
ผูส้ อนและนิสติ มีความเห็นว่า ทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ 1. การเรียนรู้
ร่วมกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา 2. การสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู  
้ 3. การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการเรียนรู้ เป็ นทักษะทีน่ ิสติ
จ�ำเป็ นต้องใช้ในการเรียนรูท้ งั ้ การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  การท�ำงานร่วมกันและการพัฒนาความรูเ้ พิม่ เติม
นอกชัน้ เรียน ซึง่ เป็ นทักษะทีจ่ ำ� เป็ นต้องสร้างเสริมให้แก่นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการวิจยั ในระยะที่ 2 คือ ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
ในการออกแบบกิจกรรมเพือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำผลจากการศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นจากการวิจยั ในระยะที่ 1 มาใช้ร่วมกับการศึกษาแนวคิด           
การพัฒนาการเรียนรูร้ ่วมกัน แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ ส่ี �ำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การ
พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา การพัฒนาการสื่อสารและความร่วมมือและการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ ผลให้ได้กจิ กรรมการเรียนรูจ้ ำ� นวนทัง้ สิน้ 12 ครัง้   
ดังตารางที่ 2
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ตารางที ่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
ครัง้
1

2

ชื่อกิ จกรรมและ
วัตถุประสงค์
ปฐมนิ เทศ
1.เพือ่ ให้นสิ ติ ได้สร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน
2. เพือ่ ให้นิสติ ทราบถึงวัตถุประสงค์
ข้อตกลงร่วมกันและประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั
  3. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
หลักการส�ำคัญของการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21

ความส�ำคัญของการสื่อสารและ
ร่วมมือ
1. เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ
ระบุถงึ ความส�ำคัญของความส�ำคัญ
ของการสือ่ สารและการร่วมมือ
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้ฝึกทักษะการสือ่ สาร
และการร่วมมือกันในการพัฒนาการ
เรียนรู้

แนวทางการจัดกิ จกรรม

ค่า (IOC)

(ขันน�
้ ำ)  - ผูว้ จิ ยั กล่าวทักทายและแนะน�ำตนเอง วัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรม  ข้อตกลงร่วมกัน  และให้นิสติ แนะน�ำ
ตนเอง สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อ
ตกลงร่วมกัน
(ขัน้ ด�ำเนินกิจกรรม) - ผูว้ จิ ยั แจกกระดาษ ให้นิสติ คนละ 1
แผ่น และให้นิสติ เขียนประโยคเกีย่ วกับเทคนิคการเรียนรู้
ของตนเองโดยไม่ระบุชอ่ื และน�ำมาติดทีบ่ อร์ดหน้าห้อง หลัง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั สุม่ รายชือ่ นิสติ ให้ออกมาเลือกประโยคทีส่ นใจ
และนิสติ ทีเ่ ป็ นเจ้าของประโยคทีถ่ กู เลือกออกมาแนะน�ำตัว
พร้อมบอกเหตุผลทีเ่ ลือกใช้เทคนิคดังกล่าว จากนัน้ ให้นสิ ติ
เป็ นผูเ้ ลือกแผ่นต่อไปจนครบทุกคน   
- นิสติ บอกถึงข้อดีของการแลกเปลีย่ นเทคนิคการเรียนและ
แสดงความคิดเห็นต่อความส�ำคัญของการพัฒนาการเรียน
รูใ้ นระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย
(ขัน้ สรุป) - นิสติ บอกถึงความรูส้ กึ และสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ าก
การเข้าร่วมกิจกรรมและผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ คิดถึงการเลือกวิธกี าร
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
(ขัน้ น�ำ) - ผูว้ จิ ยั ให้นิสติ ดูคลิปวีดโี อเกีย่ วกับบุคคล 3 คน
และวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการเรียนรูข้ องบุคคลทัง้ 3
คน
(ขัน้ ด�ำเนินกิจกรรม) - นิสติ แต่ละคนเลือกเขียนจุดเด่นและ
ข้อจ�ำกัดในการเรียนรูต้ นเอง และให้อาสาสมัครประมาณ  
5 คน ทีต่ อ้ งการแก้ไขจุดด้อยออกมาหน้าห้องและให้นิสติ
คนที่ 1 อ่านจุดด้อยด้านการเรียนรูใ้ ห้เพือ่ นในห้องฟั ง
-  ผูว้ จิ ยั ถามนิสติ คนอืน่ ๆ ในห้องว่า  นิสติ คนใดทีค่ ดิ ว่าจุด
เด่นของตนเองจะสามารถน�ำมาช่วยเหลือเพือ่ นได้บา้ ง  หลัง
จากนัน้ ให้อาสาสมัครล�ำดับที่ 2 - 5  คนน�ำเสนอเช่นเดียว
กับนิสติ อาสาสมัครคนที่ 1 และเพือ่ นในห้องช่วยกันเสนอ        
จุ ด เด่ น ของตนที่ส ามารน� ำ มาช่ ว ยพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง         
การเรียนรูข้ องเพือ่ นจนครบ 5 คน
- นิสติ บอกถึงความรู้สกึ ที่ได้รบั ความร่วมมือจากเพื่อน       
ในการปรับปรุงการเรียนรูข้ องตน และแสดงความคิดเห็น
ต่อประโยชน์ของการร่วมมือกันในการเรียนรู้

1.0
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ตารางที ่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ครัง้
3

