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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  โลกในยุคปจจุบันเปนโลกของยุคโลกาภิวัตน  ทําใหสังคมไทยมีการพัฒนาไปอยาง

รวดเร็วในทุกๆ ดาน  โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้สงผลใหสังคมมีความซับซอนมากขึ้น ขาดภาวะสมดุล และกอใหเกิดปญหา
นานัปการ   ดังนั้นการที่บุคคลจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  สามารถเผชิญ                   
กับสถานการณปญหาตางๆ ในภาวะวิกฤติไดนั้น  จําเปนจะตองมีความสามารถในการแกปญหา  
เพราะความสามารถดังกลาว  จะชวยทําใหกาวทันโลกไดอยางมีความสุข  ดังที่  โกวิท  วรพิพัฒน 
(2544: 10) ไดกลาวไววา  “ มนุษยทุกคนตองการความสุข  ความสุขของมนุษยเกิดขึ้นไดเมื่อมนุษย
และสังคมประสมกลมกลืนกันอยางราบรื่น  แตถาไมไดจะมีสภาวะที่เรียกวาปญหาเกิดขึ้น  มนุษย
จะใชกระบวนการคิดขจัดปญหานั้นใหหมดไปเพื่อจะไดมีความสุข” 

  การศึกษานับเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาใหมนุษยมีความสามารถในการคิด  
เพื่อสรางสรรคความเจริญกาวหนา  และแกไขปญหาตางๆในสังคมได  ดังที่แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2559) ไดเนนการพัฒนาคุณภาพคนดวยระบบการศึกษา             
ที่มีคุณภาพ  เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพจะเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ   และความสามารถ             
ตลอดจนคุณลักษณะตางๆ ที่จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง              
ตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 20) ทําใหคนไทยทุกคนมีทักษะ        
และกระบวนการในการคิด  การวิเคราะห  และการแกปญหา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความใฝรู
และประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสม  สามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง             
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544: 1) สอดคลองกับที่  อมรวิชช นาครทรรพ (2539: 12) ไดกลาวไววา 
“การศึกษาในอุดมคติของไทยจะตองเปนการศึกษาที่ปองกันไมใหคนไทยตกอยูในสภาพที่ส้ินคิด  
สรางคนไทยใหมีกําลังกาย  กําลังใจ  และกําลังปญญาสูงสุด  เพื่อใหพรอมกับการเผชิญสิ่งตางๆ          
ในโลกที่วุนวาย  และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา” ดังนั้นการแกปญหาจึงมีความสําคัญ            
และจําเปนอยางยิ่งในชีวิตมนุษย  บุคคลจะมีชีวิตไดอยางเปนสุขมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
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ความสามารถของตนในการแกปญหา  ซ่ึงดูจะเปนกิจกรรมตลอดชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2535: 370) 
   จากเหตุผลดังกลาว  ในการจัดการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาใหผูเรียน 
มีทักษะในการแกปญหา  ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม 2545) โดยเฉพาะมาตรา 24 ที่ระบุไว  สรุปไดวา ในการจัดกระบวนการเรียนรู  
ตองจัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกตาง            
ของผูเรียน  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ และประยุกตใชเพื่อปองกัน และแกไข
ปญหา  ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  คิดเปน ทําเปน รักการอาน  และเกิดการใฝรู           
อยางตอเนื่อง   ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุล (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 13-14) ซ่ึงสอดคลองกับที่  ประเวศ  วะสี ( 2544: 3) ไดกลาวไววา 
          
          หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปฏิรูปการเรียนรู 

   หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู  คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง  มายึดเปนมนุษย                
หรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่เรียกวา  ผูเรียนสําคัญที่สุด  โดยที่กลาววาผูเรียนสําคัญที่สุด                          
ไมไดแปลวาครูลดบทบาทหรือความสําคัญลง  ตรงกันขามครูกลับเปนผูมีบทบาท           
และความสําคัญมากขึ้น  อีกทั้งจะทําใหการศึกษามีพลัง  และศักดิ์ศรีในการแกปญหา
ของมนุษย  สังคม  และสิ่งแวดลอม... 

