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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่

สามารถพัฒนาสมถรรนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือและเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบสมรรถนะ
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือและแบบบันทึกกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่าแนวทาง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบ 6 ขั้นตอนที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
ควรมีลักษณะดังนี้ ขั้นกำาหนดปัญหาครูควรกำาหนดให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและมุ่งเน้นให้นักเรียนอภิปราย
ถึงความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่แต่ละหน้าที่และนำาเสนอสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนในชีวิตประจำาวันที่ใกล้ตัวนักเรียน ขั้นทำาความเข้าใจปัญหาครูควรใช้
คำาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงสถานการณ์เข้ากับเนื้อหาเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบหมุน
ได ้ขัน้ดำาเนินการศกึษาค้นควา้ครคูวรกำาชับในเรือ่งของบทบาทหนา้ทีก่ารสรา้งและเกบ็รกัษาความเขา้ใจ
ท่ีมีร่วมกันอยู่ตลอดเพื่อให้นักเรียนสามารถทำาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ ขั้นสังเคราะห์ความรู้ครู
ควรใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อนำาไปสู่การอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ขั้นสรุปและประเมินค่าของคำาตอบ
ครูควรร่วมตรวจสอบแนวคิด ติดตามและประเมินแนวทางในการแก้ปัญหาของนักเรียน ขั้นนำาเสนอและ
ประเมนิผลงานครคูวรต้ังกฎในการนำาเสนอผลและประเมนิผลงานรว่มกบันกัเรยีนและใหน้กัเรยีนประเมนิ
ตนเองและเพือ่นร่วมกลุม่ในเรือ่งของบทบาทหนา้ทีแ่ละความสามารถในการทำางานรว่มกนัพร้อมทัง้เสนอ
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แนะแนวการทางการปรบัปรงุแกไ้ข สว่นของการพัฒนาสมรรถนะการแกป้ญัหาแบบรว่มมอืพบวา่ นกัเรยีน
มีสมรรถนะการสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกันอยู่ในระดับสูงมากที่สุด (92.5%) มีสมรรถนะ
การเลอืกวธิกีารดำาเนินการทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหาอยูใ่นระดบัสงูรองลงมา (82.5%) และมสีมรรถนะ
การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่มอยู่ในระดับสูงน้อยที่สุด (67.5%) ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะการแกป้ญัหาแบบรว่มมอื, การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน, การเคลือ่นที่
แบบหมุน 

Abstract 
The purpose of this research was to study problem-based learning strategies that 

can develop collaborative problem solving competency and develop collaborative problem 
solving competency of grade 10 students in rotational motion topic. The participants were 
40 students. Research instrument include problem-based learning lesson plan, Observation  
form, Collaborative problem solving competency test, Collaborative problem solving  
activity worksheet. The results indicated that 6 stage of problem-based learning for developing 
collaborative problem solving competency in rotational motion topic should look like this. In 
define the problem stage, teacher should define the students divide into groups by focus on 
individual’s ability for each role and presenting situations related to rotational motion in daily 
life. Understand the problem stage, teacher should use questions to encourage students 
to link between situations and rotational motion. Study stage, teacher should Command of 
the role and establishing and maintaining shared understanding all time for students can do 
their assigned duties. Synthesis knowledge stage, teacher should use questions to motivate 
students to express one’s opinion and discuss problem solving. Include as a mediator for 
exchange knowledge in group member. Summarize and evaluate the answer stage, teacher 
should track and evaluate student’s problem solving. Presentation and evaluate the work stage, 
teacher should set the rules for presenting and evaluating the work with students. Provide the 
students to assess themselves and members in group about roles and teamwork including 
provide guidance to improve their group. Furthermore, in part of developing collaborative 
problem solving competency found that the students had a high level of establishing and 
maintaining shared understanding competency (92.5%). Taking appropriate action to solve 
the problem competency was at a high secondary level (82.5%). Establishing and maintaining 
team organization competency were at the lowest level (67.5%) respectively.
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บทนำา
การแก้ปัญหาแบบร่วมมอืเปน็การทีท่ำาให้

