
 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
   การวิจัยเร่ือง  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3              
ที่มี รูปแบบการเรียนตางกัน   มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหา                  
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน   2) ศึกษาพฤติกรรม                 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตามลําดับหัวขอ
ดังตอไปนี้ 
    
   1.  รูปแบบการเรียน 
        1.1  ความหมายของรูปแบบการเรียน 
        1.2  แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการศึกษารูปแบบการเรียน 
        1.3  ความสําคัญและประโยชนของรูปแบบการเรียน 
        1.4  ประเภทของรูปแบบการเรียน 
        1.5  รูปแบบการเรียนตามแนวคดิของ Kolb 
        1.6  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการเรยีน 
   2.  การจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
        2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
        2.2  ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 

       2.3  ประเภทของโครงการ 
       2.4  ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
       2.5  ประโยชนของการจดัการเรียนรูแบบโครงการ 

   3.  การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
        3.1  ความหมายของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
        3.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
        3.3 กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   4.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
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รูปแบบการเรียน 
  ความหมายของรูปแบบการเรียน 
  อัจฉรา  ธรรมาภรณ (2531: 31) กลาวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนวา  “เปนวิธีการ            

ที่แตละคนใชในการตอบสนองตอส่ิงเราในสภาพแวดลอมทั้งอารมณ  สังคม  และทางรางกาย”   
  ประสาท  อิศรปรีดา (2538: 176) กลาวถึงรูปแบบการเรียนวา “รูปแบบการเรียน  หมายถึง  

ลักษณะนิสัยของผูเรียนที่แตละคนชอบใชในการเรียนรู  การคิด  การแกปญหา และการตอบสนอง
ตอส่ิงแวดลอมทางการเรียน  ซ่ึงเปนลักษณะที่ผูเรียนแสดงออกเมื่อมีการเรียน” 

  พัชรา  จันทรา (2539: 6) กลาววา  “รูปแบบการเรียนหมายถึง  วิธีการตอบสนองตอส่ิงเรา
ดานการเรียนการสอนของผูเรียนแตละคนดวยวิธีการตางๆ ที่ผูเรียนใชในการแกปญหา  การเรียน
การคิด  และการมีสัมพันธภาพตอบุคคลในสถานการณการเรียนการสอน”   

  มัณฑรา ธรรมบุศย (2544: 23) ไดอธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนวา  หมายถึง  
“พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ  และวิธีการเรียน  ในการแสวงหาความรูประสบการณ      
จากผูสอน  และสื่อตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละวิชา”   

  ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง (2545: 55)  ไดกลาวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนวา  หมายถึง  
“ลักษณะของบริบทสิ่งแวดลอม  สภาพเงื่อนไขตางๆ ในการเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดี” 

  Smith & Renzulli (1984: 45) กลาววา  “รูปแบบการเรียนเปนลักษณะของยุทธศาสตร
ทางการเรียนรูที่นักเรียนชอบใชในการเรียน” 

  Ellis (1985: 52) ไดใหความหมายของรูปแบบการเรียนวา  หมายถึง  “วิธีการที่ผูเรียนใช
อยางสม่ําเสมอในการเรียนรู สรางความคิดรวบยอด  จัดระเบียบ  และจดจําขอมูล รูปแบบการเรียน        
เปนผลจากความชอบ  ประสบการณเดิม  รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ผูเรียนอาศัยอยูดวย” 

  Kauchak & Eggen (1998: 73)  ไดใหความหมายไววา  “รูปแบบการเรียนเปนวิธีการ         
ที่แตละคนชอบในการจัดกระทํา  และจัดการขอมูลเพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา” 

  Abruscato (2000: 32) ไดอธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนวา  หมายถึง  “วิธีการ        
ที่แตละคนใชในการเรียนรู  โดยวิธีที่นํามาใชนั้นจะเปนวิธีเฉพาะของแตละคน” 

  Parkland College (2001: 117) ไดระบุความหมายของรูปแบบการเรียนวาเปนวิธีการ           
โดยทั่วๆ ไปที่บุคคลชอบใชในการเรียนรู  และจดจําขอมูล 

  ดังนั้นสามารถสรุปไดวา  รูปแบบการเรียนเปนลักษณะที่แสดงถึงวิธีการที่ผูเรียนแตละคน
ชอบ  และใชปฏิบัติเปนประจําในการกระบวนการเรียนรู  เชน  การแกปญหา  การมีปฏิสัมพันธ          
กับสิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอน  ซ่ึงผูเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนที่แตกตางกัน                    
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้  รูปแบบการเรียน  หมายถึง  วิธีการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
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พลูตาหลวงวิทยา  ชอบใชในการเรียนรูมากที่สุด   ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณ  การฝกฝน               
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใชแกปญหา     

 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษารูปแบบการเรียน 
  การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการศึกษารูปแบบการเรียนมีนักการศึกษา  และนักจิตวิทยา           

ไดศึกษาไวหลายทาน  สรุปไดดังนี้ 
  Partridge (1983: 243)  ไดจําแนกทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนออกเปน 3 กลุม สรุปได

ดังนี้ 
  1.  กลุมแบบจําลองรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวกับการรูคิด (Cognitive Style) เปนการศึกษา

รูปแบบการเรียนที่บุคคลชอบใชในการจัดระบบ  การรับรู  และการจําแนกความคิด  ซ่ึงแบงเปนมิติ
ตางๆ ได 2 มิติ  คือ มิติแบบ Field Independent และ Field Dependent มิติการกระทําตามกฎเกณฑ  
และรับความคิดงายกับการเปนระบบ  และใชการหยั่งรู  มิติการไตรตรองอยางรอบคอบ  และ            
การหุนหันไมยั้งคิด 

  2.  กลุมแบบจําลองรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวกับการตอบสนองของผูเรียน (Students’ 
Response Style) โดยแบบจําลองแบบนี้ใชการสังเกตวิธีการเรียน พฤติกรรม  และการปฏิสัมพันธ
ในชั้นเรยีนของผูเรียน  ซ่ึงไดมีการอธิบายแบบจําลองรูปแบบการเรียนนี้ไว 3 แบบ คอื แบบจําลอง
ของ Grasha &  Reihman  แบบจําลองของ Stern และแบบจําลองของ Mann 

  3.  กลุมแบบจําลองรูปแบบการเรียนที่มีลักษณะผสมผสาน (Integrated  Model  of  
Learning Style) เปนแนวทางการนําเสนอรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตางจากรูปแบบ
การเรียนที่เกี่ยวของกับการรูคิด  และรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวของกับการตอบสนองของผูเรียน   
โดยมีลักษณะสําคัญคือ  เปนแบบจําลองที่ผสมผสานระหวางการนําเอาทฤษฎีการเรียนรู  ลําดับขั้น
การพัฒนาของปจเจกบุคคล  และลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพมารวมเขาไวดวยกัน  ตัวอยางของ
แบบจําลองรูปแบบการเรียนตามแนวผสมผสานนี้ไดแก  แบบจําลองรูปแบบการเรียนของ Myer & 
Briggs ซ่ึงเปนแบบจําลองที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของ Carl Jung ที่ไดจําแนกวิธีการรับรู                
ของบุคคลออกเปน 2 วิธี คือ การรับรูโดยใชความรูสึก (Sensing) และการรับรูโดยใชการหยั่งรู 
(Intuition) และจําแนกการตัดสินใจของบุคคลวาเปนการตัดสินใจจากความคิดหรือการตัดสินใจ
จากความรูสึก  ซ่ึงการรับรู  และการตัดสินใจดังกลาวนี้กอใหเกิดลักษณะของบุคลิกภาพ 2 แบบ คือ  
แบบชอบทํางานตามลําพังคนเดียว  และแบบชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  นอกจากแบบจําลองของ Myer & Briggs แลว  รูปแบบการเรียนที่มีลักษณะผสมผสาน 
อีกแบบหนึ่งคือ  แบบจําลองรูปแบบการเรียนของ Kolb ซ่ึงเปนแบบจําลองที่ยึดทฤษฎีการเรียนรู 
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เชิงประสบการณ (The Experimental Learning Style) โดยการมองการเรียนรูเชิงประสบการณ         
เปนวัฏจักร 4 ขั้น คือ ประสบการณเชิงรูปธรรม (Concrete Experience: CE) การสังเกตไตรตรอง 
(Reflective Observation: RO) การสรุปเปนแนวคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization: AC) 
และการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) 

  Claxton & Murrell (1987 อางถึงใน Davis,1993: 85) ไดจัดกลุมแบบจําลองรูปแบบ            
การเรียนเปน 4 กลุม  คือ 