4

ชื่อกิ จกรรมและ
แนวทางการจัดกิ จกรรม
วัตถุประสงค์
ความส�ำคัญของการสื่อสารและ - นิสติ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับลักษณะเด่นของการเรียน
รูใ้ นศตวรรษที่ 21
ร่วมมือ
- แบ่งนิสติ เป็ นกลุม่ ละ 5 คน  ให้อภิปรายถึงทักษะการเรียน
(ต่อ)
รูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยเลือกมา 5 ทักษะแล้วเขียนลงใน
กระดาษ   และให้แต่ละกลุม่ เลือกตัวแทนกลุม่ เพือ่ ไปศึกษา
ข้อมูลจากกลุม่ อืน่ และสมาชิกทีเ่ หลือน�ำเสนอให้เพือ่ นกลุม่
อืน่ ฟั ง
-  ให้แต่ละกลุม่ อภิปรายร่วมกันเพือ่ ทบทวนทักษะการเรียน
รูท้ ส่ี ำ� คัญในศตวรรษที่ 21  ทีเ่ ขียนไว้อกี ครัง้   และออกมา
น� ำเสนอทักษะการเรียนรูข้ องกลุ่มตนเอง เมื่อทุกกลุ่มน� ำ
เสนอครบแล้วให้นสิ ติ ร่วมกันอภิปรายถึงทักษะทีไ่ ด้รบั การน�ำ
เสนอมากทีส่ ดุ เป็ น 5  อันดับแรกของทุกกลุม่ ว่า  ประกอบ
ด้วยทักษะใดบ้าง  
- ผูว้ จิ ยั อ่านชือ่ ทักษะทีไ่ ด้รบั จากน�ำเสนอมากทีส่ ดุ ทีละทักษะ
อีกครัง  
้ แล้วให้แต่ละกลุม่ ช่วยกันน�ำเสนอแนวทางการพัฒนา
ทักษะดังกล่าว จนครบทัง้ 5 ทักษะ
(ขัน้ สรุป) - นิสติ แต่ละคนวิเคราะห์แนวทางทีค่ ดิ ว่าเหมาะ
สมกับลักษณะการเรียนรูข้ องตนเอง โดยอธิบายว่า จะน�ำ
ไปใช้อย่างไร และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จะเป็ นอย่างไร
(ขัน้ น�ำ)  - นิสติ ช่วยกันยกตัวอย่างเป้ าหมายในการเรียนรู้
ร่วมคิ ดเหตุเพื่อผลการเรียนรู้
่ ม่ ตี อ่ เป้ าหมาย รวมถึงวิเคราะห์ถงึ
1.เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ และบอกถึงความมันใจที
ระบุถงึ ความส�ำคัญของการคิดแบบ เหตุผลในการตัง้ เป้ าหมายดังกล่าว
(ขันด�
้ ำเนินกิจกรรม) - ให้นสิ ติ แต่ละคนวิเคราะห์ถงึ เหตุปัจจัย
เป็ นเหตุเป็ นผล
2. เพือ่ ให้นิสติ ได้ฝึกทักษะการเรียน ทีส่ ง่ ผลต่อการประสบความส�ำเร็จในเป้ าหมาย
- ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอกรณีตวั อย่างเกีย่ วกับการมีเป้ าหมายในการ
รูด้ า้ น การคิดแบบเป็ นเหตุผล
3. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้รว่ มกันพัฒนาทักษะ เรียนรู้ เพือ่ ให้นิสติ ได้วเิ คราะห์รว่ มกันว่า ปั จจัยใดบ้างทีส่ ง่
การคิด อย่า งแบบเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล ผลต่อการประสบความส�ำเร็จในเป้ าหมายของกรณีตวั อย่าง
เกี่ยวกับการเรียนรูข้ องตนเองและ และให้นสิ ติ จับกลุม่ ละ 5 คน โดยให้แต่ละคนน�ำเสนอวิธกี าร
ทีช่ ่วยให้ตนเองประสบความส�ำเร็จในเป้ าหมาย หลังจาก
เพือ่ นร่วมกลุม่
นัน้ เพือ่ นในกลุม่ ช่วยกันเสนอวิธกี ารเพิม่ เติม
- นิสติ แต่ละคนสรุปวิธกี ารทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอแนะจากเพือ่ นใน
กลุม่ และเลือกวิธกี ารทีจ่ ะน�ำไปใช้เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ อง
ตนเอง

105

ค่า (IOC)
0.8

1.0

				

ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค. - ส.ค. 2562)

ตารางที ่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ครัง้

ชื่อกิ จกรรมและ
วัตถุประสงค์
4 (ต่อ) ร่วมคิ ดเหตุเพื่อผลการเรียนรู้
(ต่อ)

5

ขันตอนสู
้
ค่ วามส�ำเร็จในการเรียน
1.เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ
ระบุถงึ ความส�ำคัญของการคิดแบบ
เป็ นระบบกระบวนการ
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้
ด้ า น ก า ร คิ ด แ บ บ เ ป็ น ร ะ บ บ
กระบวนการ
  3.เพือ่ ให้นิสติ ได้รว่ มกันพัฒนาการ
คิดแบบเป็ นระบบกระบวนการเกีย่ ว
กับการเรียนรูข้ องตนเองและเพื่อน
ร่วมกลุม่

6

ตรวจสอบเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
1. เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ
ระบุถงึ ความส�ำคัญของการคิดแบบ
มีวจิ ารณญาณ
  2. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้ฝึกทักษะการเรียน
รูด้ า้ นการคิดแบบมีวจิ ารณญาณ
   3. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้รว่ มกันพัฒนาการ
คิดแบบมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับการ
เรียนรูข้ องตนเองและเพือ่ นร่วมกลุม่

