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บทคัดยอ่ 
 
 การจัดการศึกษามีการพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลาเพื่อกว้าให้ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถออกแบบกระบวนการจัดการชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสมแก่ผู้เรียน ซ่ึงรูปแบบการจัดประสบการณท่ี์เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัเป็นท่ีทุกฝ่ายให้ความสนใจ ครูท่ีดีต้อง
เข้าใจผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จทางการเรียนได้ ซ่ึงจะส าเร็จหรือไม่ เกิดจากปัจจัย
หลายอย่างท้ังในด้านทัศนคติต่อการเรียนรู้ กระบวนการสอนของครู พื้นฐานทักษะของผู้เรียน ความชัดเจนใน
รูปแบบวิธีการในการแสวงหาความรู ้และการประเมินผล การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการ
สอนท่ีเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะ ความช านาญในกระท าสิ่งต่างๆ เพิ่มพูนความรู้และเจตคติแก่ผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเน้นให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และผู้สอน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีควรลง
มือปฏิบัติ การช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีติดตามและการ
ประเมินผลส าเร็จของงานด้วยตนเอง ซึ่งความส าเร็จของการท างานในกลุ่มจะต้องเกิดจากความส าเร็จของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด้วย เนื่องจากภาระหน้าท่ีได้รับมอบหมายเมื่อน ามาเชื่อมโยงกับสมาชิกในกลุ่มจะเกิด
เป็นผลส าเร็จของงาน ซึ่งเมื่อผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง การเรียนรู้ประสบความส า เร็จก็จะส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นด้วย  
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บทน า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาชีวิต
ของแต่ละบุคคลและพัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวม การศึกษาเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ชีวิตของแต่ละคน
เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรือ่ยๆ ดังนั้นสิ่งจ าเป็นท่ีประชาชนจะต้องได้รับอย่างท่ัวถึงกันทุกคน และใช้เป็นเครื่องมือใน



การด าเนินชีวิตไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี. 2559) ประเทศไทยจึงมีการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบัน
ท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดคือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Student Centered 
Instruction) โดยเน้นตัวผู้เรยีน เน้นความรู้ความสามารถ เน้นประสบการณ์ เน้นปัญหา เน้นทักษะกระบวนการ 
และเน้นการบูรณาการ ผู้สอนต้องค านึกถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการด้วยวิธีการต่างๆตามความสามารถของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ท่ีสะท้อนให้เห็นในมาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ซ่ึงให้ความส าคัญกับความเอกภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันท้ังในด้านทักษะทางปัญญา ทักษะ
ทางอารมณ์และสังคม ทักษะทางกาย ผู้สอนต้องตระหนักถึงแนวคิดหรือหลักการจัดการเรียนการสอนและ
หลักการประเมินผู้เรียน เพื่อน ามาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมภายใต้บริบทวัฒนธรรมของท้องถิ่น ท้ังนี้ใน
ปัจจุบันยังมีการเตรีมความพร้อมทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี21 ซ่ึงครูต้องมีทักษะและคุณลักษณะท่ี
รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อท่ีจะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน วิจารณ์ 
พานิช (2559) กล่าวว่า ทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะแรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู้ และ
คุณสมบัติความเป็นมนุษย์ ซึ่งการเป็นคนดีมีน้ าใจส าคัญกว่าสาระวิชา เด็กต้องได้เรียนสาระวิชาและได้ทักษะ 3 
กลุ่ม คือทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ฉะนั้นในการเรียนสาระวิชาเหล่านี้ เป็นการฝึกลงมือท า (Learning by Doing and Thinking) การ
เรียนรู้ต้องเรียนให้ได้ท่ีเรียกว่า Transformation Learning แปลว่า ต้องเรียนให้ได้องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (โดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน) และหนังสือ How Learning Works ได้สรุปผล
งานวิจัยหลายเรื่องและได้หลักการสอนท่ีดี 7 ประการ ได้แก่  