 
   ดังนั้นครูผูสอน  และผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  ตองทบทวนบทบาท
ของตนเองวาการจัดการเรียนการสอนที่กําลังดําเนินอยูมีคุณภาพ  ถูกตอง  เหมาะสม  และพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนไดมากนอยเพียงใด  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ก็เชนกัน  มีจุดมุงหมาย
สําคัญประการหนึ่งคือ  เนนใหผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ โดยผานกระบวนการคิด  และปฏิบัติ
อยางมีระบบ   ผลที่ไดจะชวยให ผู เ รียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ  ดวยวิ ธีการคิด                    
อยางสมเหตุสมผล  โดยใชกระบวนการ  หรือวิธีการความรู  ทักษะตางๆ และความเขาใจในปญหา
นั้น  มาประกอบกันเพื่อเปนขอมูลในการแกปญหา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2546: 4) ดังที่  อัญชลี  ตนานนท (2542: 1) กลาววา “มีความจําเปนมากที่จะตองพัฒนา
ใหผูเรียนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือ  คิดเปน  ทําเปน และแกปญหาเปน”   
       ความสามารถในการแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสติปญญา  และการคิด 
รวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรมที่ซับซอนตางๆ เปนจํานวนมาก   การแกปญหา  และการคิด                  
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มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  เราอาจจะไมสามารถแกปญหาไดถาปราศจากการคิด  การคิด    
เปนพฤติกรรมภายในที่ ซับซอนซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมนุษยไดมีการพัฒนาทางสติปญญา                    
ในระดับสูงเทานั้น  ตามทรรศนะของ Dewey (อางถึงใน  สุรางค  โควตระกูล, 2550: 323) เชื่อวา  
การคิดจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีความสับสนวุนวาย  สงสัยหรือเกิดความคับของใจ  ตอจากนั้นก็จะเกิด
พฤติกรรมตางๆ ขึ้นเพื่อคนหาวิธีการแกปญหา  หรือเพื่อจะขจัดสิ่งที่สงสัยนั้น  อยางไรก็ตาม
ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะ  และเปนความสามารถทางสติปญญาที่ไมใชพรสวรรค  
เพราะสามารถสงเสริม  และพัฒนาใหเกิดขึ้นได สอดคลองกับที่ สงัด อุทรานันท (2532: 79)             
ไดกลาวถึงการแกปญหาวา “ความสามารถในการแกปญหาสามารถพัฒนา  และฝกฝนไดดวย
กระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงนับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด  ที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง              
ในดานตางๆ และเปนหนทางนําไปสูการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุงการดํารงชีวิตใหเปนไปอยาง
เหมาะสมกับสภาพที่เปนอยู”   
    นอกจากจะพิจารณาถึงความพรอมของผูสอนในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ 
การแกปญหาแลว  ปจจัยที่มีผลตอการจัดการเรียนรูอีกอยางก็คือ  ความเขาใจในธรรมชาติของตัว
ผูเรียนนั่นเอง  คลายคลึงกับที่  สุรางค  โควตระกูล (2550: 147) กลาววา “เนื่องจากผูเรียนแตละคน 
มีความถนัด  และความสนใจที่แตกตางกัน  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน  ส่ิงที่ยังตองคํานึงถึง           
ก็คือความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะธรรมชาติของคนยอมจะมีบางอยางที่แตกตางกัน เชน  
ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  และพฤติกรรมตางๆ”  โดยสิ่งที่สําคัญที่ตองพิจารณา
ประกอบการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับตัวผูเรียน  คือ รูปแบบการเรียน (Learning Style) ของผูเรียน           
ซ่ึงรูปแบบการเรียนอาจจะมีผลตอการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาโดยสงผลใหผูเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนที่แตกตางกันมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกันดวย  
ดังที่ Ausubel (1968: 551) ไดกลาวเกี่ยวกับการแกปญหาวา “องคประกอบที่ทําใหบุคคลตางกัน         
ในการแกปญหาคือ  ความรูในเนื้อหาวิชา  การใชรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบการคิดที่มีไว              
ในการแกปญหา  และความรูทั่วไปในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ” สวน  Hyman & Rosoff 
(1984: 36)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  วิธีการคิดของผูเรียน  และรูปแบบการเรียนมีความสัมพันธกัน 
คือ  ผูที่มีขั้นตอนการคิดเปนระบบและมีพฤติกรรมในการเรียนรู  จดจํา  และสรางความรูใหมได
ยอมมีรูปแบบการเรียนที่แตกตางไปจากผูเรียนทั่วไป สอดคลองกับที่ Cronbach (1954: 85) กลาววา 
“การเรียนรูเปนการแสดงออกใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการแกปญหา
อันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่แตละคนไดประสบมา  มีความสําคัญตอพฤติกรรม  และ          
การแสดงออกของบุคคลแตละคนทั้งทางดานสังคม การเรียน  และการแกปญหา” เพราะฉะนั้น           
ถาครูทราบวาผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน  ก็จะชวยใหมี           
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ความเขาใจผูเรียนไดดีขึ้น และหาวิธีสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนได (สุรางค  โควตระกูล, 2550: 147)  
นอกจากนี้  กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530: 471-472) กลาวถึงการเรียนรูวา “การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  เปนความสามารถในการแกปญหาของบุคคลเนื่องมาจากการฝกฝนหรือประสบการณ  
ซ่ึงบุคคลแตละคนจะมีความสามารถในการเรียนรูหรือการแกไขปญหาไดไมเทากัน ในการเรียนรู
หรือแกปญหาสิ่งเดียวกันถาใชรูปแบบการเรียนตางกัน  ผลของการเรียนรูอาจตางกันได”  โดยที่ 
Dunn (1981: 177) อธิบายวา  “รูปแบบการเรียนเปนวิธีการที่ผูเรียนแตละคนชอบใชในการเรียนรู  
การแกปญหา”  ซ่ึง ประสาท อิศรปรีดา (2538: 176) ไดอธิบายเรื่องรูปแบบการเรียนวา  “รูปแบบ
การเรียนเปนลักษณะนิสัยของผูเรียนที่แตละคนชอบใชในการเรียนรู  ในการแกปญหา  และในการ
ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมทางการเรียน”  สอดคลองกับผลงานวิจัยของปยดา ปญญาศรี  (2545) ที่ได
ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
นักเรียนที่มีแบบการเรียน  การอบรมเลี้ยงดู  และระดับเชาวนปญญาแตกตางกัน  พบวา  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีแบบการเรียนแตกตางกันมีความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลงานวิจัยของ Wen-Fen Chang (2004) ที่ไดศึกษา
รูปแบบการเรียน และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 และ  6  พบวา  นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกันมีความสามารถในการแกปญหา                   
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 