แนวทางการจัดกิ จกรรม
- นิสติ วิเคราะห์ถงึ ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาถ้าสามารถท�ำตาม
เป้ าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ ในด้านผลการเรียนและการพัฒนา
ลักษณะการเรียนรูข้ องตนเอง  
(ขันสรุ
้ ป)  - นิสติ ร่วมกันคิดถึงเหตุผลในการช่วยกันพัฒนาการ
เรียนรูว้ า่   การร่วมมือกันดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรูข้ อง
ตนเองและกลุม่ อย่างไรบ้าง
(ขัน้ น� ำ) - ผูว้ จิ ยั เปิ ดคลิปวีดโี อผูท้ ป่ี ระสบความส�ำเร็จใน     
สิง่ ทีย่ ากและท้าทาย และให้นสิ ติ ช่วยกันวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของบุคคลดังกล่าวและผลทีต่ ามมา
(ขัน้ ด�ำเนินกิจกรรม) - นิสติ ทบทวนถึงเป้ าหมายในการ
เรีย นรู้ท่ตี งั ้ ไว้ และวิเคราะห์ถึงสิง่ ที่จะต้องท�ำอย่างเป็ น  
กระบวนการ โดยการวางแผนระยะยาวและวางแผนระยะ
สัน้ และวิเคราะห์ว่าขัน้ ตอนใดทีต่ อ้ งอาศัยการร่วมมือจาก
เพือ่ น
- นิสติ จับกลุม่ กลุม่ ละประมาณ 5 คน เพือ่ น�ำเสนอผลการ
คิดแบบเป็ นระบบกระบวนการโดยการวางแผนระยะยาว
และวางแผนระยะสัน้ ให้เพือ่ นในกลุม่ และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากเพือ่ นในกลุม่
- นิสติ แต่ละคนน� ำข้อเสนอแนะจากเพื่อนในกลุ่มมาปรับ
กระบวนการสูค่ วามส�ำเร็จอีกครัง้ ให้มคี วามเหมาะสมมากขึน้
(ขันสรุ
้ ป) - นิสติ ร่วมกันคิดถึงองค์ประกอบหรือสิง่ จ�ำเป็ นต่อ
การคิดแบบเป็ นกระบวนการและบอกถึงความรู้สกึ และ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการช่วยกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้
กับกลุม่ เพือ่ นนิสติ
(ขันน�
้ ำ) - ผูว้ จิ ยั ยกตัวอย่างข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
ในสิง่ ต่างๆ แล้วจะเกิดผลทีต่ ามมา โดยทีไ่ ม่บอกว่าข้อความ
ดังกล่าวเป็ นจริงหรือเป็ นข้อความทีเ่ ชือ่ ถือได้หรือไม่   และ
นิสติ ร่วมกันอภิปรายถึงความเชือ่ ถือของแต่ละข้อความ
  - นิสติ ร่วมกันวิเคราะห์ของการตรวจสอบข้อเท็จของข้อมูล
อย่างมีวจิ ารณญาณว่า  นิสติ ควรมีการวิเคราะห์ในด้านใด
บ้างก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเชือ่ ในข้อมูลต่างๆทีไ่ ด้รบั มา
- ผูว้ จิ ยั สอบถามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร หรือแหล่ง
การค้นหาข้อมูลเพือ่ ใช้ในการเรียนรูข้ องนิสติ และเหตุผลที่
เลือกใช้ชอ่ งทางหรือ แหล่งการเรียนรูด้ งั กล่าว
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ชื่อกิ จกรรมและ
วัตถุประสงค์
6 (ต่อ) ตรวจสอบเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
(ต่อ)

7

8

แนวทางการจัดกิ จกรรม

(ขัน้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรม) – แบ่งนิสติ ออกเป็ นกลุม่ ละ 5
คน  เพือ่ ให้อภิปรายประเด็นทีส่ นใจของกลุม่ ทีต่ อ้ งการศึกษา
ให้กระจ่างและชัดเจนมากขึน้ แต่ยงั ไม่ได้มโี อกาสในการ
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม โดยช่วยกันเขียนถึงข้อมูลเดิมทีม่ แี ละ
ข้อมูลทีค่ ดิ ว่าต้องค้นหาเพิม่ เติม   ลงในใบงานร่วมกันคิด
ร่วมกันค้นเพือ่ ความกระจ่างชัด
   -  นิสติ ร่วมกันคิดถึงช่องทางในการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเดิมทีม่ อี ยู  ่ การค้นคว้า
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลใหม่ทเ่ี ป็ นประโยชน์เพิม่ เติม และให้เวลา
นิสติ ประมาณ 1 สัปดาห์ เพือ่ ให้รว่ มกันตรวจอบและค้นหา
ข้อเท็จจริงของข้อมูลดังกล่าวและน�ำมาอภิปรายร่วมกันใน
ครัง้ ต่อไป
- นิสติ น�ำผลจากการค้นหาข้อมูลในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
มาวิเคราะห์รว่ มกันว่าข้อมูลใดบ้างทีน่ ่าเชือ่ ถือ เพราะเหตุใด
และเปรียบเทียบความแตกต่างของความรูท้ ไ่ี ด้รบั ช่วงก่อน
และหลังการตรวจสอบข้อมูล
- นิสติ ร่วมกันสรุปข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นทีต่ นเองสนใจว่า
ได้พฒ
ั นาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประเด็นนัน้ อย่างไรบ้าง   
- ตัวแทนนิสติ แต่ละกลุม่ น�ำเสนอให้เพือ่ นในห้องฟังและเปิ ดใจ
รับฟังความคิดเห็นเพิม่ เติมเพือ่ ตรวจสอบข้อมูลทีก่ ลุม่ ตนเอง
มี
(ขัน้ สรุป) - นิสติ ร่วมกันสรุปในประเด็นดังนี้ วิธคี ดิ และสิง่
ส�ำคัญของการคิดแบบมีวจิ ารณญาณ ต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งใด
บ้าง ความรู้สกึ และประโยชน์ จากการได้ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นต่าง ๆ
- นิสติ ช่วยกันยกตัวอย่างเกี่ยวกับการน� ำวิธกี ารคิดแบบ      
มีวจิ ารณญาณไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองต่อไป
(ขันน�
้ ำ) - ผูว้ จิ ยั ยกตัวอย่างคลิปวีดโี อทีแ่ สดงถึงสถานการณ์
คิ ดเพื่อแก้ไข
1. เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ ทีก่ ำ� ลังเกิดปั ญหาขึน้ และให้นสิ ติ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ระบุถึงความส�ำคัญของการคิดแก้ ว่า  ถ้านิสติ อยูใ่ นสถานการณ์ดงั กล่าวจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
และให้นิสติ วิเคราะห์เพือ่ เลือกแนวทางแก้ปัญหาทีม่ คี วาม
ปั ญหา
2. เพือ่ ให้นิสติ ได้ฝึกทักษะการเรียน เป็ นไปได้มากทีส่ ดุ พร้อมเหตุผล และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย
ของแต่ละวิธี
รูด้ า้ นการคิดแก้ปัญหา

107

ค่า (IOC)

0.8

1.0

				

ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค. - ส.ค. 2562)
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ชื่อกิ จกรรมและ
วัตถุประสงค์
8 (ต่อ) คิ ดเพื่อแก้ไข (ต่อ)
3. เพือ่ ให้นิสติ ได้รว่ มกันพัฒนาการ
คิดแก้ปัญหาเกีย่ วกับการเรียนรูข้ อง
ตนเองและเพือ่ นร่วมกลุม่

9

การคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย
1. เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ
ระบุถงึ ความส�ำคัญของการคิดอย่าง
สร้างสรรค์
2. เพือ่ ให้นิสติ ได้ฝึกทักษะการเรียน
รูด้ า้ นการคิดอย่างสร้างสรรค์
3.  เพือ่ ให้นิสติ ได้รว่ มกันพัฒนาการ
คิดสร้างสรรค์เกีย่ วกับการเรียนรูข้ อง
ตนเองและเพือ่ นร่วมกลุม่