บุคคลต่างๆ ที่ทำางานร่วมกันมีความเข้าใจเกี่ยว
กับปัญหาในทางเดียวกันและสามารถช่วยกันคิด
แก้ปัญหาเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดได้ ซึ่งมี
ข้อดีคือทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น มีการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
ทีม่าของความรู ้มมุมองและประสบการณ ์มคีวาม
คิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและคุณภาพของการแก้ไข
ปญัหามาจากการกระตุน้ความคดิและระดมสมอง
เพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกภายในกลุ่ม (OECD, 
2013) ดังน้ันการแก้ปัญหาแบบร่วมมือจึงเป็น
หน่ึงในทักษะที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการศึกษา
ตลอดจนถงึการสรา้งแรงงานในอนาคต นอกจากน้ี
องคก์รเพือ่ความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกจิ (OECD) 
ได้จัดต้ังโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา
ของประเทศสมาชิกที่ภาครัฐจัดให้และทักษะ
ที่จำาเป็นสำาหรับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตของ
ประชากรอายุ 15 ปี โดยใน PISA 2003 และ 
PISA 2012 ได้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) ซึ่งจากรายงานผลการ
ประเมนิพบวา่นักเรยีนมากกวา่ 50% มสีมรรถนะ
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ำากว่ามาตรฐานโดยมี
คะแนนเฉลีย่อยู่ที ่425 จากค่าเฉลีย่ OECD 500 
อกีทัง้ยงัมกีารแกป้ญัหาอยู่ในระดับต่ำากว่าระดับ 1 
(ผู้แก้ปัญหาระดบัต่ำา) ในสดัสว่นสูงถงึ 41% แสดง
วา่นกัเรยีนไทยยงัไมส่ามารถแกป้ญัหาในระดบัพ้ืน
ฐานได้จะประสบความยุ่งยากในชีวิตการทำางาน
หรือการศึกษาต่อในระดับสูง (สุนีย์ คล้ายนิลและ
คณะ, 2549) สะท้อนให้เห็นถึงนักเรียนไทยยัง
มีระบบทางความคิดต่ำา มีความสามารถในการ
จัดการกับปัญหาต่ำากว่ามาตรฐาน และยังเป็นตัว
บ่งบอกถึงคุณภาพของการศึกษาในประเทศ รวม
ไปถึงความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

และประชาคมโลกในอนาคต (สถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) และใน 
PISA 2015 ได้มีการกำาหนดกรอบและเปลี่ยน
มาเป็นการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วม
มือ (Collaborative Problem Solving) และทำา
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นทักษะที่
สำาคัญและจำาเป็นต่อการศึกษาในอนาคต ซึ่งผล
การประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
พบว่า นักเรียนเกือบคร่ึงสามารถทำาข้อสอบการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือได้ถูก (45.1%) และอีกครึ่ง
หนึ่งนักเรียนตอบผิด (50.3%) (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 
นอกจากผลการประเมินระดับนานาชาติข้างต้น
แล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 
40 คนโดยใชเ้ครือ่งมอืได้แก่ แบบสงัเกตพฤตกิรรม
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือและแบบประเมินทักษะ
การทำางานกลุ่ม พบว่า นักเรียนจำานวน 8 กลุ่ม
ขาดสมรรถนะการสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจ
ที่มีร่วมกันและขาดสมรรถนะการสร้างและรักษา
ระเบยีบของกลุม่ และยังมนีกัเรยีนจำานวน 5 กลุม่
ที่ขาดสมรรถนะการเลือกวิธีดำาเนินการที่เหมาะ
สมในการแก้ปัญหา จากผลดังกล่าวสามารถสรุป
ได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดสมรรถนะการแก้
ปัญหาแบบร่วมมือ  

การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือโดยทั่วไปน้ันจะต้องเน้นกระบวนการ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงความรู้ด้านเนื้อหา
ไปประยุกต์ ใช้ ผ่านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีนักการศึกษาได้ทำาการศึกษา
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ตลอดจน
แนวทางที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะดัง
กล่าวโดยนักเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับบุคคลอื่นและร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์
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ต่างๆ โดยองค์ประกอบที่สำาคัญในการส่งเสริม
สมรรถนะดงักลา่วประกอบดว้ย ความรูท้ีน่กัเรยีน
มีและบรบิททางสงัคมทีน่กัเรยีนเผชิญอยู่ (Hesse, 
2015) นอกจากที่นักเรียนจะต้องมีองค์ความ
รู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาแล้ว ยังจำาเป็นจะต้องมี
สมรรถนะทางสังคมในการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียน
ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมบูรณาการร่วม
กัน แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
พฒันาสมรรถนะการแกป้ญัหาแบบรว่มมอืทีก่ลา่ว
มา คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based Learning) ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญัหาโดยใชส้ถานการณป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชีวติ
ประจำาวันมาเป็นตัวตัวกระตุ้นให้นักเรียนระดม
สมอง วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาอย่างละเอียด 
เปดิโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แกป้ญัหาด้วยวธิคิีดทีห่ลาก
หลายเพื่อแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อการแก้
ปัญหาน้ันผ่านกระบวนการทำางานกลุม่ (อานภุาพ 
เลขะกุล, 2548) ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดขั้นสูง และ
การทำางานร่วมกันเป็นทีมได้ (เอกรินทร์ อัชชะกุล
วิสุทธิ์, 2557) 

จากเหตุผลดังกล่าว ทำาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือได้และเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้
ปญัหาแบบรว่มมือของนกัเรยีน เรือ่ง การเคลือ่นที่
แบบหมุน โดยให้ความสำาคัญในแง่ของความ
สามารถในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 .  เพื่ อศึกษาแนวทางการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 เรือ่ง 
การเคลื่อนที่แบบหมุน

วิธีดำาเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ 

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  
ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ า เนิ นการวิ จั ยตามแนวคิ ดของ 
(Schmuck, 2006) ซึ่งประกอบด้วยขั้นวางแผน 
ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกตและขั้นสะท้อนผล

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 1 ห้องเรียนโดยมี
นักเรียนทั้งหมด 40 คน มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง

บริบทในการทำาวิจัย การวิจัยนี้เกิดขึ้นใน
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียน
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 544 คน แบ่งเป็น 
13 ห้อง แต่ละห้องมีนักเรียนเฉลี่ยประมาณ 42 
คน ซึ่งมีความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
วิทยาศาสตรแ์ตกตา่งกนั โดยนกัเรยีนหอ้ง ม.4/11 
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สูงกว่า 
นักเรียนห้องอ่ืนๆ ห้องเรียนมีขนาด 5x8 เมตร  
มีการจัดโต๊ะน่ังเรียนเป็นแบบกลุ่มสามารถมี
สมาชิกได้มากที่สุด 8 คน/กลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ท้ังหมด
จำานวน 4 เครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในงานวิจัยนี้ได้แก่ ขั้นกำาหนดปัญหา ขั้น
ทำาความเข้าใจปัญหา ขั้นดำาเนินการศึกษาค้นคว้า 
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ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นสรุปและประเมินค่า
ของคำาตอบ และข้ันนำาเสนอและประเมินผลงาน 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
แผนการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมดจำานวน 3 แผน 
แต่ละแผนใช้เวลา 4 ช่ัวโมงโดยรวมเวลาทั้ง
ส้ินเป็น 12 ชั่วโมง โดยแบ่งเน้ือหาสำาหรับการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการดังนี้ วงจร
ท่ี 1 เรือ่ง พลงังานจลนข์องการเคลือ่นทีแ่บบหมนุ
สถานการณม์า้หมนุแสนสนุกเปน็สถานการณเ์กีย่ว
กับเด็กชายคนหนึ่งที่ขึ้นไปนั่งบนม้าหมุนบนเวที
แผ่นกลมหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้วพลัด
ตกจากเวที วงจรที่ 2 เรื่อง โมเมนตัมเชิงมุมและ
อตัราการเปลีย่นโมเมนตัมเชิงมมุ สถานการณห์มนุ
อย่างไรให้เร็วท่ีสุดเปน็สถานการณเ์กีย่วกบัสมาชิก
ทีมเต้น B-Boy คนหนึ่งที่จะต้องฝึกเต้นท่า Head 
spin ให้ไดเ้รว็ทีส่ดุ วงจรที ่3 เรือ่ง การเคลือ่นทีท่ัง้
แบบเลือ่นทีแ่ละแบบหมนุ สถานการณล้์มอยา่งไร
ไมใ่หเ้จบ็เปน็สถานการณเ์กีย่วกบันกัเรยีนคนหนึง่
ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเมื่อถึงโค้งอันตราย
นกัเรยีนเกิดเหตุสดุวสิยัรถลม้และตวันกัเรียนหลดุ
ออกจากมอเตอร์ไซค์ 

2. แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้  มี
วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้วิจัยในแต่ละวงจรและหาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และเพื่อ
สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรยีนทีแ่สดงถงึสมรรถนะ
การแกป้ญัหาแบบร่วมมอื เป็นแบบสงัเกตแบบไมม่ี
ส่วนร่วมโดยมีการกำาหนดประเด็นสำาหรับสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยและประเด็นสำาหรับ
การสังเกตพฤติกรรมที่สอดคล้องกับรายละเอียด
พฤติกรรมของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วม
มือ ผู้สังเกตคือ ครูประจำาการรายวิชาฟิสิกส์และ
ตัวผู้วิจัยเอง โดยทำาการสังเกตในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ 

3. แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียน สมรรถนะการ
แกป้ญัหาแบบรว่มมอืในงานวจิยันี ้หมายถงึ ความ
สามารถของบุคคลในการเข้าร่วมกระบวนการแก้
ปัญหาของกลุ่มที่มีตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปันความเข้าใจเนื้อหา
ทีม่ ีและรวบรวมความรู ้ทกัษะและความพยายาม
เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา (OECD, 2013) โดย
สามารถแบ่งสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
ออกเป็น 3 สมรรถนะย่อยได้แก่ 1) การสร้างและ
เก็บรักษาความเข้าใจท่ีมีร่วมกัน 2) การเลือกวิธี
ดำาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 3) การ
สร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม แบบทดสอบนี้
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยปรับจากรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
ของ PISA 2015 มีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย
ประกอบไปด้วย สถานการณ์ลูกข่างแสนสนุกเป็น
สถานการณเ์กีย่วกบัการแขง่ขนัสรา้งลกูขา่งทีห่มนุ
ได้ไวและนานที่สุดโดยที่นักเรียนจะต้องร่วมมือ
กันออกแบบและสร้างลูกข่างเพื่อทดลองและนำา
มาแข่งจริง ข้อคำาถามที่ใช้ประเมินการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือมีทั้งหมด 10 ข้อ ครอบคลุมทั้ง 3 
สมรรถนะยอ่ยไดแ้ก ่การสรา้งและเกบ็รกัษาความ
เขา้ใจทีม่ร่ีวมกนั จำานวน 4 ขอ้ การเลอืกวิธดีำาเนนิ
การทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหา จำานวน 3 ขอ้ การ
สรา้งรกัษาระเบยีบของกลุม่ จำานวน 3 ขอ้ และตวั
เลือกที่แสดงถึงสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วม
มือในระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำา จำานวน 
3 ตัวเลือก โดยนักเรียนเป็นผู้ทำาแบบทดสอบหลัง
การจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจร

4. แบบบนัทกึกจิกรรมการแกป้ญัหาแบบ
ร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้
ปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียน
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รู้ เป็นแบบบันทึกแบบมีโครงสร้างมีการกำาหนด
ประเด็นในการบันทึกที่แสดงออกถึงพฤติกรรม
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เช่น ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนพร้อมเหตุผล อธิบาย
สถานการณ์และกำาหนดปัญหา สิ่งที่ต้องการรู้ วิธี
การแก้ปัญหา แหล่งข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ ผลการอภิปรายและวิเคราะห์วิธีการแก้
ปัญหาร่วมกัน และการตอบคำาถาม โดยนักเรียน
เป็นผู้บันทึกในระหว่างการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือท้ังหมดได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะ
สมของคำาถาม สถานการณ์ปัญหา กิจกรรม
และเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประเด็นใน
การสังเกต ลักษณะของพฤติกรรมที่ต้องสังเกต
และการเประเมินค่าของระดับพฤติกรรม จาก
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) จำานวน 1 ท่าน 
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จำานวน 1 ท่าน ครูประจำา
การท่ีมีประสบการณ์สอนรายวิชาฟิสิกส์มากกว่า  
5 ปี จำานวน 1 ท่าน นำาผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและตรวจสอบโดย 
ผู้เชี่ยวชาญซ้ำาจนกว่าจะผ่านการประเมินจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2560 โดย
ดำาเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ ขั้นวางแผน ผู้วิจัยศึกษาสภาพ
ปญัหาของหอ้งเรียนและข้อมลูต่างๆ โดยได้ทำาการ
สังเกตและประเมินพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือเพื่อนำามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ ขั้นปฏิบัติ ผู้วิจัยดำาเนินการสอนตามวงจร
ปฏิบัติการโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบหมุนซึ่งมี

เนื้อหาทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ พลังงานจลน์ของ
การเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุมและอัตรา
การเปล่ียนโมเมนตัมเชิงมุมและการเคลื่อนที่ทั้ง
แบบเลื่อนที่และแบบหมุน สำาหรับ 3 วงจรปฏิบัติ
การ ขั้นสังเกตผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วม
มือ แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แต่ละวงจร ขั้นสะท้อนผล ผู้วิจัย
นำาข้อมูลจากแบบบันทึกกิจกรรมการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือ แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ และ
การสนทนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจ
ในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นและรับฟังข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมหลังการจัดการเรียนรู้และการ
สะทอ้นผลการจดัการเรยีนรูร้ว่มกบัครผููเ้ชีย่วชาญ
มาทำาการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางแกไ้ขแล้วนำาไปปรบัปรงุเพือ่ใชใ้นวงจร
ต่อไป เมื่อผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ครบ
ทั้ง 3 วงจรแล้ว ผู้วิจัยทำาการวัดสมรรถนะการแก้
ปญัหาแบบรว่มมอืของนกัเรยีนรายบคุคลดว้ยแบบ
ทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 
3 ส่วนดังต่อไปนี้

1. แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
อ่านแบบสังเกตอย่างละเอียดเพื่อตีความหมาย
จากแบบสังเกตโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้มี
การสนทนากับครูประจำาการเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเข้าใจในการตีความหมายจากแบบ
สังเกตที่สะท้อนปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ข้อดี 
ข้อบกพร่องและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อหาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเหมาะสม
สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วม
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มือได้ 2) พฤติกรรมที่สังเกตได้และสอดคล้อง
กับรายละเอียดพฤติกรรมของสมรรถนะการแก้
ปัญหาแบบร่วมมือ ผู้วิจัยได้มีการสนทนากับครู
ประจำาการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจใน
ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นและตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับการตีความหมายจากแบบ
สังเกต จากน้ันจัดกลุ่มพฤติกรรมจำาแนกตาม
ตามสมรรถนะย่อยแล้วเปรียบเทียบกับระดับของ
พฤติกรรมที่กำาหนดไว้ใน PISA 2015 

2. แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบรว่มมอื เปน็แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 3 ตัว
เลือกซึ่งแต่ละตัวเลือกจะแสดงถึงระดับสมรรถนะ
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือในระดับต่างๆ ผู้วิจัยได้
ทำาการตรวจให้คะแนนตามตวัเลอืกโดยแบ่งเกณฑ์
การตรวจออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำา (0) กลาง (1) 
และสูง (2) จากนั้นทำาการรวบรวมคะแนนภาพ
รวมของแต่ละสมรรถนะย่อยแล้วทำาการวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ได้แก ่ร้อยละ จากนัน้นำาขอ้มลู
ร้อยละท่ีได้ไปตีความเป็นระดับของสมรรถนะ
ต่างๆ ของนักเรียนแต่ละคนและนับความถี่ของ
ระดับของสมรรถนะต่างๆ แล้วทำาการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ

3. แบบบันทึกกิจกรรมการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือ ผู้วิจัยอ่านแบบบันทึกกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนและกลุ่มอย่าง
ละเอียด จากนั้นทำาการเปรียบเทียบสิ่งที่นักเรียน
บันทึกกับรายละเอียดย่อยของสมรรถนะการแก้
ปัญหาแบบร่วมมือตามกรอบการประเมินของ 
PISA 2015 จดักลุม่ลกัษณะขอ้ความทีแ่สดงออก
ถึงสมรรถนะย่อยต่างๆ จากนั้นตีความเป็นระดับ
ของพฤติกรรมตามกรอบการประเมินของ PISA 
2015

งานวจัิยครัง้นีไ้ด้มกีารใช้เทคนคิการตรวจ
สอบแบบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมขอ้มลู (Method-
ological triangulation) โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลจาก

แบบบนัทกึกจิกรรมการแกป้ญัหาแบบรว่มมอืและ
แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
มาเปรียบเทียบความสอดคล้องเพื่อยืนยันผลจาก
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัย
การนำาเสนอผลตามวัตถปุระสงคข์องการ

วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐานที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 เรือ่ง 
การเคลื่อนที่แบบหมุน

ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา ครูควรแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนทำาความ
เข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่นั้นๆ แล้วจึงให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม
โดยพจิารณาความสามารถทีเ่หมาะสมกบับทบาท
หนา้ทีข่องสมาชกิแตล่ะคนในกลุม่พรอ้มทัง้อธบิาย
เหตุผล ครูควรนำาเสนอสถานการณ์โดยการเล่า
เรื่องเชิงประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์
ใกล้ตัวนักเรียนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
สถานการณ์ (แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 25 
มกราคม 2560) ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจ
เพิม่ขึน้ทำาใหส้ามารถควบคมุชัน้เรยีนไดด้ขีึน้ (แบบ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ 1 กุมภาพันธ์ 2560) ครู
ควรใชค้ำาถามในการกระตุน้ใหนั้กเรยีนระบปุญัหา
และนำาเสนอปญัหาโดยไมปิ่ดกัน้ทางความคดิ จาก
นั้นนำาปัญหาที่ตั้งขึ้นมาอภิปรายร่วมกันเพื่อแลก
เปล่ียนแนวคิดภายในกลุ่ม ครูและนักเรียนร่วม
กันอภิปรายเพื่อกำาหนดปัญหาที่เก่ียวข้องกับการ
เคล่ือนที่แบบหมุนจากสถานการณ์ที่กำาหนดให้
และสรุปเป็นปัญหาของห้อง

ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจปัญหา ครูควรใช้
คำาถามกระตุ้นให้นักเรียนทำาความเข้าใจปัญหา 
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(แบบสงัเกตการจัดการเรยีนรู ้25 มกราคม 2560) 
โดยการพูดคุยและอภิปรายร่วมกับนักเรียนใน
ประเด็นต่อไปนี้ ปัญหาคืออะไร เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่แบบหมุนอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เรายัง
ไม่รู้ หากเราต้องการรู้จะสามารถหาคำาตอบได้
จากที่ใดบ้าง ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงความคิด
เห็นมากขึ้นทำาให้สามารถอธิบายสถานการณ์และ
ระบปุญัหาไดต้รงประเด็น (แบบสังเกตการจดัการ
เรียนรู้ 8 กุมภาพันธ์ 2560) จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มอภิปรายเพื่อวางแผนการศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูล เรียงลำาดับขั้นตอน กำาหนดเป้าหมาย
และระยะเวลา แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูคอย
อำานวยความสะดวกให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ดำาเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
ตามหน้าทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายของตนเองได ้ครคูวร
ตดิตามการดำาเนินงานของแตล่ะกลุม่อยา่งใกลชิ้ด 
(ข้อเสนอแนะหลังการจัดการเรียนรู้ 1 กุมภาพันธ์ 
2560) เพื่อให้นักเรียนสามารถทำางานตามท่ีได้
รับมอบหมายได้ดี ส่งผลให้หัวหน้ากลุ่มสามารถ
ควบคุมและกระตุ้นให้สมาชิกทำางานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ดีขึ้น (แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
8 กุมภาพันธ์ 2560) นักเรียนทำาการบันทึก ชื่อ 
หน้าที่ แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ นักเรียนแต่ละ
คนนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาอธิบาย
และถา่ยทอดใหก้บัเพือ่นรว่มกลุม่เพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกันมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนแบบ
หมนุอยา่งไรโดยมคีรคูอยกระตุน้และเปน็ส่ือกลาง 
(ข้อเสนอแนะหลังการจัดการเรียนรู้ 30 มกราคม 
2560) ครูควรเข้าไปอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่า
สิ่งที่นักเรียนรู้คืออะไร ปัญหาคืออะไร และสอง
สิง่นีเ้กีย่วขอ้งหรอืสมัพันธก์นัอย่างไรโดยใช้คำาถาม
เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาด้วยตนเองช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
ทำางานกลุ่มได้ดีขึ้น (แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
6 กมุภาพนัธ์ 2560) ครคูวรเขา้ไปอธบิายเพิม่เตมิ
เร่ืองการเคลือ่นทีแ่บบหมนุเสรมิความรูใ้หน้กัเรยีน
ทีย่งัมคีวามเขา้ใจคลาดเคลือ่นพรอ้มทัง้ตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน (ข้อเสนอแนะหลังการ
จัดการเรียนรู้ 13 กุมภาพันธ์ 2560) จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเพื่อนำาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีพื้นฐานมาจากการ
ใช้ความรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนมาอธิบาย
ให้เหตุผล