  1.  กลุมแบบจําลองรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน  และสภาพแวดลอม  
(Instructional Preference Models) หมายถึง  แบบจําลองรูปแบบการเรียนที่เนนสื่อหรือวิธีการ              
ที่นํามาใชในการเรียนรู  เชน  บางคนชอบเรียนรูโดยการฟง  บางคนชอบเรียนรูโดยการอาน  หรือ
บางคนชอบเรียนรูโดยการไดรับประสบการณตรง  เปนตน 

  2.   กลุมแบบจําลองรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality Models) หมายถึง  
แบบจําลองรูปแบบการเรียนที่ใชลักษณะบุคลิกภาพของผูเรียนเปนพื้นฐานในการจําแนกรูปแบบ
การเรียน  เชน  บางคนชอบทํางานเปนกลุม  ในขณะที่บางคนชอบทํางานตามลําพังคนเดียว 

  3.  กลุมแบบจําลองรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูลขาวสาร (Information 
Processing Models) หมายถึง  วิธีการที่บุคคลรับรู  และจัดการกับขอมูลขาวสารนั้นเปนอยางไร  
เชน  บางคนกอนที่ลงมือทําจะตองเขาใจในเรื่องนั้นทั้งหมดกอน  ในขณะที่บางคนชอบทํา                   
ทีละขั้นตอนตามลําดับ 

  4.  กลุมจําลองรูปแบบการเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction 
Models) หมายถึง  แบบจําลองรูปแบบการเรียนรูที่เนนเรื่องการมีปฏิสัมพันธ  และพฤติกรรม           
ของผูเรียนในชั้นเรียนวาเปนอยางไร  เชน  ตองการเพื่อเรียนรูในสิ่งนั้นจริงๆ หรือเรียนเพื่อตองการ
เกรดหรือลําดับขั้นคะแนน 
     จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนในประเทศไทยพบวา  แนวคิดที่นิยมใช
ในประเทศไทย  มี 2 แนวคิด  ไดแก  แนวคิดของ Grasha & Reichman ที่เนนพฤติกรรมทั่วๆ ไป 
ในการเรียน กับแนวคิดของ Kolb ที่เนนพฤติกรรมรูปแบบการเรียนเกี่ยวกับระบบความคิด              
และการปฏิบัติงานของผูเรียนที่แบงผูเรียนตามแบบของการคิด      
 

  ความสําคัญและประโยชนของรูปแบบการเรียน 
  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดกลาวถึงความสําคัญ และประโยชนของการศึกษารูปแบบ

การเรียน  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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  อัจฉรา  ธรรมาภรณ (2531: 31-36) กลาววา  “ผูเรียนมีรูปแบบการเรียนที่แตกตางกัน และ
ครูควรใหความสําคัญในการวิเคราะหรูปแบบการเรียนที่ผูเรียนชอบ  เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกัน  อันจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
เปล่ียนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดีตอโรงเรียน  และเนื้อหาวิชา รวมท้ังแกปญหาวิจัยบางอยาง          
ในชั้นเรียนได” 

  David & Schwimmer (1981: 377) กลาววา “การศึกษารูปแบบการเรียนของผูเรียน        
เปนการใหความสนใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  และเปนการเตรียมหนทางไปสูการเรียนรู
ของผูเรียน  ทําใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว  และงายขึ้น” 

  Dunn (1981: 386-387) กลาวถึงความสําคัญของรูปแบบการเรียนไววา “รูปแบบการเรียน
เปนนวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน  เปนแนวทางใหมในการพิจารณาถึงกระบวนการเรียน
การสอน การวินิจฉัยรูปแบบการเรียนของผูเรียนจะนําไปสูการคาดคะเนการสอนที่เหมาะสม            
กับแตละบุคคล โดยอยูบนพื้นฐานของเหตุผล รวมท้ังยังทําใหครูสามารถจัดการเรียนการสอน                 
ไดสอดคลอง  และเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนของผู เรียน   และอาจทําใหเกิดผลดีตามมา                 
คือ  ผูเรียนมีความสามัคคี  และเอาใจใสตอกันอีกดวย”  

  Hunt (1981: 647)  กลาววา  “การคนหารูปแบบการเรียนจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพราะมีสวนชวยเสนอแนะใหผูสอนจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น” 

  Friedman & Alley (1984: 80-81) สรุปความสําคัญของการนํารูปแบบการเรียนไปใช             
วาครูสามารถใชรูปแบบการเรียนของผูเรียนเปนเครื่องมือที่จะพบทางสรางสรรคในการที่จะทําให 
การเรียนรูของแตละคนสูงขึ้น  หรือเปนการงายขึ้นที่ครูจะทํางานที่มีประสิทธิภาพกับผูเรียน 

  Smith & Renzulli (1984: 44 ) กลาวไววา  “ประโยชนของการเขาใจรูปแบบการเรียน        
ของผูเรียนจะชวยใหผูสอนสามารถใชวิธีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม            
กับผูเรียนของตน” 
   Felder (1995: 21) กลาววา  “เมื่อครูเขาใจวาผูเรียนถนัดหรือชอบวิธีการเรียนแบบใด           
การสอนของครูจะสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน  ผูเรียนก็จะสามารถเรียนรูไดมาก
และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น  จึงเกิดการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูสอนและผูเรียน” 
   Tomlinson (2000: 18-30)  กลาววา  “ประโยชนของการศึกษารูปแบบการเรียนจะชวยให
ผูสอนสามารถใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนเปนขอมูลในการวางแผนการสอน
เพื่อใหผูเรียนมีแรงจูงใจตอการเรียนมากที่สุด  นอกจากนี้ยังชวยใหบิดามารดาสามารถคนหาไดวา
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บุตรธิดาของตนสามารถเรียนรูไดดีที่สุด  และทํางานไดดีที่สุดดวยวิธีใด  และสามารถชวยบุตรธิดา
พิจารณาตนเองวาพวกเขาก็สามารถเปนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จได” 
   จากความสําคัญและประโยชนของการศึกษารูปแบบการเรียน  สามารถสรุปไดวา  
รูปแบบการเรียนมีประโยชนกับบุคคล 2 ฝาย  คือ  ครูและนักเรียน  ดังนี้ 
   1.  ความสําคัญตอครู 
         1.1  ทําใหครูตระหนกัถึงเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 
         1.2  เปนขอมูลใหครูใชวางแผนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับนกัเรียน
แตละคน 
         1.3  ชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 
   2.  ความสําคัญตอนักเรียน 
         2.1  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
         2.2  ทําใหนักเรยีนมีทศันคติที่ดีตอเนื้อหาวิชา  และครูผูสอน   
       2.3  ชวยสรางแรงจูงใจในการเรยีนแกนักเรยีน 
         2.4  นักเรียนมีความสขุ  และสนุกตอการเรียน 

 
  ประเภทของรูปแบบการเรียน 

      Grasha & Reichman (1975: 13-15) แบงรูปแบบการเรียนของผูเรียนออกเปน 6 แบบ 
สรุปไดดังนี้ 
   1.  แบบอิสระ (Independent) ลักษณะของผูเรียนแบบนีค้ือ ชอบคิด และทําสิ่งตางๆ   
ดวยตนเอง  แตจะรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นๆ ในชั้นเรียน  ผูเรียนพวกนี้จะตั้งใจเรียนเนื้อหา            
ที่ตนเองรูสึกวาสําคัญ  และมั่นใจในความสามารถในการเรียนรูของตนเองเปนอยางมาก 
   2.  แบบพึ่งพา (Dependent) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้คอื  มีความอยากรูทางวิชาการ 
นอยมาก  จะเรียนรูเฉพาะที่ถูกกําหนดไวใหเรียน ผูเรียนแบบนี้จะมองครู  และเพื่อนรวมชั้น               
เปนแหลงของโครงสรางความรู  และเปนแหลงสนับสนุนทางวิชาการ และเห็นครูเปนที่พึ่ง                
ในเรื่องแนวทางการศึกษา  และตองการใหครูบอกวาควรจะทําอะไร 
   3.  แบบรวมมือ (Collaborative) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้  เปนคนทีม่ีความรูสึกวาเขา 
จะสามารถเรียนรูไดดีดวยการแสดงความคิดเห็น และรวมกันใชความสามารถที่ทุกคนมีอยู  
นักเรียนพวกนี้จะพยายามรวมมือกับครู  และเพื่อนในกิจกรรมการเรียนการสอน  ชอบท่ีจะทํางาน
รวมกับผูอ่ืนโดยมีความเห็นวาหองเรียนเปนที่ที่เหมาะสมสําหรับการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  และ
เรียนรูเนื้อหาวิชา 
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   4.  แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้  เปนพวกทีไ่มสนใจในเนือ้หา  
วิชาที่เรียนในชั้นเรียน  ไมชอบที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครู  และเพื่อน  
ไมสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  มีความคิดวาการเรียนในชั้นเรียนเปนสิ่งที่ไมนาสนใจ 
   5.  แบบแขงขัน (Competitive) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้  เปนพวกทีช่ื่นชอบการเรยีนรู         
ดวยการพยายามทําในสิ่งตางๆ ใหดีกวาคนอื่นในชั้นเรียน  มีความรูสึกวาจะตองแขงขันกับเพื่อนๆ
ในชั้นเรียน เพื่อที่จะไดรับรางวัล  เชน  คะแนนที่ดีกวาหรือไดรับคําชมเชยจากครู  และคิดวา          
การเรียนในหองเรียนจะตองมีการแพหรือชนะ  และเขาตองเปนผูชนะเสมอ 
   6.  แบบมีสวนรวม (Participant) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้ตองการเรยีนรูเนื้อหาวิชา  
และชอบที่จะเรียนในชั้นเรียน  มีความรับผิดชอบที่จะเรียนใหไดมากที่สุดในชั้นเรียน มีความรูสึก
วาจะตองมีสวนรวมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน                
แตพวกเขาจะมีสวนรวมนอยมากถากิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร  หรือไมเกี่ยวของ             
กับการเรียนในชั้นเรียน  