แนวทางการจัดกิ จกรรม
- นิสติ ช่วยกันสรุปแนวทางในการคิดแก้ปัญหาว่าต้องค�ำนึง
ถึงสิง่ ใดบ้าง เช่น สาเหตุ ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะของ
ปั ญหา เป็ นต้น
(ขัน้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรม) - ผูว้ จิ ยั ให้นิสติ แต่ละคนส�ำรวจ
ถึงปัญหาในการเรียนรูแ้ ละคัดเลือกปัญหาเกีย่ วกับการเรียน
รูท้ จ่ี ำ� เป็ นต้องแก้ไขเป็ นอันดับรก โดยคิดถึงแนวทางในการ
แก้ปัญหาของตนเองเบือ้ งต้น รวมถึงประเมินความเป็ นไป
ได้ในการแก้ไขปั ญหา ลงในใบงานคิดแก้ไขอย่างรอบด้าน
- นิสติ เข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนทีม่ ปี ั ญหาคล้ายคลึงกัน และ
แลกเปลีย่ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาซึง่ กันและกัน  และ
ช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีส่ ามารถช่วย
แก้ไขปั ญหาของเพือ่ นร่วมกลุม่ ได้มากทีส่ ดุ   และนิสติ แต่ละ
คนคัดเลือกแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมที่สุด  
วิเคราะห์ถงึ ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ และโอกาสทีจ่ ะสามารถแก้ไข
ปั ญหาในการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ได้
    (ขัน้ สรุป)  - นิสติ ร่วมกันสรุปถึงปั ญหาทีม่ กั จะพบในการ
คิดแก้ปัญหาร่วมกัน
และความแตกต่างของการคิดแก้ปัญหาตามล�ำพังกับการ
คิดร่วมกันกับกลุม่ เพือ่ น
(ขัน้ น�ำ)  -  นิสติ ดูภาพสิง่ ของ 2 ชิน้ และเขียนค�ำตอบถึงการ
ใช้ประโยชน์จากสิง่ ของนัน้ ให้ได้มากทีส่ ุดในเวลา 5 นาที  
ลงในใบงานคิดคล่องแคล่วอย่างสร้างสรรค์ นิสติ ทีส่ มารถ
เขียนจ�ำนวนค�ำตอบได้มากทีส่ ดุ ออกมาอ่านค�ำตอบให้เพือ่ น
ฟั ง และเพือ่ นคนอื่นในห้องช่วยกันเติมค�ำตอบทีไ่ ม่ซ้�ำกัน
จนได้คำ� ตอบทีม่ ากทีส่ ดุ แล้วเขียนลงบนกระดาน
- นิสติ สังเกตค�ำตอบบนกระดานทีช่ ว่ ยกันคิดว่า  ค�ำตอบใด
เป็ นค�ำตอบทีต่ นเองไม่เคยนึกถึงมาก่อนและเป็ นค�ำตอบที่
ตนเองสนใจน�ำไปใช้มากทีส่ ดุ เพราะเหตุใด
- นิสติ ช่วยกันวิเคราะห์วา่ ความคิดสร้างสรรค์ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร  
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ชื่อกิ จกรรมและ
แนวทางการจัดกิ จกรรม
วัตถุประสงค์
9 (ต่อ) การคิดสร้างสรรค์ อย่างหลากหลาย (ขันด�
้ ำเนินการจัดกิจกรรม) - นิสติ ดูตวั อย่างบุคคลทีม่ ปี ระสบ
ความส�ำเร็จในชีวติ โดยทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์และมีการ
(ต่อ)
พัฒนาตนเองในการเรียนรูจ้ นประสบความส�ำเร็จ
- นิสติ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  “ความคิดสร้างสรรค์”
กับ “การเรียนรู”้ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และนิสติ
จ�ำเป็ นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรูเ้ รือ่ งใดบ้าง
- นิสติ แต่ละคนคิดและเขียนถึงประเด็นทีต่ นเองต้องการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องตนเอง และค้นหาวิธกี ารทีต่ นเองใช้
พัฒนาการเรียนรูด้ งั กล่าวโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ น
วิธกี ารใหม่ทน่ี ิสติ ไม่เคยใช้มาก่อน
  - นิสติ น�ำเสนอเทคนิคการเรียนรูท้ ต่ี นเองได้คดิ ขึน้ และรับ
ข้อเสนอแนะจากเพือ่ นมาปรับเทคนิคการเรียนรูข้ องตนเอง
อีกครัง้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นเทคนิคทีเ่ หมาะสม
(ขันสรุ
้ ป) - นิสติ แสดงถึงความรูส้ กึ และความมันใจในการน�
่
ำ
เทคนิคการเรียนรู้ท่ไี ด้สร้างสรรค์ข้นึ ไปใช้ในการพัฒนา
การเรียนรู้
10
คิ ดและท� ำ ร่ ว มกั น เพื่ อ งานที่ (ขัน้ น�ำ) - นิสติ ทบทวนถึงวิธกี ารเรียนรูท้ ไ่ี ด้สร้างสรรค์ขน้ึ
กับเพื่อนนิสติ เมื่อกิจกรรมทีผ่ ่านมา และผลทีไ่ ด้จากการ  
สร้างสรรค์
1. เพือ่ ให้นิสติ ตระหนักและสามารถ น�ำไปใช้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
ระบุถงึ ความส�ำคัญของการท�ำงาน - ผูว้ จิ ยั สอบถามถึงการเรียนรูข้ องนิสติ ทีต่ อ้ งอาศัยการร่วมมือ
กับกลุม่ โดยให้นิสติ ยกตัวอย่าง
ร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างสร้างสรรค์
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้ฝึกทักษะการท�ำงาน - นิสติ บอกถึงความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกันกับกลุม่ เพือ่ น
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปั ญหาในการเรียนรู้
ร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างสร้างสรรค์
(ขันด�
้ ำเนินการจัดกิจกรรม) - ผูว้ จิ ยั แจกกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับ
ปัญหาในการเรียนรูใ้ ห้แก่ แล้วให้นสิ ติ คิดวิธกี ารในการแก้ไข
ปั ญหาในการเรียนรูด้ งั กล่าว
- นิสติ จับกลุ่มกับเพื่อนนิสติ ทีไ่ ด้ปัญหาลักษณะเดียวกัน
และช่วยกันน�ำเสนอวิธกี ารทีแ่ ต่ละคนเขียนไว้ตอ่ กลุม่   แล้ว
ให้เพือ่ นช่วยวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสียของแต่ละวิธกี ารและ
น�ำผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้แลกเปลีย่ นกันมาเป็ นข้อมูลในการ
สร้างสรรค์แนวทางใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
- นิสติ ร่วมกันสรุปถึงแนวทางในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรูข้ องกลุม่ ตน และช่วยกันทบทวนว่า  แต่ละคนมีบทบาท
อย่างไรในการสร้างสรรค์วธิ กี ารดังกล่าว และวิธกี ารทีไ่ ด้ม ี
ประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องแต่ละคนในกลุม่ อย่างไร
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ตารางที ่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ครัง้
10
(ต่อ)

