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    ชวงชั้นที่ 3  ที่มีรูปแบบการเรียนตางกนั 
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อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พงษศักดิ์  แปนแกว 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มี รูปแบบการเรียนตางกัน   2)  ศึกษาพฤติกรรมการแกปญหา                       
ทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบ            
การเรียนตางกัน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  จํานวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1) แบบสํารวจรูปแบบการเรียน   ตามแนว                
ของ Kolb ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ                       
ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80  2) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  3) แบบวัดความสามารถ            
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .90   4) แบบสังเกตพฤติกรรม              
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และความแปรปรวนทางเดียว  ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป   
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นัก เรี ยนที่ มี รูปแบบการ เรี ยนแตกต างกันมีความสามารถในการแกปญหา                         
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน        
แบบดูดซึม  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
แบบคิดเอกนัย  แบบคิดอเนกนัย  และแบบปรับปรุง  ตามลําดับ     
 2.  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  มีคะแนนพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัย 
แบบคิดอเนกนัย  และแบบปรับปรุง  ตามลําดับ     
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ABSTRACT 
 

 The  purposes  of  this  research  were  1) to study scientific problem solving 
abilities of grade level 3 students with different learning styles.  2) to study scientific 
problem solving behavior through project approach of grade level 3 students with 
different learning styles.    
 The sample group of this study was 40 Mathayom Suksa 3 students of 
Plutaluangwittaya school, Sattahip District  Chonburi Province during the first 
semester  of  the  academic  year  2007. 
 The instruments used in this study consist of 1) Kolb’s Learning Styles 
Inventory with reliability index of .80 2) project approach lesson plans 3) scientific 
problem solving abilities test with reliability index of .90. 4) scientific problem solving 
behavior through project approach observation form. The statistic used in data analysis 
included mean, standard deviation and One-Way  ANOVA  by  computer  program.  
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 Research  finding  were  as  follow  :    
 1. Students with different learning styles showed scientific problem solving 
abilities differently at the .05 level of significance, in which the students with a 
assimilative learning style indicated the higher scientific problem solving abilities than 
those with convergent learning style, divergent learning style and accommodation 
learning style.         
 2. Student groups with different learning styles showed level of scientific 
problem solving behavior through project approach differently at the .05 level of 
significance, in which the student groups with a assimilative learning style indicated 
the higher scientific problem solving behavior through project approach than those 
with convergent learning style, divergent learning style and accommodation learning 
style.                 