  Gregorc (1979: 20-26) จัดรูปแบบการเรียนเปน 4 แบบ โดยยึดทฤษฎีของ Kolb เปนหลัก  
สรุปไดดังนี้ 

  1.  แบบการจดัลําดับเชิงนามธรรม (The Abstract Sequential Learner) ผูเรียนแบบนี ้        
มีความสามารถในการถอดความในดานการเขียน  การพูด  และสัญลักษณ  เปนผูที่มีภาพมโนทัศน
ในใจซึ่งใชควบคูกันกับสิ่งที่อาน  ไดยินหรือไดเห็น  ในรูปแบบลายเสนหรือรูปภาพ  ชอบใชทักษะ
การอาน  ทักษะการฟง  และความสามารถในการเปลี่ยนเปนภาพที่มองเห็นได  ชอบส่ิงที่มีเหตุผล
และมีลําดับตอเนื่องกัน  มีความเคารพในผูมีอํานาจ  และสภาพแวดลอมที่เปนไปตามกฎเกณฑ 

  2.  แบบการสุมเชิงนามธรรม (The Abstract Random Learner) ผูเรียนแบบนี้สนใจ 
พฤติกรรมของมนุษย  และมีความสามารถพิเศษในการรูสึก  และการเขาใจถึงการสั่นสะเทือนได  
รูจักการผสมผสานสื่อและขาวสาร  เชน  อากัปกริยาของผูพูด  และบุคลิกภาพของผูพูด  เปนตน  
ชอบการไดรับขาวสารแบบไมมีโครงสราง  ชอบการอภิปรายกลุม  ชอบกิจกรรมที่ตองใชประสาท
สัมผัสหลายๆ อยาง  และกิจกรรมในหองเรียนหลายๆ อยาง 
   3.  แบบการจดัลําดับเชิงรูปธรรม (The Concrete Sequential Learner) เปนผูเรียนที่ม ี
ความสามารถในการคนควาหาขาวสารโดยผานประสบการณตรงที่ตองใชประสาทสัมผัสทั้งหา  
ชอบการอธิบายเปนขั้นเปนตอน  และปฏิบัติตามคําสั่ง  ชอบการนําเสนอที่ชัดเจนเปนลําดับ  และ  
ไมชอบสิ่งที่ผิดไปจากกฎเกณฑ 

  4.  แบบการสุมเชิงรูปธรรม (The Concrete Random Learner) ผูเรียนแบบนี้ชอบทดลอง 
เขาใจความคิดตางๆ ไดรวดเร็ว  และมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ใชวิธีการลองผิดลอง
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ถูกเมื่อไดรับขาวสารขอมูล และไมชอบการเฉลยคําตอบแบบงายๆ ซ่ึงทําใหหมดโอกาสในการคิด
หาคําตอบดวยตนเอง  ไมชอบใหครูผูสอนมาขัดจังหวะในการใชความพยายามของตน  และเรียน
ไดดีในสภาพแวดลอมที่มีส่ิงเราอยู 

  Renzulli & Smith (1978: 1-6)  ศึกษารูปแบบการเรียน โดยสํารวจความชอบในกิจกรรม
การเรียนของผูเรียนที่แสดงออก  และไดสรุปรูปแบบการเรียนไว 9 แบบ  สรุปไดดังนี้ 

  1.  แบบที่ผูเรียนชอบทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนอิสระในงาน เชน การเตรียม
รายงานผลการประชุมกลุม  หรือการเสนอแผนการทํางานตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย  ผูเรียน
พอใจอยางมากที่ไดทํางานรวมกับเพื่อนๆ ในโครงการที่ผูสอนแนะนํา 

  2.  แบบที่ผูเรียนชอบตอบคําถามที่มีผูถามในชั้นเรียน  โดยเฉพาะการตอบปากเปลา  หรือ
ใหคําจํากัดความของคําศัพทตางๆ ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความรอบรูในเนื้อหาสาระที่นิยามไว 
อยางชัดเจน  แบบการเรียนนี้เหมาะสําหรับวิธีสอนแบบฝกหัดและทองจํา 

  3.  แบบที่ผูเรียนชอบการไดฟงเพื่อนในชัน้เรียนแนะนําคําตอบ  ทบทวนเนื้อหาสาระ            
ที่อาจารยอธิบายแลวแตยังไมเขาใจชัดเจน  หรือแนะแนวทางการแกปญหาให  การเรียนแบบนี้
เหมาะสําหรับวิธีการสอนแบบสอนกันเอง 

  4.  แบบที่ผูเรียนพอใจที่ไดพูดโตตอบกับผูสอนหรือผูเรียนคนอื่น  เพื่อแสดงความคิดเห็น
และชอบที่จะฟงความคิดเห็นของคนอื่น  พรอมทั้งซักถามขอสงสัยตางๆ แบบการเรียนแบบนี้
เหมาะสําหรับการสอนแบบอภิปราย 

  5. แบบที่ผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนเนือ้หาสาระใหมๆ  หรือการทบทวนเนื้อหาวิชา          
ที่เคยเรียนมาแลว  โดยใชเกมตางๆ ที่ผูสอนจัดใหสําหรับรายบุคคลหรือรายกลุม  แบบการเรียน
แบบนี้เหมาะสําหรับแบบการสอนเกมการสอน 

  6.  แบบที่ผูเรียนชอบทํางานตามลําพัง เพื่อคนควาเกี่ยวกับสาระใหมๆ ผูเรียนจะเตรียม
ขอมูลสําหรับเสนอในชั้นเรียนดวยตนเอง  และชอบทํากิจกรรมตางๆ ตามลําพัง  โดยไมจําเปน          
ตองใหผูใดชวยเหลือ  ผูเรียนจะไมชอบกิจกรรมที่ตองตอบคําถามอาจารยบอยคร้ัง  แบบการเรียน
แบบนี้เหมาะสําหรับวิธีการสอนแบบอิสระ 

  7.  แบบที่ผูเรียนชอบที่จะตอบกลุมคําถามที่งาย  และแนะคําตอบไวแลว  โดยชอบทํางาน 
ที่มีคําถามไวใหตอบหลายๆ คําถาม  และตองเปนคําถามที่มีทีทาวาจะตอบถูก  สามารถตรวจสอบ
คําตอบไดดวยตนเอง  แบบการเรียนแบบนี้เหมาะสําหรับการสอนแบบบทเรียนโปรแกรม 

  8.  แบบที่ผูเรียนจะตั้งใจฟงการบรรยายของอาจารย  พยายามจดบันทกึขอสรุปตางๆ                  
ที่ไดยินในชั้นเรียน  ชอบสถานการณการเรียนที่มีผูสอน  หรือผูเชี่ยวชาญมาอธิบายแนวความคิด            
ที่ตนตองการ  แบบการเรียนแบบนี้เหมาะสําหรับการสอนแบบบรรยาย 
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  9.  แบบที่ผูเรียนชอบการมสีวนรวมในการแสดงบทบาทตางๆ ในสถานการณทีจ่ําลอง          
มาจากสถานการณจริง  ผูเรียนไดฝกแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณจําลอง แบบการเรียน          
แบบนี้เหมาะสําหรับการสอนแบบจําลองสถานการณ 

  Bandt & Others (1974: 42-48)  ไดจําแนกแบบการเรียนเปน 12 แบบ  สรุปไดดังนี ้
  1. แบบลวงตา (Illusionist) ลักษณะผูเรียนแบบนี้มักจะใชเวลาสวนใหญเพื่อการเรียนรู             