  ประการท่ี 1 คือต้องเข้าใจเรือ่งความรู้เดิมของนักเรยีน สมัยนี้ความรู้ไม่ได้หายาก ความรู้หาง่าย อยู่ท่ี
ใครจะไขว่คว้า แต่ท่ีส าคัญกว่านั้นคือผู้เรียนจ านวนหนึ่งมีความรู้เดิมท่ีผิดๆติดตัว ครูต้อเข้าใจและต้องหาวิธีการ
ตรวจสอบให้พบและก็หาทางแก้ ไม่อย่างนั้นเด็กก็จะผิดไปเรื่อยๆ พอเรียนระดับทีสูงขึ้นก็จะเรียนไม่รู้เรื่องและ
จะเบ่ือเรียน   

 ประการท่ี 2 คือการจัดระบบความรู้ คนท่ีสามารถจัดระเบียบความรู้ในสมองได้ดีก็จะสามารถน า
ความรู้มาใช้ได้อย่างทันท่วงที  

 ประการท่ี 3 คือแรงจูงใจ ครูต้องมีวิธีและเอาใจใส่ท่ีจะสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ 
 ประการท่ี 4 คือเรียนจนรู้จริง การเรียนท่ีถูกต้อง ผู้เรียนต้องรู้จริง ปัจจุบันเด็กไทยเรียนแล้วรู้จริงร้อย

ละ 20 อีกร้อยละ 80 พอโตขึ้นเขาจะเริ่มเบ่ือการเรียน   
ประการท่ี 5 คือการสอนโดยการปฏิบัติ และป้อนกลับ ครูท่ีดีต้องออกแบบการเรียน ดูว่าต้องการให้

เรียนรู้อะไร ออกแบบอย่างไร ให้เด็กท าอะไร และวัดอย่างไร เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติเฉยๆไม่พอ ครู
ต้อง ป้อนกลับ ศิลปะการป้อนกลับ ส าคัญท่ีสุดท าให้การเรียนของเด็กสนุก เป็นการ Rewarding เรียนแล้วเกิด
ความสุข เกิดความมั่นใจ รู้ว่าตรงไหนท าแล้วดี ตรงไหนควรปรับปรุง    

ประการท่ี 6 คือพัฒนาการของนักเรียนและบรรยายการของการเรียน การเรียนสมัยใหม่ต้องเรียนเป็น
ทีม เมื่อเรียนรูเป็นทีมก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศความคิดท่ีหลากหลาย ฟังซึ่งกันและกัน ในท่ีสุดแล้วเด็กก็จะได้
เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เพื่อนคิดอย่างนี้ คิดได้หลายแบบ  

ประการท่ี 7 คือผู้ที่สามารถก ากับการเรยีนรูข้องตนเองได้ คนท่ีเรียนรู้ได้ดตีอ้งสามารถก ากับการเรยีนรู้
ของตนเองได้ ให้เด็กรู้ว่าตนเองมีวิธีการเรียนอย่างไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองได้ 



 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่างเพื่อการด ารงชีวิตในยุคท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น ครูต้องสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ เกิดทักษะ และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดังนั้นไม่ใช่เพียงฝึกให้ผู้ เรียนท าแต่ต้องฝึกให้ผู้ เรียนคิด และรู้จักการท า งานเป็นทีมเพื่อ
ความส าเร็จขอส่วนรวมและตนเอง ท้ังนีก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มุ่งเน้นกล
ยุทธ์การสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ (Student Centered) ด้วยการใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 
การฝึกปฏิบัติ สถานการณ์จ าลอง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพือ่ให้ผู้เรียนไดร้ับการพฒันาให้มีมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ “กระบวนการเรียนรู้ไม่เข้าไปเชื่อมโยงกับสภาพสังคมจริง” 
ส่งผลให้นักศึกษาขาดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมท่ีอยู่ในวิถีชีวิตขาดการปะทะสังสรรค์กับบุคคลในสังคมหรือ
ชุมชนจริงกระบวนการเรยีนรูท่ี้จัดให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้นัน้อาจารย์ผู้สอนมุ่งเน้นการสอนมากกว่าการเรียนรู้
ของนักศึกษา  
 