11

12

ชื่อกิ จกรรมและ
แนวทางการจัดกิ จกรรม
วัตถุประสงค์
คิ ดและท� ำ ร่ ว มกั น เพื่ อ งานที่ (ขัน้ สรุป) - นิสติ ร่วมกันบอกถึงประโยชน์การสร้างแนวทาง
ในการแก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาการเรีย นรู้ร่ ว มกัน และ              
สร้างสรรค์
ยกตัวอย่างสถานการณ์ในการเรียนรูอ้ น่ื ๆ ทีต่ อ้ งอาศัยการ
(ต่อ)
ท�ำงานร่วมกันกับกลุม่ เพือ่ นนิสติ อย่างสร้างสรรค์
การสร้างแนวทางเพื่อพัฒนาการ (ขัน้ น�ำ) - นิสติ ดูตวั อย่างวิธกี ารในการเรียนรูใ้ นยุคปั จจุบนั
แล้วให้นสิ ติ วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และประโยชน์ของวิธกี าร
เรียนรู้
1. เพือ่ ให้นสิ ติ ตระหนักถึงความส�ำคัญ ในการเรียนรูด้ งั กล่าว และยกตัวอย่างวิธกี ารอืน่ ๆ ทีน่ ิสติ
ของการสร้างแนวทางในการเรียนรู้ เคยพบหรือมีความสนใจ
(ขัน้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรม) - นิสติ วิเคราะห์ถงึ ความส�ำคัญ
ร่วมกัน
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้รว่ มกันสร้างแนวทาง ของการสร้างวิธกี ารหรือแนวทางในการเรียนรูว้ า่ ถ้ามีวธิ กี าร
หรือแนวทางทีด่ จี ะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรูอ้ ย่างไร
ในการเรียนรูร้ ว่ มกัน
- นิ ส ิต จับ กลุ่ ม ช่ ว ยกัน คิด ถึง แนวทางที่จ ะช่ ว ยส่ง เสริม           
การเรียนรูข้ องนิสติ ในกลุม่ ให้พฒั นาขึน้ ลงในใบงานแนวทาง
เพื่อการเรียนรู้ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทีม่ าในการ
ออกแบบวิธกี ารหรือแนวทางในการเรียนรูด้ งั กล่าว  ลักษณะ
เด่นของวิธกี ารหรือแนวทางในการเรียนรู้ ประโยชน์ของวิธี
การหรือแนวทางในการเรียนรู้
- นิสติ แต่ละกลุม่ ออกมาน�ำเสนอวิธกี ารหรือแนวทางทีช่ ว่ ย
ส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้เพือ่ นกลุม่ อืน่ ๆ  ฟั งและเปิ ดโอกาสให้
เพือ่ นซักถามและเสนอแนะ
(ขันสรุ
้ ป) - นิสติ ทุกกลุม่ ร่วมกันเลือกแนวทางทีช่ ว่ ยส่งเสริม
การเรียนรูท้ ่มี คี วามน่ าสนใจและสามารถน� ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่นิสติ มากทีส่ ุด พร้อมบอกถึงแนวทางในการ  
น�ำไปประยุกต์ใช้
ขัน้ น�ำ) - นิสติ ทบทวนถึงการเรียนรูข้ องตนเองช่วงก่อนการ
ผลของการเรียนรู้ร่วมกัน
1. เพื่อให้นิสติ วิเคราะห์ความแตก เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันสรุปลักษณะเด่นของการเรียน
ต่างของการเรียนรูร้ ่วมกันและการ รูข้ องแต่ละคน
(ขัน้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรม) - ผูว้ จิ ยั ถามนิสติ ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ฝึก
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2. เพือ่ ให้นิสติ ได้สะท้อนผลของการ คิดและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเรียนรูใ้ นการเข้าร่วมกิจกรรมที่
พัฒ นาการเรีย นรู้ร่ว มกัน จากการ   จัดขึน้ และให้นสิ ติ สะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้ฝึกคิดและปฏิบตั ใิ นการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
- นิสติ ร่วมกันสรุปปั จจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ว่า มีปัจจัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการเรียนรูร้ ว่ มกัน
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ตารางที ่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ครัง้
12

ชื่อกิ จกรรมและ
วัตถุประสงค์
ผลของการเรียนรู้ร่วมกัน
(ต่อ)

แนวทางการจัดกิ จกรรม

ค่า (IOC)

(ขัน้ สรุป) - นิสติ แต่ละคนสะท้อนถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อการ  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันและ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเพือ่ น
- ผูว้ จิ ยั กล่าวขอบคุณนิสติ ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม

จากตารางที่ 2 พบว่า กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสติ ระดับปริญญาตรีมคี วามสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมอยูใ่ นระดับสูงถึงสูงมาก
โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 ดังนี้ กิจกรรมครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศมีความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงมาก โดยมีคา่ ดัชนี ความสอดคล้อง 1.0 กิจกรรมครัง้
ที่ 2 และ 3   ความส�ำคัญของการสือ่ สารและร่วมมือมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบ
กิจกรรมในระดับสูง โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 0.8 กิจกรรมครัง้ ที่ 4 ร่วมคิดเหตุเพือ่ ผลการเรียนรูม้ คี วาม
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงมากโดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 1.0 กิจกรรม
ครัง้ ที่ 5 ขัน้ ตอนสูค่ วามส�ำเร็จในการเรียนมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมใน
ระดับสูงมาก โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 1.0 กิจกรรมครัง้ ที่ 6 และ 7 ตรวจสอบเพือ่ เรียนรูร้ ว่ มกันมีความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูง โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 0.8 กิจกรรม       
ครัง้ ที่ 8 คิดเพือ่ แก้ไข มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงมากโดยมีคา่
ดัชนีความสอดคล้อง 1.0 กิจกรรมครัง้ ที่ 9 การคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลายมีความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงมาก โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อ 1.0  กิจกรรมครังที
้ ่ 10 คิดและ
ท�ำร่วมกันเพือ่ งานทีส่ ร้างสรรค์มคี วามสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงมาก
โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 1.0 กิจกรรมครัง้ ที่ 11 การสร้างแนวทางเพือ่ พัฒนาการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงโดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 0.8  กิจกรรมครัง้ ที่ 12
ผลของการเรียนรูร้ ว่ มกันมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การออกแบบกิจกรรมในระดับสูงโดยมีคา่
ดัชนีความสอดคล้อง 0.8  
ผลการวิจยั ในระยะที่ 3  คือ ผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยผลการศึกษาเชิงปริมาณ
คือ การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยการใช้
แบบวัดทีส่ ร้างขึน้ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพคือ การศึกษาลักษณะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสติ กลุม่ ทดลอง โดยการสัมภาษณ์  ดังนี้
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือ  ผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูใ้ นด้านระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แบบวัดทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีแสดง
ดังตารางที่ 3
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ตารางที ่ 3 ผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูใ้ นด้านระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21  ของกลุม่ ทดลองและกลุม่
   ควบคุมในระยะหลังการทดลอง
กลุ่ม

n

X̅

S.D.

t

p

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

30
30

4.21
2.78

0.21
0.17

18.21

.00

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบปรากฏว่า ในระยะหลังการทดลองนิสติ ระดับปริญญาตรี กลุม่ ทดลองมี
ระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ ผลการ
ทดสอบมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 1 ทีก่ ล่าวว่า กลุม่ ทดลองมีระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในศตวรรษที่ 21 ในระยะหลังเสร็จสิน้ การทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม แสดงให้เห็นว่า การใช้กจิ กรรมการเรียนรู้
เพือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีได้
ตารางที ่ 4 ผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูใ้ นด้านระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
กลุม่ ทดลองในระยะก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่ม

n

กลุม่ ทดลอง

30

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

X̅

S.D.

X̅

S.D.