อยางจดจอ  เรียนรวมกับเพื่อนเพื่อใหตัวเองรูสึกวาเปนอิสระสําหรับการเรียนรู และชอบที่จะเขียน
สรุปคําบรรยายที่ยืดยาวใหมใหอานเขาใจงาย  บางครั้งจะทําการบานสําหรับวันตอไป มีความสนใจ
ที่จะหาคําตอบที่ถูกตองใหเร็วที่สุด  ในการอานตํารา  ผูเรียนจะทําเครื่องหมายหรือยอขอความไว
เพื่อจะสามารถหาอานพบงายในภายหลัง  ใชเวลาสวนใหญในการเรียนรูไดเพียงเล็กนอยเทานั้น  
ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการตอบขอสอบที่เนนความรูความเขาใจ  ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนใชวิธีการเรียน
แบบรีบทองรีบจําแตละเลยการเรียนรู  วิธีการเรียนแบบนี้มีสวนดีคือชวยลดความวิตกกังวลเทานั้น 

  2.  แบบนักใฝสันติ  (Pacifist)  ผูเรียนที่มแีบบการเรียนแบบนี้เปนคนรักสงบ  และสนใจ 
งานในระดับหนึ่ง คือ ผูเรียนจะเขาชั้นเรียนตามหนาที่  ไมไดใชความคิดเลย  ใชเวลาสําหรับ              
การเพอฝน  อีกลักษณะหนึ่งคือ การหนีความจริง  เมื่อเขาชั้นเรียนจะลอกหรือจดทุกอยางที่ไดฟง       
ลงในสมุด  แตหลังจากนั้นก็ไมสามารถจําขอความหรือส่ิงที่จดมาได เมื่อเรียนเนื้อหาในหนังสือ          
จะกวาดสายตาดูทุกคํา และขีดเสนใตกํากับ  แตไมสามารถนึกถึงคําอธิบายของยอหนาที่ผานมาได  
ผูเรียนแบบนี้คาดหวังใหถอยคําผานตา และแปลงไปสูความรูที่มีความหมายอยางอัตโนมัติ               
โดยไมตองคิด  แตในความเปนจริงคําตางๆ นั้นเปนสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้น การเรียนรู                   
จึงไมเกิดขึ้นจนกวาคําดังกลาวจะแปลไปสูความรูสึกของสิ่งที่เปนตัวแทน  ซ่ึงวิธีการนี้ตองการ
ความสังเกต การเอาใจใส การคิด การตั้งคําถาม และอื่นๆ อีกมาก แมวาผูเรียนแบบนี้จะเขาชั้นเรียน
เปนประจํา  แตจะไดความรูเพียงเล็กนอยเทานั้น 

    3.  แบบนักคิด (Idea man)  ผูเรียนที่มีแบบการเรียนแบบนี้มักจะพยายามแสวงหาทฤษฎี
สวนตัวหรือเกร็ดเล็กๆ นอยๆ ที่สัมพันธกับหัวขอตางๆ เปนสวนตัวของตัวเอง  มักจะถามคําถาม       
ที่ทาทายในชั้นเรียน  และจะคุยกับผูสอนหลังจากเลิกเรียนแลว  ชอบศึกษาเนื้อหาวิชาใหลึกซึ้ง      
ตามลําพัง  มีพรสวรรค  และไดเปรียบในการเรียนรายวิชาที่กวาง  และเปนเรื่องทั่วๆ ไป  ผูเรียน
มักจะหลีกเลี่ยงการเรียนรูขอเท็จจริง ซ่ึงมีความจําเปนตอการอธิบายความเขาใจในแนวคิด                    
ที่ตนเสนอ  รายวิชาที่เนนความละเอียดจะสรางความยุงยากใจใหกับผูเรียนที่มีแบบการเรียนแบบนี้ 

  4. แบบนักสบื (Detective) ผูเรียนที่มีแบบการเรียนแบบนี้เปนผูอุทิศเวลาเพื่อแสวงหา 
รายละเอียดทุกอยาง  ทั้งๆ ที่มีงานจะตองทํามาก  จะมีจุดออนที่ไมสามารถทําขอสอบประเภทที่ถาม
ลึกซึ้งกวาการถามความจําของเนื้อหา  จะมุงความสนใจไปที่สวนลางของปรามิดแหงการเรียนรู  
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อันไดแก  รายละเอียด  จึงทําใหไมสามารถรับรูประเด็นที่กวาง  เปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน  
เพราะผูเรียนจะไมสามารถจับประเด็นสําคัญ  และรวบรวมประเด็นที่สัมพันธกันเขาเปนกลุม  
เพื่อใหการเรียนงายขึ้น  มักหลีกเลี่ยงการคุยในชั้นเรียนเพราะเกรงวาอาจพลาดประเด็นสําคัญ            
บางประเด็นไปได 

  5.  แบบนักโทษทางปญญา (Cognitive prisoner) ผูที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้ตองอาศัย
ความจําหรือความระลึกในการเรียนรู  และบางครั้งก็สามารถจับเนื้อหาสาระในระดับความเขาใจ 
ไดดี  แตความยุงยากของผูเรียนแบบนี้คือ  การนําสิ่งที่ตนไดเรียนรูไปใชประโยชน  ผูเรียนจะแยก
ระดับความเขาใจออกจากการนําไปใช  วิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร  และการทดลองทางวิทยาศาสตร  
จะไมเหมาะกับผูเรียนแบบนี้  เพราะเขาจะใชวิธีเรียนที่ใชความสามารถในการทํางานนอยที่สุด เชน 
มองหาคําตอบกอนที่จะพยายามทําโจทย การลอกงาน  หรือลอกการบานผูอ่ืน  และการจดจํา
ตัวอยางสําคัญจากหนังสือ 

  6.  แบบผูชํานาญเฉพาะ (Technician)  ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะเกงในการทํา
ส่ิงที่ตนเคยฝกหัดทํามา  และมักแสดงใหเห็นถึงความสามารถในเชิงประดิษฐส่ิงตางๆ ตลอดจน
สามัญสํานึกที่นาทึ่ง  กระทั่งเพื่อนที่มีสติปญญาเหนือกวาคาดไมถึง  สวนการเรียนที่มุงแสวงหา
ความรูจะเปนปญหายุงยากมากสําหรับผูเรียนแบบนี้  ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนมักจะใหความสนใจ           
กับการระลึกได  และในแนวทางที่จะใชความเขาใจจากประสบการณมากกวาการใหความสนใจ
ความรูเดิมในเรื่องนั้นๆ  และอาจประสบความสําเร็จ  ถาเลือกอาชีพที่เปนอิสระไปจากการเรียน 
แบบมีศูนยกลางที่มีความรู 

  7.  แบบโดดเดี่ยว (Isolationist) ผูที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะรูมากแตมีความยุงยาก   
เพราะความรูที่ไดในเรื่องตางๆ แตละเรื่องนั้นแยกออกมาจากเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด  ผูเรียนสามารถ
รายงานสิ่งที่นักทฤษฎีคนสําคัญคิด  แตไมสามารถเปรียบเทียบความแตกตางในแนวคิดเหลานั้นได  
นอกจากนั้นยังไมสามารถรวมหัวขอยอยเพื่อตัดสินถกเถียงได  จะดึงคนรูเขาไปดวยกัน  เพื่อวา
สมรรถภาพของคนจะไดรวมมิติทั้งแนวราบ  และแนวตั้งของปรามิดแหงการเรียนรูไดดีเทากัน 

  8.  แบบนักปรับปรุง (Revisionist) ผูที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มีแนวความคิดที่แนนอน  
มีคานิยมเปนของตนเอง  มักจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางที่เรียนไปสูสวนรวม  และชอบทํางาน             
ในลักษณะกวาง  ซ่ึงรูปแบบการเรียนประเภทนี้จะนําไปสูการรับรู  และการตีความที่ตองเลือกเฟน           
ซ่ึงอาจเปนการบิดเบือนมากกวาที่จะทําสิ่งตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนั้นผูเรียนแบบนักปรับปรุง
มักจะประสบความลําบากในการเรียนรูเสมอ แนวทางในการเรียนแบบนี้ผูเรียนจะคํานึงถึงการขยาย
เพื่อรวบรวมความเขาใจ  การตีความเนื้อหาสาระที่มีใหเลือกมากมาย  ดังนั้นผูเรียนที่มีรูปแบบ     
การเรียนแบบนี้ตองพัฒนาเหตุผลใหชัดเจนตามทรรศนะของตน 
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  9.  แบบมายา (Shadow)  ผูที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะใชวิธีการติดตามการเรียนรูหรือ 
รีบทองหนังสือ  ผูเรียนจะเตรียมบทเรียนโดยทั่วไปเปนอยางดีแลว  จะแสดงวิธีการที่ชัดเจน                   
ที่จะปดบังประเด็นสุดทายที่ยังเหลืออยูกอนทําการสอบ  พยายามหลีกเลี่ยงการเรียนแบบเครงเครียด  
ผูเรียนจะไดเปรียบในแงการไดรับการกระตุนทางสมองที่เกิดขึ้นพรอมกับความตื่นเตน  และจะมุง
ที่การสอบในนาทีสุดทาย  และรีบอานคําถามใหหมดโดยเร็ว เพื่อจะคิดหาคําตอบกอนที่คําตอบ          
ที่ตนเตรียมไวจะสูญหายไปจากความทรงจํา  ขอจํากัดของแนวทางนี้คือ  ผูเรียนไมสามารถ                
ทําหนาที่การงานไดดีและจะมีอุปสรรคตอการเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา 