เนื้อหา 

การเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมท่ีค่อนข้าง
ถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ ประสาท อิศรปรีดา (2549) ได้นิยามรายละเอียดไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมนั้นอาจอยู่ในรูปพฤติกรรม
ภายนอก ซึ่งแสดงออกให้เห็นชัดเจน หรืออาจอยู่ในรูปของการเปลี่ยนศักยภาพ (Potential) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงภายในท่ีไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นเป็นผลการกระท า (Preformance) ในขณะนั้น 

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางบวก (การเปลี่ยนแปลงท่ีสังคมยอมรบัว่าดี) เสมอไป แต่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางลบ (สังคม
ไม่ยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีดี) ก็ได้ 

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรม ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีถาวร
หรือค่อนข้างถาวร ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีคงอยู่สามารถท าซ้ าๆได้ จนแน่น ใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะนั้นไม่ถือเป็นการเรียนรู้ 

4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรม จะถือว่าเป็นการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเป็น
ผลมาจากประสบการณ์เท่านั้น ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2557) อธิบายว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้ระดับรู้จริงมี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) เรียนรู้ทักษะองค์ประกอบของเรื่องนั้นๆ 2) เรียนรู้วิธีบูรณาการทักษะองค์ประกอบ
ย่อยเข้าด้วยกัน 3) เรียนรู้การบูรณาการให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อกาลเทศะ ดังภาพรูป 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการเรียนรู้ใหจ้ริง 
ที่มา : Susan A. Ambrose อ้างอิงจาก 
วิจารณ ์พานชิ.2557 

ฝึกบูรณาการให้
เข้ากับกาลเทศะ 

ฝึกบูรณาการ
ทักษะย่อย 

เรียนรู้ทักษะ
ย่อย 

* นิศารตัน์ อิสระมโนรส 
i_nisarat@hotmail.com 



ครู/อาจารย์ มักเข้าใจผิดว่าเมื่อนักศึกษาได้สาระและฝึกทักษะท่ีเกี่ยวข้องครบแล้ว นักศึกษา
ปฏิบัติหรือด าเนินการเรื่องนั้นๆได้ นี่คือความเข้าใจผิด เพราะนักศึกษายังเพิ่งได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะในขั้นตอน
ของการเรียนให้รู้จริง ดังรูปข้างต้น ครูยังต้องจัดมอบหมายงานให้นักศึกษานักศึกษาได้ฝึกฝนการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุสู่การรู้จริง (Mastery) 

ทักษะองค์ประกอบย่อย (Component Skills) นักศึกษาต้องมีทักษะย่อยครบถ้วน จึงจะสามารถ
ท างานหรือกิจกรรมท่ีซับซ้อน ครูต้องมีทักษะการวิเคราะห์งาน ว่าต้องการทักษะย่อยอะไรบ้าง ต้องทดสอบ
ทักษะของนักศึกษาว่ามีเพียงพอไหม ก่อนจะมอบหมายงาน หากตรวจสอบพบว่านักศึกษายังขาดทักษะ
องค์ประกอบบางอย่างก็ควรเรียนเสริมเสียก่อน การฝึกทักษะย่อยไม่มีค าตอบตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาและ
ขึ้นอยู่กับพื้นความเชี่ยวชาญท่ีนักศึกษามีอยู่แล้ว 

ทักษะบูรณาการทักษะย่อย การบูรณาการทักษะองค์ประกอบย่อย ท าโดยฝึกพร้อมกันหรือท าเป็น
เรื่องเดียวกัน ในขณะทีผู้ท่ีได้ฝึกจนเรียนรู้จริงแล้ว การท าทักษะหลายๆอย่างท้ังชุดในเวลาเดียวกันหรืออย่าง
คล้องจองกัน เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ยาก เพราะคนท่ีฝึกจนรู้จริงแล้วจะท าทักษะเหล่านั้นได้อย่างอัตโนมัติ 
ดังนั้น ความส าคัญจึงอยู่ท่ีการฝึกซ้อมหรือการท าแบบฝึกหัด 

การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ หมายถึงบริบทของการเรียนกับบริบทของการประยุกต์ใกล้เคียง คือ
การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศจากห้องเรียน สู่สถานการท่ีท างานจริง ผลการวิจัยบอกว่าเราไม่เข้าใจความ
ยากล าบากของการประยุกต์ใช้ทักษะในต่างสถานการณ์ ซึ่งมีปัจจัยล้มเหลวของการประยุกต์ 2 ปัจจัยได้แก่ 1) 
เรียนรู้เชื่อมโยงกับบริบทในห้องเรยีนอย่างเหนยีวแน่น คือเรียนตาม ต ารา ถ้าถามข้อความในต าราตอบได้ แต่ให้
เอามาใช้ในสถานการณ์จริงท าไม่ได้ 2) เรียนรู้แบบผิวเผิน ไม่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงอย่างแท้จริง คือนักศึกษาหยุดท่ี 
Know What ไม่เรียนรู้ Know Why หรือเหตุผลท่ีต้องท าอย่างนั้น หรือเหตุผลท่ีสิ่งนั้นเป็นเช่นนั้น นั่นคือ การ
เรียนรู้ทฤษฏีหรือความรู้เชิงนามธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีก าลังท า จะช่วยให้ท าได้ดีขึ้น และยังได้เสนอปัจจัยช่วย
การประยุกต์ของนักศึกษา ได้แก ่1) นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฏีหรือหลักการท่ีเป็นจริงทุกประการในทุกบริบท การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในต่างบริบทก็จะท าได้ไม่ยาก มีผลงานวิจัยคลาสิค (Judd 1980) โดยให้นักศึกษาปาลูกศรให้
ถูกเป้าใต้น้ าลึก 1 ฟุต หลักจากทดลองสักครู่ ก็แยกกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกไปเข้าฟังทฤษฏีการหักเห
ของแสง อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ฟัง แล้วให้ปาเป้าซ้ า ผลของกลุ่มแรกดีกว่าอย่างชัดเจน 2) การเปรียบเทียบอย่างเป็น
ระบบ จากผลการวิจัยนักศึกษากรณีศึกษา 2 กรณี โดยศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่าง ศึกษารายกรณี และ
เปรียบเทียบระหว่างกรณี โดยครูมีเกณฑ์ให้เปรียบเทียบ ผลคือการศึกษาวิ ธีท่ี 2 ได้ผลการเรียนรู้ท่ีลึกและ
เชื่อมโยงกว่ามาก 3) ให้บอกความเหมือนความต่างของสิ่งหรือเรื่องต่างๆ 4) ค าชี้แนะ หรือค าใบ้ ของครู อาจ
ช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงเรื่องราวต่างเรื่อง/ต่างบริบท แต่ใช้หลักการเดียวกันได้  ดังนั้น ครูต้อง “สอนการ
ประยุกต์” (แบบไม่สอน) โดยต้องช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้โครงสร้างความรู้อย่างลึกซึ้ง เรียนรู้หลักการท่ีอยู่
เบื้องหลัง เรียนรู้ในบริบทการประยุกต์ใช้แตกต่างหลากหลายช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้และทักษะท่ีตนมี 
เข้ากับบริบทใหม่ท่ีจะใช้ความรู้และทักษะนั้นได้  
 การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆของผู้เรียนได้ โดยผู้ สอนต้องมี
ความเข้าใจพื้นฐานทักษะของผู้เรียน และออกแบบวิธีสอนเพื่อใช้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงทักษะต่างๆเพื่อ
เชื่อมโยงสาระต่างๆเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งการจักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
การฝึกให้เด็กได้คิด ได้ลงมือปฏิบัตินั้นในปัจจุบันมีการกล่าวถึงมากกมายหลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่มีความเหมือน
และความต่าง ท่ีสิ่งท่ีแต่ละรูปแบบเน้นคือทักษะท่ีพึงเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อน า
ผู้เรียนสู่เป้าหมายท่ีก าหนด และวิธีการประเมินโดยประเมินจากสภาพจริงของผู้เรยีน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ ยังได้กล่าวถึงความส าเร็จในการเรียนรู้ซึ่งส่งผลมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และบริบทของพื้นท่ีในท่ีนี้หมายถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์เอื้ออ านวยความสะดวกต่างๆในการเรียนรู้ แต่
หากผู้สอนและผู้เรยีนมีความเข้าใจเป้าหมายในการเรียนรู้ในแนวทางเดียวกัน เข้าใจบริบทย่อมร่วมมือกันในการ