  รูปแบบการเรียน  เปนลักษณะที่แสดงถึงวิธีการที่ผูเรียนแตละคนชอบ  และใชปฏิบัติ              
อยู เปนประจําในการเรียนรู  เชน   การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอน                  
การแกปญหา  บางครั้งอาจเรียกวาแบบการคิด (Cognitive Style) (Page & Others, 1977: 203) ซ่ึง  

Geisert & Dunn (1991: 219-220) ไดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนวา “รูปแบบการเรียนของ             
แตละคนจะแตกตางกัน  เกิดขึ้นจากความแตกตางดานจิตใจ  ดานสรีรวิทยา  ดานสิ่งแวดลอม              
ในหองเรียน  ดานวิธีการ  และอ่ืนๆ  ซ่ึงมีความสัมพันธและผสมผสานกัน  มีผลทําใหบุคคล                 
มีรูปแบบการเรียนที่แตกตางกันเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีวิธีการเรียนที่ตนชอบแตกตางกัน”                
จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดพยายามแบงรูปแบบการเรียนออกเปนประเภทตางๆ หลายประเภท
ดวยกัน  เชน Grasha & Reichman (1975: 13-15) ไดแบงรูปแบบการเรียนของผูเรียนออกเปน            
6 แบบ  คือ  แบบอิสระ  แบบพึ่งพา  แบบรวมมือ แบบหลีกเลี่ยง  แบบแขงขัน  และแบบมีสวนรวม  
Kolb  (1984: 23-40) ไดแบงรูปแบบการเรียนออกเปน 4 แบบ คือ  แบบคิดอเนกนัย  แบบดูดซึม 
แบบคิดเอกนัย และแบบปรับปรุง สวน Honey & Mumford (1992: 17-21) แบงรูปแบบการเรียน
ออกเปน 4 แบบ คือ แบบ Activist  แบบ Reflector  แบบ Theorist  และแบบ Pragmatist  นอกจากนี้ 
McCarthy (1997: 100-105) ไดแบงแบบการเรียนออกเปน 4 แบบ โดยใชแนวคิดที่ไดจากทฤษฎี
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วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ  Kolb  ไดแก  แบบจินตนาการ  แบบวิเคราะหวิจารณ  แบบ
สามัญสํานึก  และแบบมีพลัง จากการแบงรูปแบบการเรียนตามทรรศนะของนักการศึกษาดังกลาว 
จึงสามารถจําแนกรูปแบบการเรียนออกเปน 2 แบบ คือ จําแนกตามแบบการคิด  และจําแนกตาม
ลักษณะของพฤติกรรมของผูเรียน   

