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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 

2.เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา และมีการแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม จาก

กิจกรรมที่ก าหนด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการบูรณา
การวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดี
ขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 87 มีความ
รับผิดชอบสูง  

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ในการท านวัตกรรมครั้งต่อไปควรท าคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ครบทั้ง 5 ประการ 
และแต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง 5 ประการ 
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 แบบเสนอผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้

คณะกรรมการประเมินการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพ่ือรับรางวัล ประจ าปี 2563  ใช้เป็นคู่มือใน

การประเมินผู้สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จะได้ทราบข้อมูล 

ความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ  

แบบเสนอเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของนวัตกรรม 

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

4. การด าเนินการ 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 

7. การเผยแพร่นวัตกรรม 

8. เงื่อนไขความส าเร็จ 

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนอ่ืนๆ ที่เป็น

รายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา ตรวจสอบได้ท่ีสถานศึกษาของผู้ได้รับการเสนอ   

หวังว่าแบบเสนอผลงานเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็น

อย่างดี  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ ท าให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

 

       สุภาพร   เจริญอรุณตระกูล 

                              ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

         18  ธันวาคม  2563 
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รายละเอียดการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

1. ความส าคัญของผลงานนวัตกรรม 

 เหตุผลที่จัดท านวัตกรรม 

การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน จะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ให้สามารถ

ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่เผชิญอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต การศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจ 

ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขโดยจุดหมาย 

คือ ข้อที่ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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ข้อที่ 2 คือ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

(กรมวิชาการ, 2551 : 3) 

จากความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น ในฐานะครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรม

ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีแนวคิดในการ

พัฒนาคุณธรรม โดยการจัดการเรียนรู้คุณธรรมสู่ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือ 

“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”เป็นการปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่ร่วมกันค้นหาภายในโรงเรียน โดยก าหนดให้คณะครูในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามคุณธรรม

บ่งชี้  5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โดยน าเทคนิคการสอนแบบร่วมมือหรือ 

Cooperative Learning บูรณาการกับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แนวคิดหลักการที่น ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม 

การสอนแบบร่วมมือหรือ Cooperative Learning เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้

นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่าง

กัน แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม โดยที่ในกลุ่มจะมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันทรัพยากร ให้ก าลังใจแก่กันและกัน คนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า 

สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อผลการเรียนของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม บูรณาการกับการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

โลกเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด

แก้ปัญหาส่งผลให้นักเรียนมีความสามัคคีและรับผิดชอบมากขึ้น 

 

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

จุดประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ดีขึ้น 

2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ดีขึ้น 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิธีการเรียนรู้

แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  จ านวน 3 แผน 4 ชั่วโมง 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนวัดป่าไผ่ ปีการศึกษา 2563
จ านวน 25 คน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

             ขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแบบบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
                              กับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎี (P=Plan)  

ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) สรุปได้ดังนี้ 

การเรียนแบบร่วมมือ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการ

จัดแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นกลุ่มย่อยๆ สมาชิกทุกคนมีการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือ

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎ ี          
(Plan)           -

หลักสูตร 
-ทฤษฎกีารเรียนรู้

แบบร่วมมือ           -
รูปแบบการสอนแบบ

ร่วมมือ                   
-รูปแบบการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน                   
-ศึกษาคุณธรรม ๕ 

ประการ ของ 
โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. 

ออกแบบกิจกรรม 
(Do)                                   

-ขั้นน า  
สร้างความตระหนัก              
-ขั้นสอน  
โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน              -
ขั้นสรุปการน าเสนอ
ผลงาน 

ตรวจสอบแผน   
การจัดการเรียนรู้ 

(Check) 

ด้านความสอด 
คล้องกับ  

-จุดประสงค์การ
เรียนรู้  
-เนื้อหา  

-กิจกรรมการเรียนรู้ -
สื่อ  

-การวัดผลประเมินผล 

ปรับปรุง (Action)                  

 

ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญให้
ค าแนะน า 

น าไปใช้ 

 

น าแผนการจัดการ

เรียนแบบบูรณาการ

วิธีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกับการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

คุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน : ความรับผิดชอบ  
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กัน มีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของตนเองและกลุ่มจึงส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้าน