 

ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นนอน ซึ่งความส าเร็จในการเรียนรู้ต้องเป็นความส าเร็จของทุกคนในการเรียนรู้สิ่งใด
สิ่งหนึ่งท่ีต้องการ เพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีก าหนดซึ่งถือเป็นเป้าหมายของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่ง การเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความส าเร็จของการเรียนรู้ วิกิพีเดีย (ออนไลน์) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
หรือโดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ย่อยๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมรว่มกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก
ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
ท้ังในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่ง
ตรงข้ามกับการเรียนท่ีเน้นการแข่งขันและการเรียนตามล าพัง สอดคล้องกับราชบัณฑิตสถาน (2551) เรียกว่า 
การร่วมกันเรียน หรือการเรียนรูร้่วมกัน หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากท่ีบุคคลรวมตัวกันท างานอย่างมีเกียรตแิละ
ศักดิ์ศรีเสมอกัน โดยเน้นกระบวนการรวมพลังและกระบวนการท างานท่ีดี และอาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550 : 121) 
ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจว่ามีลักษณะ ดังนี้ 
         1) มีการท างานกลุ่มร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
         2) สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน  6  คน 
         3) สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกัน 
         4) สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 
            -   เป็นผู้น ากลุ่ม (Leader) 
            -   เป็นผู้อธิบาย (Explainer) 
            -   เป็นผู้จดบันทึก (Recorder) 
            -   เป็นผู้ตรวจสอบ (Checker) 
            -   เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer)        
            -   เป็นผู้ให้ก าลังใจ (Encourager) ฯลฯ                         
       สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกัน ยึดหลักว่า “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 
ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ      

   1) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การท างานกลุ่ม 
        2) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การตั้งค าถาม ตอบค าถาม การใช้ภาษา การพูด ฯลฯ 
        3) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน การเสียสละ  
การยอมรับกันและกันการไว้วางใจ การเป็นผู้น า ผู้ตาม ฯลฯ    

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ี
ให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน มีการท างาน
ร่วมเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม และแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานร่วมกัน Johnson and 
Johnson (1994.อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี. 2559, น.99-101) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ มี
องค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. การพึ่งและเกื้อกูลกัน (Positive interdependence) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะต้อง
ตระหนักว่า สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะ   ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ ดังนั้นแต่ละ
คนต้องรับผิดชอบในบทบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆด้วย เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันท าได้หลายทาง เช่น การให้
ผู้ เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือก าหนดเป้าหมายในการท างาน/การเรียนรู้ร่วมกัน ( positive goal 



interdependence) การให้รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (positive reward interdependence) การใช้งาน
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีท าคนต้องท าหรือใช้ร่วมกัน (positive resource interdependence) การมอบหมาย
บทบาทหน้าท่ีในการท างานร่วมกันให้แต่ละคน (positive role interdependence) 

2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (face-to-face promotive interaction) การท่ีสมาชิกใน
กลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในทางท่ีจะ
ช่วยเหลือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้ใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือกันและกันในการท างาน
ต่างๆร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

3. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน ( individual accountability) สมาชิก
ในกลุ่มทุกคนจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และพยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใคร
จะได้รับประโยชน์โดยไม่ท าหน้าท่ีของตน ดังนั้นกลุ่มจึ งจ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ท้ังท่ีเป็น
รายบุคคลและจัดกลุ่ม วิธีการท่ีสามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ท าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี มีหลายวิธี เช่น การจัด
กลุ่มให้เล็ก เพื่อจะได้มีการเอาใจใส่กันและกันได้อย่างท่ัวถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื่อให้
รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกันและกัน  

4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย ( interpersonal 
and small-group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยทักษะท่ีส าคัญๆหลาย
ประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมท้ังการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่
ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ด าเนินงานไปได้ 

5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องมีการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น การ
วิเคราะห์กระบวนการครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและ
ผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้อาจท าโดยครู หรือผู้เรียน หรือท้ังสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจท างาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้
คิด (metacognition) คือสามารถท่ีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนท่ีได้ท าไป 

การประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน โดยต้องพยายามจัดกลุ่มการเรียนรู้ให้ครบ 5 ประการ และใช้
เทคนิค วิธีการต่างๆในการช่วยให้องค์ประกอบท้ัง 5 สัมฤทธ์ิผล โดยท่ัวไป การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีประเด็นส าคัญดังนี้ (Johnson, Johnson and Holubec.1994, อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี. 2559, น.
103-106)  

1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนท้ังทางความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆ 
1.2 ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็ก กลุ่มขนาด 4 คนเหมาะสมท่ีสุด 
1.3 ก าหนดองค์ประกอบของกลุ่มหมายถึงการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มซึ่งอาจท าโดยการสุ่ม หรือ

การเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไปกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีคละกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ 
ความสามารถ ความถนัด เป็นต้น 

1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชิก และส่วนในการท างานอย่างท่ัวถึง ครูควรมอบหมายบทบาท
หน้าท่ีในการท างานให้ทุกคน และบทบาทหน้าท่ีนั้นๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
ครูควรจัดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะท่ีจะต้องพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน บาบาทหน้าท่ีในการ
ท างานเพื่อเรียนรู้มีจ านวนมาก เช่นบทบาทผู้น ากลุ่ม ผู้สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบ
ผลงาน เป็นต้น 



 

1.5 จัดสถานท่ีให้เหมาะสมในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์กัน ครูจ าเป็นต้องคิดออกแบบการ
จัดห้องเรียนหรือสถานการณ์ และแบ่งสาระหรืองานนั้นในลักษณะท่ีให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยกลุ่ม
และพึ่งพากันในการเรียนรู้ 

1.6 จัดสาระ วัสดุ หรืองานท่ีจะให้ผู้เรียนท า วิเคราะห์สาระ/งาน/หรือวัสดุท่ีจะให้เรียนได้
เรียนรู้ และจัดแบ่งสาระหรอืงานนัน้ในลักษณะท่ีให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในท างานกลุ่มและพึ่งพากันในการ
เรียนรู้ 

2. ด้านการสอน ครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
2.1 อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม ครูควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียน เหตุผลใน

การด าเนินการต่างๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการท างาน 
2.2 อธิบายเกณฑ์ในการประเมินงาน ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าความส าเร็จของ

งานอยู่ตรงไหน งานท่ีคาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการวัดความส าเร็จของงานคืออะไร 
2.3 อธิบายถึงความส าคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน ครูควรอธิบายกฏเกณฑ์ 

ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าท่ี และระบบการให้รางวัลหรือประโยชน์ท่ีกลุ่มจะได้รับในกลุ่มการร่วมมือกันเรียนรู้ 
2.4 อธิบายวิธีการช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่ม 
2.5 อธิบายถึงความส าคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีแต่ละคน

ได้รับมอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกชื่อผู้เสนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น 
2.6 ชี้แจงพฤติกรรมคาดหวัง หากครูชี้แจงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจนว่า ต้องการให้

ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ความคาดหวังท่ีมีต่อตนและพยายามจะแสดงพฤติกรรมนั้น 
    3. ด้านการควบคุมก ากับและช่วยเหลือกลุ่ม 

 3.1 ดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 
 3.2 สังเกตการณ์การท างานร่วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจในงาน 

หรือบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกให้ป้อนกลับ ให้แรงเสริม และ
บันทึกข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 

3.3 เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและการท างาน 
เมือพบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ครูสามารถเข้าไปชี้แจง สอนซ้ า หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
 4. ด้านการประเมินผลและการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
  4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และควรให้ผู้เรียนส่วนร่วมในการประเมิน 
  4.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูควรจัดให้ผู้เรียนมีเวลา
ในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงส่วน
บกพร่องของกลุ่ม 
 วิธีการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม ผู้สอนต้องพิจารณาความแตดต่างของโครงสร้างเป้าหายระหว่าง
ความร่วมมือ การแข่งขัน และการท างานตามล าพัง ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันท่ีส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ก าหนดวิธีประเมินผลท่ีช่วยสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในชั้นเรียน และตั้งความคาดหวัง
ของผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองได้ (อัชรา เอิบสุขสิริ.2556) ดงนี้ 