  จากผลการสํารวจรูปแบบการเรียนจะชวยใหผูสอนไดรูจักผู เ รียนอยางมั่นใจขึ้น                  
และใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม  ดังที่  สมบัติ จําปาเงิน 
(2532: 9-20) ไดกลาววา  “ความสําเร็จในการเรียนของผูเรียนแตละคนไมไดขึ้นอยูกับองคประกอบ
ทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตยังขึ้นอยูกับรูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพดวย”  
สวน  สุรางค  โควตระกูล  (2550: 148) กลาวถึงรูปแบบการเรียนวา  “รูปแบบการเรียนที่เหมาะสม
กับผูเรียนคนหนึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับผูเรียนอีกคนหนึ่ง  ดังนั้นจึงเปนภาระหนาที่ที่สําคัญ           
ของผูสอนที่ควรศึกษารูปแบบการเรียนที่ผูเรียนชอบเพื่อพัฒนาการสอนใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียนของผูเรียน  เมื่อผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีสอนที่ตนพอใจ  และสอดคลองกับรูปแบบ             
การเรียนของตนจะทําใหผูเรียนสนุกไปกับกิจกรรมการเรียนรู  มีเจตคติที่ดีตอวิชาเรียน  และ
ผูสอน” ซ่ึง Hunt (1981: 647) อธิบายวา “การคนหารูปแบบการเรียนจะเปนแนวทางหนึ่งที่นําไปสู
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  เพราะมีสวนชวยเสนอแนะใหผูสอนจัดการเรียน             
การสอนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น” สอดคลองกับที่  Felder (1995: 21) ใหความเห็นวา  “เมื่อครูเขาใจวา
ผูเรียนถนัดหรือชอบวิธีการเรียนแบบใด  การสอนของครูจะสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน  ผูเรียนก็จะเรียนรูไดมาก และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนาสัมพันธภาพ        
ที่ดีระหวางผูเรียน  และผูสอน” นอกจากนี้  Kolb  &  Fry (1975: 126) ยังไดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนวา   

 
          ...วิธีสอนของครูกับวิธีการเรียนของผูเรียนจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกัน  ทั้งนี้            
แกห  เพราะผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู และรูปแบบการเรียน          
หกั่ภ-ที่ไมเหมือนกัน  บางคนเรียนไดดีดวยการฟง  การอภิปราย  หรือบางคนเรียนไดดีถามี          
กดแ กิจกรรมหลายๆ อยาง และมีอุปกรณการสอน  บางคนชอบเรียนโดยการคนควา                        
พนร  ตามลําพัง  หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ...   
    
   วิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด  ไดลงมือปฏิบัติ  ไดศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ  จนสามารถนําไปใชแกปญหาที่ประสบในชีวิตประจําวันได  และเหมาะกับ
ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  คือ  วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)  ซ่ึง
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การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องที่ตนสนใจ  
เร่ิมตั้งแตการคนพบปญหาที่ตนสนใจ  การวางแผนแกปญหา  และลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ผูเรียน
กําหนดขึ้นเอง  เพื่อใหไดคําตอบของเรื่องนั้น  ดังที่ วัฒนา มัคคสมัน (2542: 18) ไดกลาวเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบโครงการวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรื่อง                 
ที่จะศึกษาดวยตนเอง  โดยการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาเอง  แลวใชกระบวนแกปญหา                   
ในการศึกษาหาความรูตามวิธีการเรียนรูของตน สอดคลองกับที่ Katz & Chard (1994: 124-130) ได
อธิบายลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการวาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึง                
ความแตกตางระหวางบุคคล  โดยผูเรียนแตละคนจะไดใชความรู  ความสามารถ  และวิธีการ           
ของตนเองในการทําโครงการจนสําเร็จสมบูรณ  นอกจากนี้ เยาวพา เดชะคุปต (2544: 9) ยังได
กลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบโครงการวา  “เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดศึกษา และ
แกปญหาเรื่องตางๆ ตามที่ตนสนใจ  โดยผานกระบวนการการคิด  การวางแผน  การลงมือปฏิบัติ  
ดวยวิธีการของตนเอง” และ วิชิต  สุรัตนเรืองชัย (2540: 127-128) ไดอธิบายลักษณะของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงการวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  
วางแผน  และลงมือปฏิบัติงานตามวิธีการของตนเอง  ครูเปนเพียงผูช้ีแนะ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  บังอร   ภัทรโกมล (2541) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  หนวยตัวเรา  
ดวยวิธีสอนแบบโครงการพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบโครงการมีความสามารถ
ในการแกปญหาสุขภาพ  หนวยตัวเรา  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนไมใชแบบ
โครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   นักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการไวหลายรูปแบบ  
แตผูวิจัยมีความสนใจในรูปแบบของ Lardizabal (1970: 56-57) ซ่ึงไดเสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงการไว  5 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเสนอปญหา (Presenting) ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย 
(Purpose) ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นดําเนินการ (Executing)  และขั้นประเมินผล (Evaluating)  
ทั้งนี้ เนื่องจาก  มีความสอดคลองกับขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรซ่ึงนักการศึกษา            
หลายทานไดเสนอไว  เชน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 72) ได
แบงขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไว 5 ขั้น  คือ  มีปญหา  ทําความเขาใจปญหา รวบรวม
และเลือกวิธีแกปญหา  ลงมือแกปญหา  และประเมินผลการแกปญหา  สวน กรมวิชาการ (2544: 82) 
ไดแบงกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน 4 ขั้นตอน  คือ  ทําความเขาใจปญหา  วางแผน
แกปญหา  ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล  และตรวจสอบการแกปญหา และ Weir (1974: 18)  
ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไว 4 ขั้นตอน  คือ ระบุปญหา  วิเคราะหสาเหตุ
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ของปญหา เสนอวิธีแกปญหา และวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแกปญหา สําหรับการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรนั้น  ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาควรจะใชรูปแบบของ Weir (1974) เนื่องจากมี             
ความสอดคลองกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ Lardizabal (1970) เร่ิมตั้งแต              
การนําเสนอปญหา  การกําหนดจุดมุงหมาย  การวางแผน  การดําเนิน  และการประเมินผล  
   นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูแบบโครงการเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ                  
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ลักษณะของปญหาที่ใชทําโครงการควรเปนปญหาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับตัวผูเรียน  เพราะจะชวยใหผูเรียนมองเห็น  และทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดไดงายขึ้น  
ดังที่  ชูชีพ ออนโคกสูง (2522: 34) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการแกปญหาวาคือ  ตัวปญหา  ถาผูเรียน
พบปญหาที่คลายคลึงกัน  ก็จะทําใหแกปญหาไดรวดเร็วขึ้น  สอดคลองกับความคิดเห็นของ 
Ausubel (1968: 551) ที่อธิบายถึงความสําเร็จในการแกปญหาแตละครั้งวาขึ้นอยูกับความเคยชิน
ของผูเรียนในการคิดเรื่องนั้นๆ ถาผูเรียนเคยใชความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากอน ก็จะทําใหแกปญหา
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น                   

  จากเหตุผลที่ ไดกล าวมาข างตน   ผู วิ จั ยมีความสนใจที่ จะศึกษาความสามารถ                          
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  โดยผูวิจัย             
จะใชแนวคิดของ Kolb (1984: 23-40) ในการแบงนักเรียนออกเปน 4  รูปแบบ คือ แบบคิดอเนกนัย 
(Divergent)  แบบดูดซึม  (Assimilative)  แบบคิดเอกนัย  (Convergent)  และแบบปรับปรุง 
(Accommodation)  โดยยึดทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณ   ซ่ึงกลาววา  “การเรียนรูของผูเรียน        
แตละบุคคลเปนวัฏจักร 4 ขั้นตอน  คือ ประสบการณส่ิงที่เปนรูปธรรม (Concrete Experience)          
การสังเกต  และไตรตรอง (Observation and Reflections) การสรางแนวคิดเชิงนามธรรม  และสรุป
เปนหลักการ (Formation of Abstract Concepts and Generalization) และการทดลองหรือประยุกต
หลักการที่สรางขึ้นในสถานการณใหมๆ (Testing Implications of Concepts in New Situations) 
ผูเรียนแตละบุคคลจะไมมีรูปแบบการเรียนแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียว  แตจะมีการเรียน                  
ที่ผสมผสานจากลักษณะการเรียนรูพื้นฐานทั้ง 4 แบบดวยกัน”  แลวดําเนินการจัดการเรียนรู              
แบบโครงการ  เร่ือง  พลูตาหลวง  ใหกับผูเรียน  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเรื่อง พลูตาหลวง เปนเรื่องใกลตัว
ของผูเรียน  ผูเรียนเคยพบปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของพลูตาหลวง  จึงสามารถชวยใหผูเรียน             
ไดนําความรู และประสบการณที่มีอยูเดิมมาใชในการแกปญหาไดงายขึ้น หลังจากนั้นจะวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียนตามขั้นตอนการแกปญหาของ Weir 
(1974)  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหกับผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียน         
แบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาคือ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน     
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ที่มี