  10.  แบบปดบัง (Mask) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มักจะมีลักษณะคลายกับใช 
หนากากปดบังอําพรางตัวเองในระหวางการเรียนรู  ลักษณะการปดบังของผูเรียนอีกลักษณะหนึ่ง  
ก็คือ  การแสดงใหเห็นถึงความสับสน  ความหมดหวังในการเรียนรูของตนเอง  เชน  มักจะยืมสมุด
จดรายวิชาของบุคคลอื่น  หรือขอรองใหเพื่อนชวยเหลือในการทําการบาน  พยายามที่จะทําใหเพื่อน
คนอื่นเชื่อมั่นวาตนอานหนังสือเพียงเล็กนอยแตความเปนจริงตนอานหนังสือเต็มที่  ทั้งนี้เนื่องจาก  
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเพื่อนคนอื่นๆ อานหนังสือใหนอยลง  วิธีการแบบนี้อาจชวยให
ผูเรียนแบบนี้เรียนเนื้อหาบางสวนไดดีกวาเพื่อน  แตปญหาที่ตามมาก็คือ  เมื่อประกาศผลสอบ           
ทุกคนจะทราบวาผูเรียนแบบนี้ปดบังและหลอกลวง  ผูเรียนแบบนี้จะมีผลการเรียนดีแตขาดเพื่อน 

  11.  แบบนักปฏิบัติ (Pragmatist) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะพยายามคนหาสิ่งที่
คนมุงหวังในการเรียน  และดําเนินไปนอกแนวทางของตนเพื่อจะทําใหคนพอใจในสิ่งที่คาดหวัง  
ผูเรียนจะพยายามเลือกสาขาวิชาอยางระมัดระวัง  ผูเรียนประเภทนี้จะไดเปรียบในเรื่องการแสวงหา
โอกาสใหกับตนเอง  และรักษาแนวทางในการศึกษาอยางคลองแคลว  แตก็เปนวิธีการเรียนรู                 
ที่ใหประสิทธิภาพ  เนื่องจากยอมทําตามผูสอนโดยปราศจากขอสงสัย  ซ่ึงขัดกับหลักการที่วา             
การเรียนรูทางวิชาการนั้นมีพื้นฐานมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดโดยอิสระ การตั้งคําถาม  
ตลอดจนการนําเอาคําตอบมาทบทวน 

  12.  แบบนักสรางสรรค (Innovator)  เปาหมายเบื้องตนของนักสรางสรรคคือ  การสราง 
ความรูสึกสวนบุคคลนอกเหนือจากสิ่งที่ตนเรียนรู ซ่ึงหมายถึงแนวทางการวิจารณ และเขาใจเนื้อหา
ใหลึกซึ้ง ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มักออนไหวตอความแตกตางระหวางความรูกับความคิด  
วิธีการเรียนรูของผูเรียนยืดหยุนได  และมีอิสระตอการจัดการกับขอบเขตของหัวขอมากมาย              
แตความยุงยากเกิดขึ้นเนื่องจากผูเรียนยึดแนวทางการเขาใจในระดับลึก และนวัตกรรมมากเกินไป  

ทําใหบางครั้งตองละเลยในระดับความจํา  และความระลึกได   ผูเรียนแบบนี้มักจะสับสนในรายวิชา
ที่เกี่ยวกับการสํารวจพื้นฐาน  ซ่ึงมุงความรูกวางๆ มากกวาที่จะมุงไปยังสวนลึก    
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  Kolb, Rubin & McIntyre (1984: 23-40) ไดแบงรูปแบบการเรียนรูออกเปน  4 แบบ  สรุป
ไดดังนี้ 

  1.  แบบคิดอเนกนยั (Divergent Learning Style) บุคคลที่มีแนวคดิแบบนี้เปนคนที่ม ี
ความสามารถในการรับรู  และการสรางจินตนาการตางๆ ขึ้นเอง  สามารถไตรตรองจนสามารถ
มองเห็นภาพโดยรวม (Gestalt) จะทํางานไดดีในสถานการณที่ตองการความคิดหลากหลาย  เชน  
ในการระดมสมอง (Brainstorming) คนเหลานี้จะใหความสนใจแกบุคคล  วัฒนธรรมตางๆ มักจะ
เปนผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ  และมักใชอารมณ 

  2.  แบบดูดซมึ (Assimilative  Learning  Style) บุคคลที่มีแนวคดิแบบนี้เปนคนที่ม ี
ความสามารถในการสรุปหลักการ  สนใจในทฤษฎีตางๆ ใหความสนใจกับประสบการณจริง
คอนขางนอย  แตสนใจหลักการเชิงนามธรรมมากกวา  ไมชอบการลงมือปฏิบัติ  และไมคํานึงถึง
การนําไปปฏิบัติประยุกตใช 

  3.  แบบคิดเอกนัย (Convergent Learning Style) บุคคลที่มีแนวคดิแบบนี้เปนคนที่ม ี
ความสามารถในการนําแนวคิดที่เปนนามธรรมไปในการปฏิบัติ  สามารถสรุปวิธีที่ถูกตองที่สุด
เพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนําไปใชในการแกปญหาได   ไมชอบใชอารมณในการแกปญหา                  
แตใชเหตุผล  ชอบทํางานกับวัตถุมากกวาบุคคล  มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ  และจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น 

