1

รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
--------------------------------------1. ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การเรียน
แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ปีการศึกษาที่ทาการวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
3. รายวิชาที่สอน นศ 2201317 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
จานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ จานวน 36 คน
4. ชื่อผู้เสนองานวิจัย
ชื่อภาษาไทย
นางเบญจพร บุญสยมภู
ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs. Benjaporn Boonsayomphu
หน่วยงานที่สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) 08-4764-4664 E-mail: noon_bjp@hotmail.com
5. บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดย
ใช้กรณีศึกษา ให้ มีป ระสิทธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นศ 2201317 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.30/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้กรณีศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.348)
6. คาสาคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบร่วมมือ กรณีศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
7. ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดมาตราต่างๆ ไว้ว่า การศึกษายุค
ใหม่จะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสาคัญมากที่สุด (มาตรา 22) ต้องเน้นความรู้คู่คุณธรรม (มาตรา 23)
ต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (มาตรา 24) และต้องประเมินพัฒนามาจากผู้เรียน (มาตรา
26) (ลดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2553: 6) นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถที่จะใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดย
ปัญหาที่พบบ่อยๆ ในชั้นเรียนมากที่สุด (ลดาวัลย์ เพชรโรจน์ , 2547; อ้างถึงใน อุทุมพร จามรมาน,
2544) คือ การขาดเรียนบ่อย การไม่สนใจเรียน การขาดความพร้อมในการเรียน การไม่เข้าเรียนใน
วิชาที่สอน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่า การไม่ชอบทา และส่งการบ้าน และเจตคติไม่ดีต่ อการเรียน
ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ด้วยการใช้เทคนิคการสอน (instruction techniques) นั่นคือ ครูผู้สอน
(teacher) นักศึกษา (student) และสถานการณ์ (situation) (ลดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2553: 7 อ้างถึง
ใน Orlich and Others, 2007) ที่ประกอบไปด้วยองค์รวมใน 3 ปัจจัยหลักๆ คือ รูปแบบวิธีการสอน
(procedural aspects) มิติการเรียนรู้ (learning perspectives) และรูปแบบทางเจตคติ
(attitudinal aspects) โดยทั้งหมดนี้จะต้องมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (the learner)
การสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษา เป็น อีก วิธี การหนึ่ งที่ ได้ นามาใช้ ส าหรั บการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา นศ 2201317 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องประวัติความเป็นมาของกฎมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค แนวคิด ทฤษฏี และที่มาของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครอง
วิธีการคุ้มครองผู้บริโภค การโฆษณา และฉลากสินค้า ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใช้กรณีศึกษา (Case
Study Method) นั้นเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นมาจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มาของคาตอบนั้ นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายเพื่อให้ผู้ เรียน
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เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี , 2552, หนา 362-364) ซึ่งวิธีการเรียนเช่นนี้เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มี
การตัดสินใจอย่างมีหลักการและเชิงเหตุผล มีทักษะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เกิดขึ้นได้
เนื่องจากเป็นการจาลองเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริ งทางการเงินเข้ามาประยุกต์กับเนื้อหาวิชาที่มี การ
เรียนการสอนในครั้งนั้นๆ จนทาให้เกิดการจดจา เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ว างไว้ นอกจากนี้ ยังเป็ น การส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม เป็นการพัฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ ทาให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุภนิดา ภูสุรินคา, 2552) การเรียนรู้แบบ
ร่ว มมือมีข้อดีห ลายประการในการพัฒ นาผู้ เรียน คือ ช่ว ยพัฒ นาความเชื่อมั่นของผู้ เรียน พัฒ นา
ความคิดของผู้เรียน เกิดเจตคติที่ดีในการเรียน ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก ส่งเสริมทักษะในการทางานร่วมกัน
ฝึกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ หรือมุมมองกว้างขึ้น ส่งเสริมทักษะทาง
สังคม ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น
การเรียนการสอนในปั จจุบันด้านกฎหมายมีการพัฒ นามากขึ้นตามหลั กมาตรา และหลั ก
กฎหมาย ปัญหาที่พบคือการเรียนการสอนที่ ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นตามวิชาชีพ
ต่างๆ ที่ไม่เน้นเฉพาะด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้แยก
เป็นแขนงหนึ่งในวิชาชีพกฎหมาย จึงต้องให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้อง
เน้นมากขึ้นในการเรียนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนของ
ผู้สอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30
กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา ดังนั้นในการเรียนการ
สอนวิช ากฎหมายคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคจึ งใช้วิธีวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน ตลอดจนนาผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานในอนาคตได้
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งนาผลที่
ได้มาพัฒ นาปรั บ ปรุ งรู ป แบบการเรียนแบบร่ว มมือในวิช าดังกล่ าวเพื่อพัฒ นาคุณภาพการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป
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8. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทีม่ ีประสิทธิภาพ
(E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
9. คาถามการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
10. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
11. วิธีดาเนินการวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย/เครื่องมือ/วิธีการพัฒนา/นวัตกรรม/การเก็บ
ข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียนกับทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นการทดลองชนิด The Single Group, PretestPosttest Design เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ขั้นตอนการดาเนินงานการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นศ 2201317 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 6 แผน
ดังนี้ 1) เรื่องประวัติความเป็นมาของกฎมายคุ้มครองผู้บริโภค 2) เรื่องแนวคิด ทฤษฏี และที่มาของ
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กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3) เรื่องหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครอง 4) เรื่องวิธีการคุ้มครองผู้บริโภค
5) เรื่องการคุ้มครองการโฆษณา และ 6) เรื่องการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ
แบบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จานวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ งประวัติความเป็นมาของกฎมายคุ้มครองผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ งแนวคิด ทฤษฏี และที่มาของกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ งวิธีการคุ้มครองผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ งการคุ้มครองการโฆษณา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า
ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา และขอบข่ายวิชากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบกลุ่มร่วมมือ
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบกลุ่มร่วมมือ
ขั้นที่ 4 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้ว ไปนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรม
ขั้นที่ 5 เมื่อปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว จึงนาไปใช้สอนจริงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ
ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบปรนัยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นที่ 3 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อความ
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ขั้นที่ 4 เมื่อปรับแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว
จึงนาไปใช้สอนจริงกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
3. แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ผู้วิจัยได้สร้างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ได้แนวคิดและหลักการเพื่อนามาเป็นแนวในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
3.2 กาหนดประเด็นข้อคาถาม โดยครอบคลุมด้านเนื้อหาความรู้ ด้านความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
จานวน 15 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545)
5
หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ข้อความ และเนื้อหาที่วัด
3.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
3.6 นาข้อมูลจากการวิเคราะห์ มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอน (  = coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.842
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3.7 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลังจากการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ดาเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จานวน 6
แผนใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2560 โดยมีขั้นตอน
ในการดาเนินการทดลองดังนี้
เมื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้วก็นาไปทดลองกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งเพื่อ นา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงนาไปทาการสอนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 36 คน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ใช้วิธีการศึกษาเก็บข้อมูลแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนเรียนกับหลังเรียน (สมนึก ภัททิยธนี, 2548: 39) ดังตารางที่ 1
ภาพที่ 1 รูปแบบในการทดลอง (The Single Group, Pretest-posttest Design)
Group
Ex

Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

Group =
กลุ่ม
Ex
=
การทดลอง
T1
=
การวัดผลก่อนทดลอง (Pre-test)
X
=
การจัดกระทาตามการทดลอง
T2
=
การวัดผลหลังการทดลอง (Post-test)
มีรายละเอียดการทดลอง ดังนี้
1. การแบ่งกลุ่มการเรียนโดยการคละนักศึกษาเก่ง ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1
2. ก่อนทาการทดลองผู้วิจัยได้ทาการทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชากฎหมาคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ดาเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จานวน 6 แผนใช้เวลาสอน 12
ชั่วโมง
4. ผู้วิจัยทาการทดสอบหลังเรียน กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกันกับที่ทาการทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจให้คะแนนเพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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5. ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้
กรณีศึกษา แล้วเก็บรวบรวมนาไปแปลผลต่อไป
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลทางสถิติ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา (E1/E2)
ตามเกณฑ์ 80/80
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการเรียนแบบร่วมมือ โดย
ใช้กรณีศึกษา โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การทดสอบค่าที (t-test dependent)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
12. ผลการวิจัย
ผู้วิจั ย ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ของการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิช า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ห าค่าประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ โดยใช้
กรณีศึกษา ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ตามเกณฑ์
80/80
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่
3 (E1/E2) กาหนดเกณฑ์ 80/80
ประสิทธิภาพ
คะแนน
จานวน
แผนการจัดการเรียนรู้
ด้าน
เต็ม
นักเรียน
S.D.
ร้อยละ
X
กระบวนการ (E1)
80
36
66.80
3.13
83.30
ผลสัมฤทธิ์ (E2)
30
36
25.06
1.55
83.52
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ E1/E2
เท่ากับ 83.30/83.52
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จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 83.30/83.52 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดย
การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ผลสัมฤทธิ์
n
X
ก่อนเรียน
30
11.03
หลังเรียน
30
25.06
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.
1.51
1.55

t
35.39

p-value
.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ข้อคาถาม
1. การใช้ภาษาเข้าใจง่าย
2. รูปแบบและองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้กรณีศึกษา
3. ยอมรับในการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรม
4. ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับ
นักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

4.30
4.23

.702
.679

มาก
มาก

4.37

.669

มาก

4.57

.568

มากที่สุด
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อคาถาม
5. ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา
6. ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ดี
7. มีภาพประกอบ และความหลาก
หลายของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
8. มีความรู้สึกสนุกกับการเรียนเมื่อได้
ปฏิบัติกิจกรรม
9. ความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้กรณีศึกษา
10. นักศึกษามีความพอใจในความ
ก้าวหน้าในการเรียน
11. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้กรณีศึกษา ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์
12. แบบทดสอบวัดผลได้ครอบคลุม
เนื้อหา
13. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีเนื้อหาสอดคล้องและต่อเนื่อง
14. การเรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเรียน
15. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้กรณีศึกษานี้สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
รวม

คะแนนเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

4.53
4.57
4.20

.507
.504
.664

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.40

.563

มาก

4.37

.718

มาก

4.40

.621

มาก

4.53

.629

มากที่สุด

4.57

.504

มากที่สุด

4.37

.718

มาก

4.50

.630

มาก

4.30

.651

มาก

4.41

.348

มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.41, S.D. = 0.348 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดมีอยู่ 3 ข้อ คือ 1) ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับนัก ศึกษา 2) ใช้
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ดี และ 3) แบบทดสอบวัดผลได้ครอบคลุมเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.57 รองลงมามี 2 ข้อ คือ 1) ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา และ 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
X = 4.53 ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่าสุด คือ มี ภาพประกอบ และความหลากหลายของเนื้อหา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.20
13. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้สอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่
3 สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.30/83.52 หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา จานวน 6 แผน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 83.30 และคะแนนเฉลี่ยจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น ร้อยละ 83.52 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาพบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้
กรณีศึกษา มีความสาคัญต่อการรับรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ มี
ปฏิสั มพัน ธ์ มีความคิดสร้ างสรรค์ ความกล้ าแสดงออก มีความตั้งใจเรียน จึงส่ งผลให้ ผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก ศึกษาหลังจากที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา มีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความพึงพอใจของนัก ศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.41, S.D. = 0.348
2. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การเรียนแบบร่วมมือ
โดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
83.30/83.52 หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา จานวน 6 แผน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 83.30 และคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น ร้อยละ 83.52 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ใช้กรณีศึกษา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิจิตรา ธรรม
สถิตย์ (2553) พบว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบแข่งขันระหว่างกลุ่มด้ว ยเกมโดยใช้กรณีตัวอย่าง ไปใช้ออกแบบการสอนโดยไม่ต้องคานึงถึง
รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือแต่ละประเภท การจัดการเรียนแบบร่วมมือนั้นมุ่งพัฒนานักศึกษา
ทุกระดับผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ
คิดแก้ปัญหา ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล ขวัญคุ้ม (2550)
และวีณ า บุ ญ ปั ท ม์ (2550) ได้ ศึ กษาเรื่ อ งการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
85.20/87.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ พฤติกรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กรณีศึกษา
มีความสาคัญต่อการรับรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์
มีความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก มีความตั้งใจเรียน จึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังจากที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลาวัลย์ นกหงษ์ (2552) ได้
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นัก ศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนัก ศึกษาที่ได้รับ
การเรียนรู้โดยวิธีสอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่านัก ศึกษาที่ได้รับ
การเรียนรู้โดยวิธีการจัดเรียนรู้แบบอื่น
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.41, S.D. = 0.348 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐิกา หลอดแก้ว (2552)
ได้ทาการศึกษาเรื่องผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบร่วมมือที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
และพฤติกรรมการทางานกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนบางปลาม้า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์มัลติมีเดียแบบ
ร่ว มมือมีความคิดเห็ นต่อการเรี ยนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดียแบบร่ว มมือเรื่อง
ประกอบคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชาบุญมี (2553) ได้
ทาการศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิค STAD เรื่องระบบจานวนเต็ม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งในด้านสาระการเรียนรู้ที่
ไม่ยากเกินไป และนักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้โดยตรง เพราะเป็นสาระเกี่ยวกับการคานวณ
ค่าใช้จ่ ายในชี วิต ประจ าวัน กิจ กรรมการเรีย นการสอน นั กเรี ยนได้ ร่ว มกัน เรีย นรู้ เป็ นกลุ่ มมี การ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีคนเรียนเก่งจะช่วยคนเรียนอ่อน ในด้านการวัดผลประเมินผล
มีความเหมาะสมกับ นั กเรีย นจึ งทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและส่ งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับของ กานต์ชนก สิงห์ชู (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือแบบ STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับคุณภาพดี เนื่องจากบทเรียนออกแบบให้เรียกใช้งาน
ง่าย เมนู ไ ม่สั บ สน มีส่ ว นของการสนับสนุนการเรี ยน และนัก เรียนได้มีป ฏิสั มพั นธ์ร่ว มกัน ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จากสาเหตุ ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถพัฒนานัก ศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก เพราะการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษานั้น
มีความเหมาะสมส าหรั บชั้น เรี ย นที่มีผู้เรียนที่คละระดับความสามารถ และทาให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นด้วย
14. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
14.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
14.1.1 ผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักศึกษาแต่ละคนได้มีโอกาสในการคิด มีอิสระและร่วมมือ
กันภายในกลุ่มโดยเน้นพัฒนาการของนักศึกษาที่เรียนอ่อนเพื่อให้ทุกคนประสบความสาเร็จ
14.1.2 ควรนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมโดยใช้กรณีศึกษา ไปใช้ในหน่วยการเรียน
อื่น ๆ เพือ่ เป็นการเสริมแรงให้กับนักศึกษา และเป็นการพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น

14

14.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
14.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา กับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคอื่น ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาได้เลือกวิธี
เรียนได้อย่างหลากหลาย
14.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรด้านความคงทนในการเรียนรู้ทักษะที่สอนโดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
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