1. ผลงานของผู้เรียนจะคงเดิม ถ้าผู้สอนไม่ยอมรับผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถมากขึน้ ถ้าเขาได้รับโอกาสในการคดิ วิเคราะห์ ได้รับมอบหมายงานท่ี

เขามีความเข้าใจ มีอิสระในการเรียนรู้ มีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับการยอมรับนับถือใน
ความสะดวกและเป็นเอกลักษณ์ของเขา 



3. ผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลของผู้เรียนจากแบบทดสอบต่างๆ ระเบียนสะสมและค าบอกเล่าจากผู้สอน
อ่ืนๆ ด้วยความระมัดระวัง 

4. ผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มโดยตรวจสอบผลงานสม่ าเสมอ 
ให้เปลี่ยนกลุ่มเมื่อเปลี่ยนวิชา จัดกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มมีหลากหลายความสามารถในการร่วมมือกันท างาน 

5. ผู้สอนต้องระมัดระวังการใช้ภาษาท่าทางด้วย เช่นไม่ยืนห่างผู้เรียนบางคนเป็นประจ า ไม่ย้ิมกับบาง
คนในขณะท่ีหน้านิ่วคิ้วขมวดกับบางคน ไมใ่ช้น้ าเสียงนุ่มนวลกับผู้เรียนบางคนและกระชากเสียงกับผู้เรียนบาง
คน 

กระบวนการดังกล่าวคือวิธีการท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
เห็นคุณค่าและนับถอืตนเอง รักศักดิ์ศรีของตนเอง อันเป็นพื้นฐานของการเกิดวินัยในตนเองและความสามารถใน
การควบคุมตนเองได้  

  
บทสรุป 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยใน
สมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด ภายใต้
บรรยายการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนในกลุ่ม เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทิศนา แขมมณี (2559) กล่าวว่าผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2 ผลจาการเรียนรู้ทางการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 

ที่มา :  Johnson, Johnson and Holobec,1994. อ้างอิงจากทิศนา แขมมณี.2559 
 
จากภาพท่ี 2 ผลการเรียนรู้ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น (greater efforts to achieve) การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย

ให้ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงาน
มากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น ( long-term retention) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีการใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 



 

มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น (more positive relationships among students) การเรียนรู้
แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬามากขึ้น ใส่ใจในผู้อ่ืนมากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความ
หลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม 

มีสุขภาพจิตดขีึ้น (greater psychological health) การเรียนรู้แบบรว่มมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจติ
ดีขึ้น มีความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรต่างๆ  

วิจารณ์ พานิช (2557) นิยามองค์ประกอบส าคัญของกาเรียนรู้ไว้ 3 ประการ ดังนี้  
1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการไม่ใช่ผล แต่ตรวจสอบว่าเกิดการเรียนรู้ได้โดยดูท่ีผลหรือสมรรถนะ 
2) การเรียนรู้เกี่ยวข้องการการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมหรือเจตคติ และมีผลระยะ

ยาวต่อการคิด และพฤติกรรมของนักเรียน 
3) การเรียนรู้ไม่ใช้สิ่งท่ีให้แก่ผู้เรียน แต่เป็นสิ่งท่ีผู้เรียนลงมือท าให้แก่ตนเอง เป็นผลโดยตรงจากสิ่งท่ี

นักเรียนตีความ และตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเอง ท้ังท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัว ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนผู้เรียนทักษะการสอนให้มีความช านาญ เพื่อส่งเสริมผู้เรยีนให้มีทักษะใน

การด ารงชีวิตซึ่งในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้สอนต้องตระหนักและ
ออกแบบกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ถึงเป้าหมายท่ีก าหนด หากผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ในบรรยายการท่ี
เป็นมิตรต่อการเรียนรู้ สามารถจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และประสบผลส าเร็จต่อการเรียนรู้ ท่ีตนเอง
สนใจและการท างานเป็นกลุ่มแล้วการเรียนรู้ในสาระท่ียากขึ้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคและไม่ยากล าบากต่อผู้เรียน 
ท้ังยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกฝนตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ รู้จริงต่อไป  
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