รูปแบบการเรยีนตางกนั 

  2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู           
แบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ที่มีรูปแบบการเรยีนตางกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

  1.  ขอบเขตของประชากร   
  ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  จํานวน 4 หองเรียน  รวม  144 คน 
   2.  ขอบเขตของเนื้อหา   
   การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและพฤติกรรม
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  โดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  ในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

  รูปแบบการเรียน  หมายถึง วิธีการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพลูตาหลวง
วิทยา  ชอบใชในการเรียนรูมากที่สุด  ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณ  การฝกฝนที่ เกิดขึ้น                   
ในกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใชแกปญหา  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยยึดแนวคิดของ Kolb  ซ่ึงแบง
รูปแบบการเรียนออกเปน 4 รูปแบบ  ไดแก 

      1.  แบบคิดอเนกนัย (Divergent Learning Style) เปนรูปแบบการเรียนที่เนนการเรียนรู
จากประสบการณจริงเชิงรูปธรรม  กับการเรียนจากการสังเกตและไตรตรอง  โดยนักเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบนี้จะเรียนรูจากความรูสึก  และจะใชการสังเกต  การคิดไตรตรองอยางละเอียด
รอบคอบ  และชอบแกปญหาดวยการคิดเปนกลุม 

      2.  แบบดูดซึม (Assimilative Learning Style) เปนรูปแบบการเรียนที่เนนการเรียนรู 
จากการคิดเชิงนามธรรม  กับการเรียนจากการสังเกตและไตรตรอง  โดยนักเรียนที่มีรูปแบบ               
การเรียนแบบนี้จะเรียนรูจากการสรางทฤษฎีหรือหลักการที่สังเกตเห็น มักชอบเก็บรวบรวมขอมูล
อยางกวางจากแหลงตางๆ แลวนํามาคิดสรุปดวยเหตุผล  มักจะเนนที่ความคิดเชิงทฤษฎีมากกวา 
การปฏิบัติจริง 
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      3.  แบบคิดเอกนัย (Convergent Learning Style) เปนรูปแบบการเรียนที่เนนการเรียนรู
จากการคิดเชิงนามธรรม  กับการทดลองและปฏิบัติ  โดยนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้          
จะเรียนรูดวยการกระทํา  หรือฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิด  จะสามารถแกปญหา  และ
ตัดสินใจไดโดยอาศัยการคนหาวิธีการที่จะตอบคําถาม   

      4.  แบบปรับปรุง (Accommodation Learning Style) เปนรูปแบบการเรียนที่เนน              
การเรียนรูจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรม  กับการเรียนจากการทดลองและปฏิบัติจริง  โดย
นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะชอบทํางาน และแกปญหาดวยการปฏิบัติจริงในสถานการณ
ทาทายใหมๆ  แตในการแกปญหา  มักจะกระทําโดยใสความรูสึกเขาไปมากกวาการวิเคราะห              
ดวยตนเอง           
   แบบสํารวจรูปแบบการเรียน  หมายถึง  แบบสํารวจรูปแบบการเรียนของนักเรียน                 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ที่พัฒนาขึ้นโดยกองวิจัยการศึกษา  กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2543)  โดยยึดตามแนวคิดของ Kolb โดยแบงนักเรียนออกเปน 4 รูปแบบ  คือ  

แบบคิดอเนกนัย  แบบดูดซึม  แบบคิดเอกนัย  และแบบปรับปรุง   
  การจัดการเรียนรูแบบโครงการ  หมายถึง  การจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร  เร่ือง  พลูตาหลวง  โดยให
นักเรียนเปนผูกําหนดโครงการ  หรือวางแผนในการทํากิจกรรมเอง  สวนครูผูสอนเปนเพียง                 
ที่ปรึกษา  โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบของ Lardizabal (1970) ดังนี้  