ความคิด อารมณ์ในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนแบบร่วมมือ 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันมี

เป้าหมายการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีลักษณะในการท างานเป็นกลุ่ม ศุภลักษณ์ กาตาสายและคณะ 

(อ้างถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทคนิคละวิธีการจัดการเรียนการสอน) กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของ

การเรียนแบบร่วมมือไว้ดังนี้ 

   ข้อดีของการเรียนแบบร่วมมือ 

 1. ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี สมาชิกในกลุ่มทุกคนกล้าถามค าถามที่ไม่เข้าใจ มี

การช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศเป็นกันเองและเปิดเผยซึ่ง

จะน าไปสู่การอภิปรายซักถามทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 2. การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยก่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มอย่างชัดเจนคนที่เรียนเก่ง

สามารถช่วยเหลือเพ่ือนที่อ่อนกว่า นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพูดคุย ซักถาม จนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

 3. ช่วยลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน ผู้เรียนจะช่วยเหลือยอมรับและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันสมาชิก

ในกลุ่มทุกคนจะรับผิดชอบในความส าเร็จของกลุ่ม 

 4. ช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งห้องเรียนผู้เรียนเก่งช่วยเหลือผู้เรียน

อ่อนให้มีความเข้าใจและมีแนวคิดท่ีเรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น 

 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าท างาน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระที่จะเลือกวิธีการ

เรียนรู้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

6. ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนแบบร่วมมือจะมีทักษะในการบริหารรู้จักการเป็นผู้น าการ
แก้ปัญหา การสื่อความหมาย และมนุษย์สัมพันธ์ 
 7. การเรียนแบบร่วมมือช่วยเตรียมผู้เรียนให้ออกไปใช้ชีวิตบนโลกที่ต้องอาศัยการร่วมมือ
มากกว่าแข่งขัน 

ข้อจ ากัดของการเรียนแบบร่วมมือ       

1. อาจเสียความเป็นระเบียบในชั้นเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมไม่ใช่จาก

การฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีการอภิปราย พูดคุยท าให้ผู้สอนบางคนรู้สึกว่าเสียระเบียบในการปกครอง 

อาจแก้ไขโดยการก าหนดระเบียบปฏิบัติ หรือมอบงานในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 
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 2. ผู้สอนบางคนอาจรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล มักพบว่าถ้าผู้สอนไม่เคร่งครัดในขั้นตอนของการเรียนรู้

แบบร่วมมืออาจจะเป็นเพียงการเข้ากลุ่มธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นหากจะให้การเรียนรู้แบบร่วมมือได้ผลดี 

ผู้สอนจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 3. ผู้เรียนเก่งจะเรียนรู้ได้เร็วท าให้รู้สึกเสียเวลา เพราะส่วนมากต้องคอยช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน

กว่าในกลุ่ม ผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนเก่งรู้จักเข้าใจและรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อ่ืนบ้าง 

ศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) คืออะไร สอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่

เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้าง 

ความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพ่ือให้

ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตน

ศึกษา ไปพร้อม กันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัย

ความเข้าใจและการ แก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการ

สอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง มือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึก

ทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ ฯลฯ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน อันได้แก ่

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 

ผู้สอนสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นผู้เรียน โดยอาจเป็นการแนะน าแนวทาง ยกตัวอย่าง

สถานการณ์ หรือถามค าถามที่ให้คิดต่อ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา มีโอกาสเลือก

เฟ้นและเสนอปัญหาที่หลากหลาย และสามารถแบ่งกลุ่มตามความ 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา 

ผู้สอนจะกระตุ้นผู้เรียนด้วยค าถามหรือการเสริมแรง เพ่ือให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับปัญหาที่

อยากรู้ โดยเน้นให้เกิดการระดมสมอง เพ่ือหาแนวทางและวิธีการในการหาค าตอบ โดยมีครูผู้สอนคอย

ดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
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ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ผู้ เรียนจะต้องด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยมีการก าหนดกติกา 

วางเป้าหมาย และด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าชี้แนะและอ านวย

ความสะดวก 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้  

ผู้เรียนแต่ละคนสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า โดยมีการน าเสนอกันภายในกลุ่ม เพ่ือหา