2.45

0.39

4.21

0.21

t

p

-9.61

.00

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบปรากฏว่า ในระยะหลังการทดลองนิสติ ระดับปริญญาตรีกลุม่ ทดลองมี
ระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.
05 ซึง่ ผลการทดสอบมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 2 ทีก่ ล่าวว่า กลุม่ ทดลองมีระดับทักษะ
การเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ในระยะหลังหลังเสร็จสิน้ การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูใ้ นด้านลักษณะการเรียนรูร้ ่วมกัน          
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ เป็ นผลการวิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นสิ ติ ปริญญาตรี กลุม่ ทดลองเกีย่ วกับ
ลักษณะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า นิสติ ระดับ
ปริญญาตรี ได้สะท้อนถึงลักษณะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหาพบว่า นิสติ ได้รว่ มมือกัน
ในการคิดเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องตนเองและเพือ่ นร่วมกลุม่   คิดทบทวนร่วมกันในสิง่ ทีต่ นเองและกลุม่ ต้องตัดสินใจ
แม้จะมีเป้ าหมายในการเรียนรูต้ ่างกันแต่นิสติ ก็ได้ร่วมกันคิดถึงวิธกี ารในการช่วยเหลือกันโดยการหาข้อมูล  
ร่วมกันวางแผนเพือ่ การประสบความส�ำเร็จในการเรียน ได้คดิ ถึงสิง่ ทีน่ ิสติ จะต้องร่วมมือกันในการปฏิบตั อิ ย่าง
เป็ นขัน้ ตอน เมือ่ นิสติ ประสบปั ญหาในการเรียนรู้ นิสติ ได้ร่วมมือกันในกลุ่มเพือ่ ช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
แยกแยะข้อเท็จจริงก่อนน�ำมาใช้แก้ปัญหา นิสติ เห็นถึงความส�ำคัญของการค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับการเรียนของ
ตนเองและช่วยกันคิดแก้ปัญหาของเพือ่ นร่วมกลุม่    
ด้านการสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูพ้ บว่า นิสติ มีการพูดคุยปรึกษาเพื่อแลกเปลีย่ น
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ข้อมูล มีความเต็มใจในการให้ขอ้ มูลและรับฟั งข้อมูลซึง่ กันและกัน โดยนิสติ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนให้ดขี น้ึ   รวมถึงช่วยเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนของเพือ่ นร่วมกลุม่ ให้ดขี น้ึ ด้วย ซึง่ เป็ นการ
ช่วยเหลือกันในกลุม่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ นิสติ ให้ความส�ำคัญกับเพือ่ นในกลุม่ แม้จะมีรปู แบบ
หรือลักษณะการเรียนทีแ่ ตกต่างกันแต่นสิ ติ ก็สามารถท�ำงานร่วมกันได้ประสบความส�ำเร็จ โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าทีใ่ นการท�ำงานและการช่วยเหลือกันในการเรียน
ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการเรียนรูพ้ บว่า นิสติ ได้ระดม
ความคิดทีห่ ลากหลายของแต่ละคนในกลุม่ ซึง่ เป็ นความคิดทีแ่ ตกต่างกัน แต่นิสติ ก็ยอมรับในความคิดทีแ่ ปลก
ใหม่ทช่ี ว่ ยในการพัฒนาการเรียนให้ดขี น้ึ ส่งผลให้นสิ ติ แต่ละคนได้แนวทางใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึง
นิสติ ได้คดั เลือกแนวทางทีเ่ กีย่ วข้องการร่วมมือกันในกลุม่ มาปฏิบตั ริ ว่ มกัน โดยทุกคนในกลุม่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตระหนักถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการเรียนรูข้ องทุกคน และร่วมกันคิดหาวิธกี ารทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้อย่างชัดเจน
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและกลุม่    
อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ทำ� ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่างสภาพทีค่ าดหวังและสภาพทีเ่ ป็ นจริง
ของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ท�ำให้
สามารถวิเคราะห์ถงึ ความต้องการจ�ำเป็ นขององค์ประกอบ ของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ทีค่ วร
เสริมสร้างให้แก่นิสติ ดังผลการวิจยั ในระยะที่ 1   ซึง่ เป็ นข้อมูลส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาใช้ในการพัฒนากิจกรรม    
การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีได้ตรงกับความ
ต้องการจ�ำเป็ นของนิสติ ดังผลการวิจยั ในระยะที่ 2 ดังนัน้ เมือ่ ผูว้ จิ ยั น�ำกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ไปศึกษา    
ผลของการใช้กบั นิสติ จึงพบว่านิสติ กลุม่ ทดลองมีระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังผลการวิจยั ในระยะที่ 3 จากผลการวิจยั ทัง้ 3 ระยะ จึง
แสดงให้เห็นว่า การทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบการวิจยั ในครัง้ นี้ โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ฯ โดยค�ำนึงถึงความต้องการจ�ำเป็ นของนิสติ ท�ำให้กจิ กรรมการเรียนรูฯ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับ       
ความต้องการจ�ำเป็ นของนิสติ ซึง่ มีความแตกต่างจากงานวิจยั โดยส่วนใหญ่ทส่ี ร้างกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเพียงแค่
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องเท่านัน้   ดังนัน้ ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ โดยใช้ผลการวิจยั ในแต่ละระยะมาพัฒนานิสติ อย่างเป็ นกระบวนการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ทีพ่ บว่า องค์ประกอบทีม่ รี ะดับความต้องการจ�ำเป็ นสูงสุด คือ การสือ่ สาร
และร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาการเรียนรูซ้ ง่ึ มีคา่ PNImodified 0.42 ล�ำดับที่ 2 คือ การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหาซึง่ มีคา่ PNImodified 0.36 และล�ำดับที่ 3 คือ การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการเรียนรูซ้ ง่ึ มีคา่ PNImodified 0.34จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า องค์ประกอบของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทัง้ 3  องค์ประกอบ เป็ นองค์ประกอบทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็ นในการทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ความสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ Pisalbut and Pasunon (2015) ทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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โดยพบว่า รูปแบบการเรียนรูท้ น่ี กั ศึกษาใช้มากทีส่ ดุ ได้แก่ การเรียนแบบพึง่ พาเพือ่ น  และสอดคล้องกับผลการ
วิจยั ของ Chantara and Sarakshetrin (2017) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาทักษะการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรุ าษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�่ำสุดคือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงผลการวิจยั ของ  Puengpech
(2016) ทีไ่ ด้ศกึ ษาลีลาการเรียนรูข้ องนักศึกษาสหวิทยาการท้องถิน่ ทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและ
ทักษะการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีลลี าการเรียนรูท้ ช่ี อบมากทีส่ ุด คือ
ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ และจากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ทพ่ี บว่า ทักษะด้านการสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูแ้ ละด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหาเป็ นทักษะ
ทีม่ คี วามจ�ำเป็ นในการพัฒนานิสติ ในระดับปริญญาตรี ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kongmalai and  
Areesoponpichet (2015) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรูข้ องนิสติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 โดยพบว่า ทักษะด้านการสือ่ สารระหว่างบุคคล ทักษะด้านการแบ่งปั นความรู้ ทักษะด้านการ
คิดและแก้ปัญหาของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีคา่ เฉลีย่ 3.25 จึงแสดงให้เห็นว่าทักษะการเรียนรูร้ ว่ ม
กันในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 องค์ประกอบเป็ นทักษะทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็ นต้องสร้างเสริมให้แก่นิสติ ในระดับ
ปริญญาตรี
จากการวิจยั ในระยะที่ 2 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียน
รูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีและน�ำไปศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูใ้ นการวิจยั
ระยะที่ 3 ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีพ่ บว่า ในระยะหลังการทดลอง
นิสติ ระดับปริญญาตรีกลุม่ ทดลองมีระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05  และในระยะหลังการทดลองนิสติ ระดับปริญญาตรีกลุม่ ทดลอง มีระดับทักษะการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 จากผลการ
วิจยั ทัง้ 2 ข้อ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ สามารถช่วยสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ซึง่ เมือ่
พิจารณาโครงสร้างและรายละเอียดของกิจกรรมเรียนรู้ จะเห็นได้วา่ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจ้ ำ� นวน
ทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพือ่ ให้นิสติ ได้รบั การสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ใน 3 องค์ประกอบหลัก
คือ การเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา การสือ่ สารและร่วมมือกันเพือ่
พัฒนาการเรียนรูแ้ ละการเรียนรูร้ ่วมกันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวทางในการเรียนรู้ ทัง้ นี้         
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยน�ำผลทีไ่ ด้จากการศึกษาความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผลการวิจยั ในระยะที่ 1)
มาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และน�ำแนวคิดการพัฒนาการเรียนรูร้ ่วมกันมาใช้เป็ น
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมซึง่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ (1) การพึง่ พาเกือ้ กูลกัน คือ การทีน่ ิสติ มี
ปฏิสมั พันธ์ในการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน (2) การปรึกษากันอย่างใกล้ชดิ คือ การทีน่ ิสติ