  4.  แบบปรับปรุง (Accommodation Learning Style) บุคคลที่มีแนวคิดแบบนี้เปนผูที่ชอบ
ลงมือปฏิบัติ  ชอบทดลอง  จะทํางานไดดีในสถานการณที่ตองใชการปรับตัว  มีแนวโนมจะแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการที่ตนเองคิดขึ้นในลักษณะที่ชอบลองผิดลองถูก และจะชอบทํางาน            
กับบุคคลอื่น   
         Honey & Mumford (1992: 17-21) ไดแบงรูปแบบการเรียนออกเปน 4 แบบ สรุปไดดังนี้ 
   1.   Activist  หมายถึง  ผูเรียนที่ชอบการเรยีนรูประสบการณใหมๆ และการลองผิด          
ลองถูก  มีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมหรือการแกปญหาดวยการระดมความคิด  มีความสุข
กับการทํางานกับผูอ่ืน  วิธีสอนที่ชวยใหเรียนรูไดดีที่สุดคือการแขงขัน  การทํางานเปนทีม  การเลน
เกม  เปนตน  แตผูเรียนแบบนี้จะเรียนรูไดนอยที่สุด  ถาใหพวกเขาอานหนังสือหรือฟงบรรยาย
เกี่ยวกับทฤษฎี  ผูเรียนแบบนี้ไมชอบทํางานตามลําพัง  และการทํางานที่ตองเตรียมตัวมากมาย 
   2.  Reflector  หมายถึง  ผูเรียนที่ชอบการคิดพิจารณาไตรตรองในหลายๆ แงมุม  เพื่อใช           
เปนขอมูล  และทําการวิเคราะหโดยละเอียดกอนที่จะสรุปเปนหลักการ  ผูเรียนแบบนี้จะชอบสังเกต
การทํางานของผูอ่ืน  ถาเปนสถานการณในหองเรียน  ผูเรียนแบบนี้มักจะชอบนั่งดานหลังหองเรียน
มากกวาหนาหองเรียน  พวกเขาจะเรียนรูไดดีที่สุดถาเขาไดมีโอกาสฟง  และสังเกตการณ  เนื่องจาก
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พวกเขาตองการโอกาสในการเก็บขอมูลรายละเอียด  และมีเวลาคิดกอนลงมือทํา  แตจะไมประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรูถาเขาไมมีเวลาในการวางแผน  และมีขอมูลไมเพียงพอในการทํางาน  
แบบฝกหัดที่ใหผูเรียนประเมินเอง  ใบงานหรือแบบฝกหัดจําพวกงานเขียนที่พวกเขาสามารถ              
เอากลับไปทําที่บานไดเหมาะสมกับผูเรียนแบบนี้ 
   3.  Theorist  หมายถึง  ผูเรียนที่ชอบการวิเคราะห  และการสังเคราะห  ผูเรียนลักษณะนี้
สามารถเชื่อมโยง  และผสมผสานขอมูลตางๆ ที่ไดจากขอเท็จจริง และจากการสังเกตการณ                   
ใหมีความตอเนื่องเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันได  ผูเรียนแบบนี้มักจะมีวิธีคิดอยางเปนขั้น                 
เปนตอน  และมักยึดถือทฤษฎีและหลักการเปนสําคัญ  ดังนั้นผูเรียนแบบนี้จะเรียนไดดีที่สุด                  
ถาไดทํางานตามระบบแนวคิดและทฤษฎีที่กําหนดใหไวอยางชัดเจน  ชอบการวิ เคราะห
ความสัมพันธของขอมูล แตจะเรียนรูไดนอยที่สุดถาพวกเขาถูกขอใหทํางานที่ไมไดกําหนด
วัตถุประสงคอยางชัดเจน  และไมมีขอมูลที่สมบูรณมากําหนดทิศทางในการทํางาน 
   4.   Pragmatist  หมายถึง  ผูเรียนที่ชอบการทดลองวาแนวคิด  ทฤษฎี  และเทคนิควิธีการ
ตางๆ ที่ไดเรียนไปแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดผลดีจริงหรือไม  ชอบกิจกรรมที่ทาทายการตัดสินใจ
และการแกปญหา ผูเรียนแบบนี้จะเรียนไดดีที่สุดถาไดทํากิจกรรมการเรียนที่เปนการเชื่อมโยง
ระหวางวิชาการ  และการงานอาชีพที่ตนคาดหวังหรือกําลังกระทําอยู  เนื่องจากผูเรียนแบบนี้            
เปน “นักวางแผน” จึงชอบที่จะไดมีโอกาสนําเอาเทคนิคหรือกระบวนการตางๆ ที่นําไปใช              
ไดผลจริง  แตพวกเขาจะเรียนไดนอยที่สุดถาใหพวกเขาทํางานที่นําไปใชจริงไมได  หรือ                   
ทํากิจกรรมที่ไมไดเปนผลประโยชนใดๆ ตอตัวเขาเลย  ผูเรียนแบบนี้ควรไดรับการฝกสอน              
หรือคําแนะนําที่เปนขอมูลปอนกลับจากผูเชี่ยวชาญ            
     McCarthy (1997:100-105)  แบงรูปแบบการเรียนออกเปน 4 แบบ โดยใชแนวคิด                    
ที่ไดจากทฤษฎีวงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb สรุปไดดังนี้ 

  1. แบบจินตนาการ (Imaginative Learners)  ผูเรียนแบบนี้จะยึดมั่นอยูกับประสบการณ
สวนตัวและคิดไตรตรองในเรื่องนั้น   ตองการทราบเหตุผลที่ตองเรียน  ชอบการมีปฏิสัมพันธ             
กับคนอื่น  เพื่อตรวจสอบความคิด  และความรูสึกของตน วิธีการที่ดีที่สุดในการตอบคําถามของตน
ก็คือ  การอภิปราย  และแบงปนความคิดเห็น 

  2. แบบวิเคราะหวิจารณ (Analytic Learners)  ผูเรียนแบบนี้ชอบใชความคิด  และยึดถือ
ความสามารถทางสติปญญาของตนเพื่อทําความเขาใจเรื่องตางๆ ชอบเรียนรูความจริง และอยากรูวา
ผูเชี่ยวชาญกลาววาอยางไร 

  3.  แบบสามัญสํานึก (Common Sense Learners)  ผูเรียนแบบนี้ตองการทราบคําตอบ             
วาสิ่งที่ไดเรียนมานั้นจะนําไปใชไดอยางไร  ตองการทดลองดวยตนเอง 
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  4. แบบมีพลัง (Dynamic Learners) ผูเรียนแบบนี้จะเอาประสบการณ  และการนําไปใช
รวมกัน  ยึดถือสัญชาตญาณของตนเองขณะที่ทดลองความรูที่ไดรับโดยผานประสบการณสวนตัว
และการทดลองเพื่อจะตอบคําถามวา  ถาทําอยางนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น  ชอบการคนควาศึกษา     
ดวยตนเอง   

  จากการจําแนกรูปแบบการเรียนที่กลาวมาสรุปไดวา   รูปแบบการเรียนสามารถ                 
แบงออกเปน 2 ระบบ คือ จําแนกตามแบบการคิด  และจําแนกตามลักษณะของพฤติกรรม                  
ของผูเรียน ซ่ึงตามแบบการคิดนั้นตองอาศัยพื้นฐานของการรับรูส่ิงตางๆในสภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรูและการปรับตัวของบุคคล  สวนการจําแนกตามพฤติกรรมของผูเรียน                    
มีผลมาจากกระบวนการคิด  ความรูสึก  สภาพแวดลอมในการเรียน  และการปฏิสัมพันธระหวางครู
และกลุมเพื่อนในชั้นเรียน   ซ่ึงสิ่งเหลานี้นั่นเองที่ทําใหแตละคนมีรูปแบบการเรียนที่แตกตางกัน   
โดยในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดยึดรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ Kolb ซ่ึงแบงรูปแบบการเรียน
ออกเปน 4 รูปแบบ  ไดแก 

      1.  แบบคิดอเนกนัย (Divergent Learning Style) เปนรูปแบบการเรียนที่เนนการเรียนรู
จากประสบการณจริงเชิงรูปธรรม  กับการเรียนจากการสังเกตและไตรตรอง  โดยนักเรียน                     
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะเรียนรูจากความรูสึก  และจะใชการสังเกต  การคิดไตรตรอง               
อยางละเอียดรอบคอบ  และชอบแกปญหาดวยการคิดเปนกลุม 

      2.  แบบดูดซึม (Assimilative Learning Style) เปนรูปแบบการเรียนที่เนนการเรยีนรู  
จากการคิดเชิงนามธรรม  กับการเรียนจากการสังเกตและไตรตรอง  โดยนักเรียนที่มีรูปแบบ             
การเรียนแบบนี้จะเรียนรูจากการสรางทฤษฎีหรือหลักการที่สังเกตเห็น มักชอบเก็บรวบรวมขอมูล
อยางกวางจากแหลงตางๆ แลวนํามาคิดสรุปดวยเหตุผล  มักจะเนนที่ความคิดเชิงทฤษฎีมากกวา 
การปฏิบัติจริง 

      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           



  
26 

  รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ  Kolb 
  ระบบของ Kolb (1984)  ไดเสนอวา  การเรียนรูและการปรับตัวของบุคคลประกอบดวย  

4  ขั้นตอนที่ตอเนื่องกัน  ดังภาพ 1 
 

             ขั้นที่  1 
ประสบการณเชิงรูปธรรม 

Concrete  Experience (CE) 
 
  

ขั้นที่  4             ขั้นที่  2 
   การทดลองและปฏิบัติจริง                   การสังเกตและการสะทอนความคิด                     

Active  Experimentation (AE)                                           Reflective  Observation (RO)   
 
 

 
ขั้นที่  3 

การสรุปเปนหลักการและนามธรรม 

Abstract  Conceptualization (AC) 
 

ภาพ 1    ขั้นตอนการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb 
ที่มา : ประสาท  อิศรปรีดา  (2538: 179) 

    
   Kolb  อธิบายขั้นตอนการเรียนรูทั้ง  4  ขั้นตอนเอาไว  สรุปไดดังนี ้
   ขั้นที่  1  ประสบการณเชิงรูปธรรม (Concrete  Experience อักษรยอวา CE) เปนขั้น             
ของการเขาไปมีสวนรวม  และรับรูในประสบการณตางๆ เปนการใชเปนความรูสึกยึดถือ                 
ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนเองประสบอยูในขณะนั้น 
   ขั้นที่ 2 การสังเกตและการสะทอนความคิด (Reflective  Observation อักษรยอวา RO)  
เปนขั้นที่มุงที่จะเขาใจความหมายของประสบการณที่จะไดรับโดยการสังเกตอยางระมัดระวัง ขั้นนี้
เนนที่การกระจายความคิดเพื่อไตรตรองพิจารณา 
   ขั้นที่ 3 การสรุปเปนหลักการและนามธรรม (Abstract  Conceptualization อักษรยอวา 
AC) เปนขั้นทีมุ่งใชเหตุผล  และใชความคดิในรูปแบบรวบยอดเปนหลักการตางๆ   
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   ขั้นที่ 4  การทดลองและปฏิบัติจริง (Active  Experimentation อักษรยอวา AE)                    
เปนขั้นที่มุงนําเอาความเขาใจที่สรุปไดจากการขั้นที่ 3 ไปทดลองปฏิบัติเพื่อดูวาถูกตองหรือไม  
เนนการประยุกตใช 
   Kolb กลาวถึงกระบวนการเรียนรูของผูเรียนแตละบุคคลวาเปนวัฏจักร 4 ขั้นตอน  คือ  
ประสบการณส่ิงที่เปนรูปธรรม (Concrete Experience) การสังเกต  และไตรตรอง (Observation 
and Reflections) การสรางแนวคิดเชิงนามธรรม  และสรุปเปนหลักการ (Formation of Abstract  
Concepts  and  Generalization) และการทดลอง  หรือประยุกตหลักการที่สรางขึ้นในสถานการณ
ใหมๆ (Testing Implications of Concepts in New Situations)   
   การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากวิธีการเรียนรู  4  ลักษณะดวยกนัดังนี ้