      1. ขั้นนําเสนอปญหา  ขั้นนี้ครูผูสอนจะจัดหาสถานการณเกี่ยวกับเรื่อง  พลูตาหลวง  
เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยครูจะจัดสถานการณ  และกรณีตัวอยาง
เกี่ยวกับเขาพลูตาหลวงและหาดแสมสาร  ที่เหมาะกับความรู  ความสามารถ  และวุฒิภาวะ                  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
       2. ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย  ขั้นนี้เมื่อนักเรียนไดเลือกหัวขอโครงการวาจะทําโครงการ
แกปญหาที่ เกี่ยวของกับเขาพลูตาหลวง  หรือหาดแสมสารแลว   นักเรียนก็จะตองกําหนด
จุดประสงคของโครงการวา  โครงการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอะไร   
       3.  ขั้นวางแผน  เปนขั้นที่นักเรียนเสนอแนวทางทีต่นคิดวาจะใชเก็บรวบรวมขอมูล  
หรือดําเนินการแกปญหาเกี่ยวกับเขาพลูตาหลวง  หรือหาดแสมสาร  ที่นักเรียนแตละกลุมไดเลือก
ไวแลว  โดยเขียนเปนโครงการตามแบบฟอรมโครงการที่ครูไดจัดทําขึ้น  ซ่ึงครูผูสอนจะตองชวย
เสนอแนะชี้นําขั้นตอนที่เหมาะสม 
       4.  ขั้นดําเนินการ  เปนขั้นที่นักเรียนจะตองดําเนินการตามแผนที่วางไวเพื่อใชแกปญหา
ตามโครงการที่เกี่ยวของกับเขาพลูตาหลวง  และหาดแสมสาร  โดยครูจะคอยกํากับดูแลใหนักเรียน
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ดําเนินตามแผน  บันทึกผลการทํางาน  และอาจจะตองชวยแกปญหา  ถานักเรียนไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว 
       5. ขั้นประเมินผล  เปนขั้นตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวของกับเขาพลูตาหลวง  และ           
หาดแสมสาร  ที่นักเรียนเลือกทําขึ้น  วาไดบรรลุตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  โดยใช
แบบประเมินผลโครงการที่ครูสรางขึ้น 

  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ตามขั้นตอน
การแกปญหาของ Weir (1974) ไดแก  การระบุปญหา  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  การหา
แนวทางแกปญหา  และการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแกปญหา  โดยไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโครงการ  เร่ือง พลูตาหลวง  ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร   ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   

  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  แบบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา               
ที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร  เร่ือง พลูตาหลวง  ลักษณะของแบบวัดประกอบดวย ขอความ
สถานการณปญหาทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอม  จํานวน 10 สถานการณ  และ
ชุดคําถาม  จํานวน 4 ขอ  ตามขั้นตอนการแกปญหาของ Weir (1974)  ไดแก การระบุปญหา             
การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  การหาแนวทางแกปญหา  และการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหลังจาก
การแกปญหา  รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน  40 ขอ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อใชวัดความสามารถ                      
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคล    

  พฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  
หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ Lardizabal (1970) ประกอบดวย  
การนําเสนอปญหา  การกําหนดจุดมุงหมาย  การวางแผน  การดําเนินการ  และการประเมินผล            
ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรเร่ือง  พลูตาหลวง  ซ่ึงประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม               
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนระหวาง             
ทําโครงการ 

  แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ
โครงการ  หมายถึง แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัด              
การเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ที่เรียนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร  เร่ือง  พลูตาหลวง  ขณะกําลังดําเนินการแกปญหาตามแนวทางการจัด             
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การเรียนรูแบบโครงการของ Lardizabal (1970) ซ่ึงประกอบดวย การนําเสนอปญหา การกําหนด
จุดมุงหมาย  การวางแผน  การดําเนินการ  และการประเมินผล  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนเปนกลุมซึ่งแบงตามรูปแบบการเรียนของนักเรียน 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
   1. เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนากระบวนการแกปญหา
ใหแกนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน   
           2.   เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   3.  เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  และสอดคลองกับเปาหมาย
ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   4.  เปนแนวทางในการศกึษาคนควาเพิ่มเติมสําหรับผูที่สนใจตอไป   
 