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ 
ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อ
สรุปผลหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุดโดยการตั้งคำาถามให้นักเรียนอธิบายเหตุผล
เชื่อมโยงกับความรู้และหลักการของการเคลื่อนที่
แบบหมุน ครูเป็นผู้ร่วมตรวจสอบแนวคิด ติดตาม
และประเมินความเหมาะสมของแนวทางในการ
แก้ปัญหา (ข้อเสนอแนะหลังการจัดการเรียนรู้ 6 
กุมภาพันธ์ 2560) โดยการตั้งประเด็นซักถามว่า
แนวทางในการแกป้ญัหาของกลุม่เราคอือะไร และ
เราจะทราบได้อย่างไรว่าแนวทางในการแก้ปัญหา
นีจ้ะสามารถแก้ปญัหาไดจ้ริงเพือ่ตรวจสอบแนวคดิ
ภายในกลุ่มของนักเรียนและสร้างความเข้าใจไป
ทิศทางเดียวกันโดยที่หัวหน้ากลุ่มสรุปองค์ความ
รู้ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน (แบบสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ 13 กุมภาพันธ์ 2560) 

ขั้นที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน ครู
ควรตั้งกฎร่วมกับนักเรียนในการนำาเสนอผลงาน
และควรมีการสุ่มถามคำาถาม (ข้อเสนอแนะหลัง
การจัดการเรียนรู้ 30 มกราคม 2560) ซึ่งการ
ถามคำาถามหลังการนำาเสนอช่วยให้นักเรียนตั้งใจ
ฟังมากข้ึนอีกทั้งยังช่วยตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนได้ดี (แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 6 



Journal of Education, Mahasarakham University 201 Volume 13 Number 2 April-June 2019

กุมภาพันธ์ 2560) จากน้ันนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมานำาเสนอผลงานในคาแรคเตอร์และเสียง
ต่างๆ ซ่ึงเทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนสนใจและตั้งใจ
ฟงัการนำาเสนอของกลุม่เพ่ือนมากขึน้ (แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู้ 13 กุมภาพันธ์ 2560) จากนั้น
นกัเรียนแต่ละกลุม่ประเมนิผลงานของกลุม่ตนเอง
และกลุ่มอืน่ๆ โดยการเขยีนแสดงความคดิเหน็ ข้อ
เสนอแนะและคำาตชิมองกลุม่ตนเองและกลุม่อ่ืนๆ 
จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินให้คะแนน
ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มในเรื่องของบทบาท
หนา้ทีแ่ละความสามารถในการทำางานกลุม่รว่มกนั 
พร้อมท้ังเขียนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของตนเองในแต่ละขั้นของการทำางานกลุ่ม

2. การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบรว่มมอืของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 เรือ่ง 
การเคลื่อนที่แบบหมุน

ผลการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระหวา่งการจัดการเรยีนรูแ้ละหลังการจดัการเรยีน
รู้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
รายละเอียดตามสมรรถนะย่อยดังนี้

สมรรถนะการสร้างและเก็บรักษาความ
เข้าใจที่มีร่วมกัน สมรรถนะนี้มุ่งให้นักเรียน
สามารถระบุความรู้ร่วมกัน ระบุมุมมองเกี่ยวกับ
การทำางานร่วมกันและแบ่งปันความเข้าใจปัญหา
ร่วมกัน ในงานวิจัยนี้พบว่านักเรียนสามารถ
ค้นพบความสามารถเด่นของเพ่ือนและกำาหนด
บทบาทหน้าที่ได้เหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยใช้
คำาถามว่า “ทำาไมนักเรียนถึงได้รับผิดชอบบทบาท
หน้าที่นี้” คำาตอบของนักเรียน “มีน้ำาเสียงไพเราะ 
พูดจาชัดเจน ถูกอักขระวิธีการพูดทางภาษาไทย 
สามารถดึงดูดผู้ฟังได้ดี (แบบบันทึกกิจกรรมการ

แก้ปัญหาแบบร่วมมือ 1 กุมภาพันธ์ 2560) อีก
ทั้งมีการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มจนสามารถ
ร่วมกันอธิบายและระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่
กำาหนดให้ได้รวมไปถึงสามารถกำาหนดปัญหาของ
กลุ่มร่วมกันได้