ในกลุม่ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน  (3) ความรับผิดชอบของสมาชิก คือ การทีน่ สิ ติ
ในกลุม่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ (4) การใช้ทกั ษะสือ่ สารระหว่างบุคคล คือ การที่
นิสติ มีการสือ่ สารกับสมาชิกกลุม่ เพือ่ พัฒนาพัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกัน และ (5) การวิเคราะห์การเรียนรูข้ องกลุม่
คือ การทีน่ สิ ติ มีการวิเคราะห์การเรียนรูข้ องกลุม่ เพือ่ ปรับและพัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกันให้ดขี น้ึ โดยน�ำมาบูรณาการ
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ร่วมกับพัฒนาแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ ส่ี ำ� คัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาการพัฒนาการสือ่ สารและความร่วมมือและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ งั ้ 12 ครัง้ ส่งผลต่อการสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ เนื่องจากผูว้ จิ ยั สร้างกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูท้ ส่ี ำ� คัญในยุคศตวรรษที่ 21 ตามที่ Ministry of Education (2014) ได้ก�ำหนดไว้ คือ ทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสือ่ สารและความร่วมมือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
โดยเฉพาะด้านทักษะการสือ่ สารและร่วมมือซึง่ เป็ นทักษะทีผ่ วู้ จิ ยั จัดกิจกรรมให้นิสติ ได้รบั การสร้างเสริมมาก
ทีส่ ดุ เนื่องจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 พบว่า เป็ นทักษะทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็ นมากทีส่ ดุ และในการจัดกิจกรรม
แต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรูร้ ว่ มกัน และใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม ซึง่
สอดคล้องกับ Alexandra et al. (2015) ทีก่ ล่าวว่า การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ต้องได้ให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างเสริมทักษะ สมรรถนะและอุปนิสยั ในการเรียนรู้ โดยเน้นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการ
เรียนรูร้ ว่ มกันและจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูร้ ว่ มกัน รวมถึงสอดคล้องกับผลการ
วิจยั ของ Ge and Land (2003) ทีไ่ ด้พบว่า การมีปฎิสมั พันธ์กบั เพือ่ น มีผลต่อกระบวนการแก้ปัญหาทีม่ คี วาม
ซับซ้อน ทักษะการคิด และทักษะการรูค้ ดิ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และงานวิจยั
ของ Mcalpine (2000) ทีพ่ บว่า การน�ำการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามาใช้รว่ มกับวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วม
กันสามารถพัฒนาความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการท�ำงานร่วมกันของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาได้ โดยเฉพาะการได้เรียนรู้
ข้อมูลจากเพือ่ นและเห็นว่าเป็ นข้อมูลทีมคี ณ
ุ ค่าท�ำให้เกิดความเข้าใจในการเรียนเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ทพ่ี บว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรูร้ ว่ มกันของนิสติ ระดับปริญญาตรีได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นัน้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Nachairit, et al. (2016) ทีพ่ บว่า นักศึกษาทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียน
รูร้ ่วมกันโดยใช้กรณีศกึ ษามีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ส่วนความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.41 และสอดคล้องกับผล
การวิจยั ของ Chaturanon, et al. (2014) ทีศ่ กึ ษาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียน
รูแ้ บบร่วมมือ โดยสามารถพัฒนาทักษะการสร้างความรูข้ องนิสติ ในระดับปริญญาตรีได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ กิจกรรมทีใ่ ช้ในการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเป็ นลักษณะกิจกรรมการเรียนรูท้ แ่ี บ่งผูเ้ รียนออก
เป็ นกลุม่ ย่อย ๆ ผูเ้ รียนท�ำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการแสวงหาความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และกลุม่ รวมถึงเป็ นการส่งเสริมความร่วมมือกัน ในกลุม่ สมาชิกและสร้างปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รียน โดยมี
เป้ าหมายคือ ความส�ำเร็จของสมาชิกทุกคน   
จากการอภิปรายผลการวิจยั ในครังนี
้ ้และผลการวิจยั เกีย่ วกับการเรียนรูร้ ว่ มกัน และการพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสติ ในระดับปริญญาตรีดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียน
รูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีทผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีผ่ า่ น
มาของนักวิจยั ต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ จึงสามารถสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรีได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั ในครัง้ นี้
1. งานวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการศึกษาผลการใช้กจิ กรรมการเรียนรูเ้ พื่อสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ ระดับปริญญาตรี ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็ นกลุม่ นิสติ ทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็ นในสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21
โดยมีคา่ เฉลีย่ ของด้านสภาพทีเ่ ป็ นจริง ของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง 3.29 - 3.39  และ
ค่าเฉลีย่ ของสภาพทีค่ าดหวังอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.53 - 4.67 ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจน�ำกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ากการวิจยั ครังนี
้ ้ไปใช้ ควรค�ำนึงถึงระดับความต้องการจ�ำเป็ นของทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษ
ที่ 21 ของกลุม่ ทีต่ อ้ งการจะน�ำไปใช้
2. จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ทพ่ี บว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้นิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระดับทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน     
ในศตวรรษที่ 21 ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาให้กบั นิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถน�ำกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และจะส่งผลให้นิสติ นักศึกษาได้พฒ
ั นาการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับ
บริบทของการศึกษาในยุคปั จจุบนั
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่นิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีควรให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันซึง่ เป็ นทักษะทีส่ ำ� คัญในการเรียนรูข้ องนิสติ นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการก�ำหนดนโยบายการศึกษาให้แก่นิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ควร
ส่งเสริมให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ
นักศึกษา เช่น การจัดการความรูใ้ ห้แก่ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องได้มคี วามรู้ ความเข้าใจและ เห็นความส�ำคัญของการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ ให้นิสติ นักศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันในศตวรรษที่ 21 เป็ นต้น
2. ผูบ้ ริหารของสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ นักศึกษาของสถาบัน ในด้านการเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ น�ำไปสู่
การวางแผนในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ทีม่ งุ่ สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสติ นักศึกษาในสถาบัน รวมถึงควรวางนโยบายส่งเสริมให้นสิ ติ นักศึกษาได้พฒ
ั นา
ชุมชนการเรียนรูข้ น้ึ โดยใช้การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นฐานเพือ่ พัฒนาความรูเ้ รือ่ งต่าง ๆ ทีส่ นใจ
3. อาจารย์ผสู้ อนนิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีควรจัดการเรียนการสอน โดยการสอดแทรกกิจกรรม
การเรียนรูท้ น่ี ิสติ ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน ซึง่ จะช่วยให้นิสติ นักศึกษาได้พฒ
ั นาทัง้ ด้านการเรียนรู้ การท�ำงานร่วมกัน  
การสือ่ สารและสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกันของนิสติ นักศึกษา ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญของการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
4. นิสติ นักศึกษาควรเห็นความส�ำคัญและใช้วธิ กี ารเรียนรูร้ ว่ มกันในการศึกษาและพัฒนาความรูใ้ นเรือ่ ง
ต่าง ๆ กับกลุ่มเพือ่ น เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทัง้ เนื้อหาความรูแ้ ละการพัฒนาวิธกี ารเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับยุค
ศตวรรษที่ 21
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูร้ ว่ มกันของนิสติ นักศึกษา เช่น ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกันของนิสติ นักศึกษา เป็ นต้น ซึง่ จะช่วยให้ได้ขอ้ มูลมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของนิสติ นักศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อระดับและลักษณะการเรียนรูร้ ว่ มกัน  
ซึง่ จะช่วยให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเรียนรูร้ ว่ มกันของบุคคลทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันเพือ่ น�ำมาใช้ในวางแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกันได้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ในครัง้ นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในโครงการสนับสนุนทุนการวิจยั เพือ่ พัฒนานักวิจยั รุน่ ใหม่  
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