ข้อสรุป ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีครูผู้สอนถามค าถามโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดความคิดรวบยอด 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อสรุปที่ได้มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเลือกวิธีที่จะน าเสนอสู่ภายนอก 

โดยผ่านความเห็นชอบจากครูผู้สอนในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมในการน าเสนอ 

ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าองค์ความรู้ที่ได้ไปน าเสนอตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือเผยแพร่ออกสู่

สาธารณะ โดยครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้จากการด าเนินงานของผู้เรียนตามสภาพจริง 

จุดเด่นและข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนจะมี

ทักษะใน การตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลดีขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างาน

เป็นกลุ่มและ สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ความคงอยู่ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบ

บรรยาย นอกจากนั้น บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากข้ึน และยังส่งเสริม 

ความร่วมมือและการท างาน ร่วมกันระหว่างภาควิชาหรือหน่วยงาน 

ข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน ได้แก่ ครูมีความ

กังวลว่า ผู้เรียนจะมีความรู้น้อยลง ความรู้ที่ได้รับจะไม่เป็นระบบ ความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูลที่

ผู้เรียนไปค้นคว้า ศึกษามา ตลอดจนครูต้องมีทักษะที่หลากหลายมากกว่าการสอนแบบบรรยาย ในส่วน

ของผู้เรียน จะกังวล เกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองไปเรียนรู้มาถูกต้องหรือไม่ 

ขอบเขตของการเรียนรู้ ต้อง เรียนรู้มากน้อยเพียงไร รวมถึงความแตกต่างกันของครูหรือผู้สอนประจ า

กลุ่ม นอกจากนี้อาจยังมีข้อจ ากัด เกี่ยวกับงบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนที่ใช้ จ านวนครู การบริหารจัดการ 
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ซึ่งต้องมีการประสานงานและร่วมมือ กันอย่างดีระหว่างภาควิชา และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 

ส าหรับข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ คือ จะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอให้ผู้ เรียนได้

ปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อย มีแหล่งศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสมและเข้าถึงง่าย และส าคัญที่สุด คือครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึง

จะสามารถด าเนินการตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นที่ 2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (D=Do) 

ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีข้ันตอนดังนี้  

 1. ขั้นน า ครูถามค าถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

 2. ขั้นสอน 

 3. ขั้นสรุป  

 4. สื่อการเรียนรู้  ใบงาน, บัตรภาพ, กระดาษโน้ต 

 5. วัดผลและประเมินผล  

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านความสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดผล

ประเมินผล 

ขั้นที่ 4 ปรับปรุง (A=Action) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 

ขั้นที่ 5 น าไปใช้ น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนในห้องเรียน 

4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์  

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  

โรงเรียนวัดป่าไผ่ สรุปได้ดังนี้ 

คุณธรรม ร้อยละ 

ด้านความรับผิดชอบ 87 
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สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการ  

บูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความ

รับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 87 มีความรับผิดชอบสูง  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยนี้มีประโยชน์ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  มีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  มีฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา  

5. ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 

การทีน่ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  มีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบดีขึ้น เนื่องจาก

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) ซึ่งการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ 

โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมี

การช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพ่ือให้

ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่าวิธีการจัด

สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 

สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง  

6. บทเรียนที่ได้รับ 

จากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ดีขึ้น เพราะนักเรียนเกิดความ

เข้าใจ เข้าถึงคุณธรรม แล้วน าไปปฏิบัติ นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งความส าเร็จในครั้งนี้ เป็น

แนวคิดศาสตร์ของพระราชาที่กล่าวว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ                                                                                  

- ผู้น าเสนอได้น าผลงานทางวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการ  

บูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ” ( Integrating 
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cooperative learning and problem- based learning) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

วัดป่าไผ่ 

- ได้รับผลงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ผลงานระดับชาติ 

1. ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2561 

3. ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 

4. ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลงานระดับเขตพื้นที่ 

1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง 

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

    3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการ 

แสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 4. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันใช้โปรแกรมน าเสนอ 

(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562จาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

8.เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ในการท านวัตกรรมครั้งต่อไปควรท าคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ครบทั้ง 5 ประการ และแต่ละด้าน

ควรมีหลายเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง 5 ประการ 
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