สมรรถนะการเลอืกวธิดีำาเนนิการทีเ่หมาะ
สมในการแก้ปัญหา สมรรถนะนี้มุ่งให้นักเรียน
สามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันและดำาเนิน
การตามขัน้ตอนเพือ่นำาไปสูแ่นวทางการแกป้ญัหา
ที่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้พบว่านักเรียนมีการ
วางแผนการทำางานร่วมกัน โดยผู้สังเกตเห็นว่า
นักเรียนทำางานเป็นระบบ มีการระดมสมอง
วางแผนการทำางาน ลำาดับสิ่งที่จะต้องทำา แยก
ย้ายกันสืบค้นข้อมูลตามที่แผนที่วางไว้ นำาข้อมูล
ที่ได้มาอภิปรายเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน
และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ
ขอ้มลู (แบบสงัเกตการจดัการเรยีนรู ้8 กมุภาพนัธ์ 
2560) สามารถระบุและอธิบายภาระงานได้ดีขึ้น 
ยกตวัอย่างเชน่ ผู้วิจยัใชค้ำาถามว่า “ปญัหาคอือะไร 
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการรู้เพื่อที่จะสามารถนำามา
แก้ปัญหาได้ หากต้องการสืบค้นข้อมูลจะสามารถ
หาขอ้มลูไดจ้ากแหลง่ใดบา้ง” คำาตอบของนกัเรยีน 
“ปัญหาคือ ล้มอย่างไรให้ไม่เจ็บ สิ่งที่ต้องการรู้คือ 
ลักษณะของคนเวลาล้ม ทำาท่าอะไรให้บาดเจ็บ
น้อยที่สุด แหล่งข้อมูลคือ หนังสือฟิสิกส์ เว็บไซต์” 
สามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำาเนินงาน
ร่วมกันได้

สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบ
ของกลุ่ม สมรรถนะนี้มุ่งให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและเพือ่นรว่มกลุม่ในการ
แก้ปัญหา ทำาตามกฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ 
ในงานวิจัยนี้พบว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเองรวมไปถึงการกระตุ้นให้
สมาชิกในกลุ่มทำางานตามที่ได้รับมอบหมายได้
ดี (แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 6 กุมภาพันธ์ 
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2560) ผู้วิจัยใช้คำาถามว่า “นักเรียนคิดว่าตนเอง
เหมาะสมกับบทบาทใดมากที่สุด” ตัวอย่างคำา
ตอบของนักเรียน “หัวหน้ากลุ่ม เพราะสามารถ
อ่านปัญหาและวิเคราะห์เข้าใจได้ว่าต้องหาส่ิง
ใดมาแก้ปัญหา และแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆ ได้ดี” 
(แบบบนัทกึกจิกรรมการแกป้ญัหาแบบร่วมมอื 13 

กุมภาพันธ์ 2560) 

2.2 สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วม
มือหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
คะแนนแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 แสดงผลระดับของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน

สมรรถนะก�รแก้ปัญห�แบบร่วมมือ
ระดับ

ต่ำ� กล�ง สูง

สมรรถนะการสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 0 (0%) 3 (7.5%) 37 (92.5%) 

สมรรถนะการเลือกวิธีดำาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 0 (0%) 7 (17.5%) 33 (82.5%) 

สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 0 (0%) 13 (32.5%) 27 (67.5%) 

เมือ่จัดกลุม่ระดับสมรรถนะการแกป้ญัหา
แบบร่วมมือของนักเรียนทั้งหมดจำานวน 40 คน 
โดยพจิารณาจากกรอบการประเมนิสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015 ดังตาราง
ท่ี 1 พบวา่ สมรรถนะการสรา้งและเกบ็รกัษาความ
เขา้ใจทีม่รีว่มกนันกัเรยีนสว่นใหญม่สีมรรถนะด้าน
นี้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 92.5 และยังมีนักเรียน
ร้อยละ 7.5 ท่ีมีสมรรถนะนี้อยู่ในระดับกลาง 
สมรรถนะการเลือกวิธีดำาเนินการที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหานักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะด้าน
นี้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 82.5 และยังมีนักเรียน
ร้อยละ17.5 ที่มีสมรรถนะนี้อยู่ในระดับกลาง 
สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม
นกัเรยีนสว่นใหญม่สีมรรถนะดา้นนีอ้ยูใ่นระดับสงู
ร้อยละ 67.5 และยังมีนักเรียนร้อยละ 32.5 ที่มี
สมรรถนะนี้อยู่ในระดับกลาง โดยภาพรวม พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมืออยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ด้าน และมีนักเรียน
บางส่วนมีสมรรถนะอยู่ในระดับกลาง อีกทั้งยัง

พบว่านักเรียนไม่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมืออยู่ในระดับต่ำา

อภิปรายผล
การอภปิรายผลตามวตัถปุระสงคข์องการ

วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐานที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 เรือ่ง 
การเคลื่อนที่แบบหมุน

 ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา กิจกรรมแบ่ง
กลุ่มและกำาหนดบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาสมรรถนะการสร้างและเก็บรักษาความ
เข้าใจที่มีร่วมกัน และสมรรถนะการสร้างและ
รักษาระเบียบของกลุ่ม สอดคล้องกับ ทิศนา แขม
มณี (2557) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วย
ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู้แบบร่วมมอื มกีารพึง่พา
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ช่วยเหลือและร่วมมือกันแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อหนา้ทีแ่ละความสัมพันธท์ีดี่ตอ่
สมาชิกในกลุ่ม

ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจปัญหา กิจกรรม
อภิปรายส่ิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะการสร้างและเก็บ
รักษาความเข้าใจท่ีมีร่วมกัน และสมรรถนะการ
เลือกวิธีดำาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
สอดคลอ้งกับ มัณฑรา ธรรมบศุย์ (2545) ทีก่ลา่ว
ว่าการใช้คำาถามเป็นตัวกระตุ้นจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความอยากรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาในทางเดียวกัน

ขัน้ที ่3 ดำาเนินการศกึษาคน้ควา้ กจิกรรม
วางแผนและดำาเนินการศึกษาค้นคว้าส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเลือกวิธีดำาเนิน
การที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ 
Householder and Hailey (2012) ที่กล่าวว่า 
การมีความรู้หรือข้อมูลที่พร้อมต่อการแก้ปัญหา
จะทำาให้นักเรียนสามารถออกแบบและแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายผลร่วมกันส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเลือกวิธีดำาเนิน
การที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ 
ประพันธ์ ศิริสุเสารัจ (2556) ที่กล่าวว่าการมี
ส่วนร่วมทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ 
เมื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความรู้สึกได้รับ
การกระตุ้นและผลกัดันให้ผูเ้รียนนำาความรู้มาใช้แก้
ปัญหาได้อย่างน่าสนใจ

ขั้นที่  5 สรุปและประเมินค่าของคำา
ตอบ กิจกรรมตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มและ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
สมรรถนะการเลือกวิธีดำาเนินการที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับ Kapur and Toh 
(2013) ที่กล่าวว่า การได้มาซึ่งองค์ความรู้ของ

นกัเรยีนนัน้จะมาจากกระบวนการสบืคน้ อภปิราย 
สรา้งคำาอธบิายหรอืแบง่ปนัความเขา้ใจทีม่รีว่มกนั
กับกลุ่ม

ข้ันที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน 
กิจกรรมนำาเสนอผลงาน ประเมินตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 
สอดคลอ้งกบั Householder and Hailey (2012) 
ที่กล่าวว่า สมาชิกกลุ่มจะต้องเรียนรู้ที่จะทำางาน
รว่มกนัและเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัตลอดกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือ

2. การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 เรือ่ง 
การเคลื่อนที่แบบหมุน

สมรรถนะการสร้างและเก็บรักษาความ
เข้าใจที่มีร่วมกัน นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะ
ด้านนี้อยู่ ในระดับสูงร้อยละ 92.5 ซึ่ ง เป็น
สมรรถนะที่พัฒนาได้มากที่สุด เนื่องจากการ
อธิบายสถานการณ์ ระบุปัญหาและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาร่วมกันผ่านสถานการณ์ที่น่า
สนใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ร่วมกัน
โดยเป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์
ของนักเรียน สอดคล้องกับทัศตริน เครือทอง 
(2553) ที่กล่าวว่าสถานการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหา สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กบัชวิีตประจำาวันของนกัเรยีนชว่ยใหน้กัเรยีนเชือ่ม
โยงเนือ้หาความรูก้บัชวิีตประจำาวัน (Broman and 
Parchman, 2014) อกีทัง้ผู้เรยีนไดม้โีอกาสแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อื่นทำาให้มี
ความรูก้วา้งขวางมากขึน้ นบัเปน็การพฒันาทกัษะ
ทางสังคมให้เกิดกับผู้เรียน

สมรรถนะการเลอืกวธิดีำาเนนิการทีเ่หมาะ
สมในการแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะ
ด้านนี้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 82.5 เนื่องจากการ
วางแผน ศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้และ
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เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาผ่าน
กระบวนการกลุ่ม สอดคล้องกับ Greenwald 
(2000) ที่กล่าวว่าการปรับตัวเพื่อทำางานร่วม
กับกลุ่ม และนำาเสนอความรู้จากสิ่งที่ค้นพบด้วย
ตนเองบนพื้นฐานของพัฒนาการและความสนใจ 
ผูเ้รยีนสร้างความรูไ้ด้ด้วยกระบวนการคดิและวจิยั
ปัญหาดว้ยตนเอง (Maxwell, 2005) ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดแก้ปัญหา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น และทักษะ
ชีวิต (Wood, 2005) 

สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบ
ของกลุ่ม นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะด้านนี้อยู่
ในระดบัสงูรอ้ยละ 67.5 ซึง่เปน็สมรรถนะทีพั่ฒนา
ได้น้อยที่สุด เนื่องจากนักเรียนสามารถกำาหนด
บทบาทหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้สมาชิก
ทำางานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ข้อเสนอแนะ
ของนักเรยีนยงัไม่เพียงพอตอ่การปรบัปรงุบทบาท
หน้าที่โครงสร้างของกลุ่มเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ครคูวรใช้คำาถามในการกระตุน้ใหนั้กเรยีน
อธิบายสถานการณ์ ระบุปัญหา อธิบายส่ิงที่
เก่ียวข้องกับปัญหา ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา 
ตรวจสอบและแกไ้ขความเขา้ใจทีม่ร่ีวมกนั รวมไป
ถงึคอยกำาชบัใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการ
กลุ่มอยู่ตลอด

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาลักษณะ
กลุ่มของนักเรียนมีผลต่อการแสดงสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือหรือไม่ หากลักษณะของ
กลุม่ส่งผลตอ่รปูแบบของการมปีฏสัิมพนัธร์ว่มกนั
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนแล้ว กลุ่มในลักษณะ
ใดส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพใน
การแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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