  1.  การเรียนรูจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรม (Concrete  Experience) เปนลักษณะ          
การเรียนที่ผูเรียนจะนําตัวเองเขาไปเกี่ยวของกับผูคน  เอาความรูสึกของตนเองเขารวมกับความรูสึก
ของผูอ่ืน จึงไดช่ือวา  นักสัมผัส  หรือเปนผูเรียนที่เรียนจากความรูสึก (Learning from Feeling) 
มากกวาที่จะเรียนดวยการคิดเชิงทฤษฎีที่เปนนามธรรม   

  2.  การเรียนรูจากการสังเกตและไตรตรอง (Reflective Observation) เปนลักษณะ            
การเรียนที่ผูเรียนจะใชการสังเกต  และคิดไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ ผูเรียนมักชอบเก็บตัว         
ไมชอบการมีสวนรวม  มักจะพิจารณาปญหาตางๆ ดวยตนเองมากกวาฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน 
เรียกผูที่มีลักษณะเชนนี้วาเปนผูเรียนดวยการดูและฟง (Learning by Watching and  Listening) 

  3.  การเรียนรูจากการคิดเชิงนามธรรม (Abstract  Conceptualization) เปนลักษณะ   
การเรียนที่ผูเรียนชอบทฤษฎี  และวิเคราะหเชิงนามธรรม  ผูเรียนจะใชการคิดอยางมีเหตุผลมากกวา
ความรูสึก  มีการแกปญหาอยางเปนระบบ  และมักพัฒนาทฤษฎีหรือการคิดคนหาหลักการตางๆ  
เพื่อแกปญหา ผูมีลักษณะการเรียนเชนนี้มักไมชอบเขาไปเกี่ยวของกับบุคคลอื่น จึงไดรับการเรียกวา
เปนพวกที่เย็นชา  และวางตนหางไกลกับผูคน  เราเรียกผูมีลักษณะเชนนี้วา  เปนผูเรียนจากการคิด  
(Learning  by  Thinking) 

  4.  การเรียนรูจากการทดลองและปฏิบัติ (Active  Experiment) เปนลักษณะการเรียนรู            
ที่ผูเรียนจะชอบการปฏิบัติหรือกระทําเปนพิเศษ (Learning by Doing) บุคคลที่มีลักษณะการเรียน
เชนนี้มักชอบแสดงตัว  ชอบการอภิปรายรวมกับกลุมมากกวาการเฝาดูหรือสังเกต 
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เรียนรูจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรม  (CE) 
(การสัมผัส) 

 
เรียนรูจากการทดลอง  (AE)     เรียนรูจากการสังเกต   

         (แสดงตัว)      และไตรตรอง  (RO)  
                 (เก็บตัว) 
 

เรียนรูจากการคิดเชิงนามธรรม  (AC) 
(การคิด) 

 
ภาพ 2   วิธีการเรียนรูพื้นฐาน  4  ลักษณะ 

        ที่มา : ประสาท  อิศรปรีดา  (2538: 181) 
  
   ผูเรียนแตละบุคคลจะไมมีรูปแบบการเรียนแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียว  แตจะมี        
การเรียนที่ผสมผสานจากลักษณะการเรียนรูพื้นฐานทั้ง  4  แบบดวยกัน  ซ่ึง Kolb ไดจําแนกลักษณะ
การเรียนรูออกเปน  4  แบบ  ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานดังนี้   

  1. แบบไดเวอรเจอร (Diverger) หรือแบบอเนกนัย เปนรูปแบบการเรียนจากประสบการณ
จริงเชิงรูปธรรมกับการเรียนรูจากการสังเกต และไตรตรอง  ผูที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จึงเปน            
ทั้งนักสัมผัส และนักสังเกต บุคคลประเภทนี้จะพิจารณาประสบการณเชิงรูปธรรมเพื่อการคิด
หลายๆ ดาน และสามารถสรุปรวบรวมความคิดที่ละเอียดซับซอนไดดี  มีความคิดเชิงสรางสรรค
และจินตนาการดี  มีความสนใจที่คน  และชอบแกปญหาดวยการคิดเปนกลุม (เชน การระดม
ความคิด) มีใจกวางยอมรับผูอ่ืนหรือรวบรวมขอมูลในลักษณะกวางเพื่อแกปญหา  มีความรูสึก               
ไวตอผูอยูแวดลอม  บุคคลเชนนี้เหมาะกับอาชีพเกี่ยวกับศิลปนหรืออาชีพบริการ   

  2.  แบบแอสซิมิเลเตอร  (Assimilator) หรือแบบดูดซึม  เปนแบบที่ผสมผสานระหวาง 
รูปแบบการเรียนจากการคิดเชิงนามธรรมกับการเรียนจากการสังเกต  และไตรตรอง ที่เต็มไปดวย
ความคิด  เปนผูที่มีความสามารถในการสรางทฤษฎีหรือหลักการจากสิ่งที่เขาสังเกตเห็น  มักชอบ
เก็บรวบรวมขอมูลอยางกวางจากแหลงตางๆ  แลวนํามาคิดสรุปดวยเหตุผล  มักจะเนนที่ความคิด
เชิงทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติจริง จึงเหมาะจะเปนนักวิทยาศาสตรเชิงทฤษฎีมากกวานักวิทยาศาสตร
ประยุกต                  

  3.  แบบคอนเวอรเจอร (Converger) หรือแบบคิดเอกนัย  เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผสม
ระหวางการเรียนจากการคิดเชิงนามธรรมกับการทดลอง  และปฏิบัติ  ผูที่มีรูปแบบการเรียนนี้                    
จะเรียนไดดีดวยการกระทํา  หรือฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิด  จะสามารถแกปญหา               
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และตัดสินใจไดโดยอาศัยการคนหาวิธีการที่จะตอบคําถาม  โดยเฉพาะคําถามที่มีขอสรุปถูกตอง           
เพียงทางเดียว  เปนผูที่ชอบทํางานกับวัตถุมากกวาทํางานกับผูคน  ผูที่มีรูปแบบการเรียนเชนนี้       
จะทํางานดานเทคโนโลยี      

  4. แบบแอคคอมมอเดเตอร (Accommodator) หรือแบบปรับปรุง เปนรูปแบบการเรียนรู        
ที่ผสมผสานระหวางรูปแบบจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรมกับการเรียนจากการทดลองและ
ปฏิบัติจริง  ผูที่มีรูปแบบการเรียนนี้จะเปนทั้งนักปฏิบัติ  และนักสัมผัส  เปนผูชอบทํางาน  และ
แกปญหา ดวยการปฏิบัติจริงในสถานการณทาทายใหมๆ แตในการแกปญหา  มักจะกระทํา               
โดยใสความรูสึกเขาไปมากกวาการวิเคราะหดวยตนเอง  ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งก็คือ  เปนผูที่
สามารถปรับตัวเขากับแตละสถานการณไดดี  และอยางรวดเร็วจึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับธุรกิจ  การตลาดและพนักงานขาย   
   ลักษณะรูปแบบการเรียนรูตามแนวความคิดของ Kolb ทั้ง 4 แบบ  เปนลักษณะที่แสดงถึง
วิธีการเรียนรูที่แตละคนชอบ  และปฏิบัติ  มากกวาเปนผลมาจากประสบการณ   การฝก  การอบรม  
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใชในการแสวงหาความรู  จะเห็นไดวารูปแบบการเรียนรู 
แตละแบบจะมีลักษณะที่ไมคอยแตกตางกันมากนัก  ผูเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู              
อยูดวยกันทั้ง 4 แบบ  และเปนพลวัตขึ้นอยูกับสถานการณการเรียนรู 
 
           ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการเรียน 

  Elsie & Lafferty (อางถึงใน  นิภวรรณ รัตนวราวัลย, 2534: 21) ไดอธิบายวารูปแบบ          
การเรียนของแตละบุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ  6 ประการ  สรุปไดดังนี ้
   1.  การเรียนรูทางวิชาการ (Academic  Conditions) 
   2.  สภาพโครงสรางทางการศึกษาหรือหนวยงานที่ใหการศึกษา (Structural Conditions) 
   3.  เงื่อนไขของความสําเร็จ (Achievement  Condition) 
   4.  เนื้อหา (Content) และการจัดระบบการเรียนการสอน 
   5.  วิธีการที่นยิมชมชอบ (Model  of   Preferred  Learning) 
   6.  ระดับการกระทําที่คาดหวัง (Expectation  of  Performance  Level)        
    Kolb (1981: 375) กลาววา “รูปแบบการเรียนเปนผลมาจากลักษณะนิสัยทางพันธุกรรม  
ประสบการณเดิม  และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความแตกตางระหวางบุคคล 
เปนการเนนความแตกตางของวิธีการเรียนวิธีพื้นฐาน 4 แบบ  ที่ถือเปนหลักในทฤษฎีการเรียนรู 
แบบประสบการณ”  สรุปไดดังนี้ 
   1.  ประสบการณตรง (Concrete  Experience) 



  
30 

   2. การสังเกตปฏิกิริยาโตตอบหรือสังเกตผลการสะทอนกลับ (Reflective Observation) 
   3.  ความคิดรวบยอดทีเ่ปนนามธรรม (Abstract  Conceptualization) 
   4.  การทดลองปฏิบัติ (Active  Experimentation) 
   Kemp (1985: 50-53) กลาววา  ผูเรียนจะมีแบบการเรียนแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญสรุป
ไดดังนี้ 
   1.  การทํางานของสมองแตละซีก (Hemisphere  Function) โดยลักษณะการทํางาน             
ของสมองของแตละคนจะมคีวามแตกตางกัน 
   2.  สภาพการเรียนรู (Learning  Condition) โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในชั้นเรยีน 
ของแตละคน  เพราะมีผลทําใหแตละคนมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมตางกัน  นอกจากนั้น
สภาพการเรียนรูยังมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละคนในการเรียนรูอีกดวย 
   3.  แบบการคดิที่ใชในการเรียนรู (Cognitive  Learning  Styles) เปนปจจัยที่สําคัญ            
โดยผูเรียนแตละคนเลือกใชแบบการคิดในการเรียนรูตางกันไป  จึงทําใหแบบการเรยีนรูของผูเรียน            
แตละคนแตกตางกันไปดวย 
    Dunn (1991: 219-220) ไดกลาววา  การที่บุคคลแตละคนจะมีแบบการเรียนแบบใดนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 5 ประการ  สรุปไดดังนี้ 
   1.  ดานสภาพแวดลอม (Environment) เชน แสง เสียง อุณหภูมิ และการจัดที่นั่งในชั้น
เรียน 
   2.  ดานอารมณ (Emotional) เชน  แรงจูงใจ  ความเพียรพยายาม  ความรับผิดชอบ 
   3.  ดานสังคม (Sociological) เชน  การทาํงานคนเดยีว  ทํางานเปนคู  หรือทํางานเปนกลุม             
มีความตองการบรรยากาศในการทํางานแบบเครงเครียด  หรือแบบสบายๆ เปนกนัเอง  
   4.  ดานสภาพรางกาย (Physical) เชน  สมรรถภาพรางกาย  การเคลื่อนไหวรางกายขณะที่
กําลังเรียน  ความตองการพักผอน  รวมทั้งชวงเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรูไดดีที่สุด 
   5.  ดานจิตวทิยา (Psychological) เชน  วสัิยทัศน  ความสามารถในการใชสมองซีกซาย   
รวมถึงบุคลิกลักษณะของผูเรียนแตละคน เชน  ความเปนคนสุขุมรอบคอบ  หรือเปนคนหุนหัน
พลันแลน  
   Grasha & Reichman (อางถึงใน วกิานดา แสนทวีสุข, 2539: 13-14) กลาวถึงองคประกอบ 
ที่มีผลตอรูปแบบการเรียนของบุคคลไดแก 
   1.  ตัวแปรทางดานกระบวนการคิดเกี่ยวของกับวิธีการเรียนรู  การรับรู  การจํา  เปนตน 
   2.  ตัวแปรทางดานระหวางบุคคลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  เชน  บทบาท    
ในการเปนผูนาํ  เปนตน 
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   3.  ตัวแปรดานประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ เปนตน 
   4.  ตัวแปรภายในตวับุคคล  เชน  ความตองการ  แรงจูงใจ  ความคาดหวัง  เปนตน 
   5.  ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  เชน  สภาพหองเรียน  เปนตน 
              จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  องคประกอบที่ทําใหรูปแบบการเรียนของผูเรียนแตละคน
แตกตางกันมีดังนี้คือ  สภาพการเรียน  วิธีการเรียนรูที่ผูเรียนชอบ  ความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน  
ความคาดหวังในระดับผลการเรียน  และลักษณะการทํางานของสมองที่แตกตางกัน นอกจากนี้           
ยังประกอบดวยปจจัยดานสภาพแวดลอม อารมณ สังคม รางกาย  และจิตวิทยาในตัวผูเรียนอีกดวย 
และยังมีตัวแปรที่เกี่ยวของอีกคือ ตัวแปรทางดานกระบวนการคิด  ดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
ดานการรับรู ตลอดจนสภาพแวดลอมในหองเรียน ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะมีความสัมพันธ            
และผสมผสานกัน  มีผลทําใหบุคคลมีรูปแบบการเรียนที่แตกตางกัน 
 
การจัดการเรียนรูแบบโครงการ 

  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
  วารี  ถิระจิตร (2530: 24-27) กลาวไววา  “การสอนแบบโครงการคือ  หนวยกิจกรรมที่มี

ลักษณะเปนภาคปฏิบัติ  และเปนปญหา  ซ่ึงผูเรียนจะตองดําเนินการใหบรรลุไปโดยวิถีทาง                  
ที่เปนธรรมชาติ  มักใชวัสดุส่ิงของจริง  เพื่อใหงานนั้นๆ สําเร็จขึ้นมา” 

  ยุทธพงษ  ไกยวรรณ (2540: 12) กลาววา  “การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการสอน
แบบโครงการเปนกิจกรรมที่เนนกระบวนการโดยเด็กเปนผูคิดคน  วางแผน  และลงมือปฏิบัติ              
ตามแผนที่วางไว  โดยอาศัยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติ เพื่อใหโครงการสําเร็จภายใต
คําแนะนํา  การกระตุนความคิด  กระตุนการทํางานจากครูหรือผูเชี่ยวชาญ  และครูเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน ช้ีแนะปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน  ตลอดทั้งติดตามวัดผล  และ
ประเมินโครงการ” 

  วิชิต  สุรัตนเรืองชัย (2540: 125) กลาววา  “การจัดการเรียนรูแบบโครงการ  เปนการสอน 
ที่ใหนักเรียนไดมีสวนในการรวมมือกันวางโครงการปฏิบัติงานหรือแสวงหาความรูใหม  และ
ดําเนินงานตามโครงการนั้นจนสําเร็จ” 
   สุจินดา  ขจรรุงศิลป (2540: 7) กลาววา  “การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการสอน
แบบโครงการ  คือการที่เด็กคนใดคนหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งคนสนใจที่จะเรียนรู  ศึกษาคนควาสิง่ใด
ส่ิงหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียด  การทําโครงการอาจใชระยะเวลานานหลายวัน               
บางโครงการอาจใชเวลาเปนสัปดาหซ่ึงขึ้นอยูกับอายุของเด็ก  และธรรมชาติของหัวขอโครงการ” 
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  วัฒนา  มัคคสมัน (2542: 18) ไดกลาวไววา  “การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนการจัด              
การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง  โดยการกําหนดประเด็น
ปญหาขึ้นมาตามความสนใจ  แลวใชกระบวนการแกปญหาในการศึกษาความรูตามวิธีการของตน” 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 4) ระบุวา การจัดการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเลือก  และสราง
กระบวนการเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกดวยตนเอง  โดยใชวิธีการ  และแหลงการเรียนรู            
ที่หลากหลาย  และสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได 

  เยาวพา  เดชะคุปต (2544: 9) กลาววา  “การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนกิจกรรม         
ที่นักเรียนจัดทําขึ้นอยางมีจุดมุงหมายในการศึกษาเรื่องตางๆ ที่ตนสนใจ ตามระดับความสามารถ
ของเด็ก  โดยมีการวางแผน  และอาศัยการทํากิจกรรมหลายๆอยาง เชน การคิด การวางแผน               
การลงมือปฏิบัติ การชวยกันทํางาน  การศึกษาจากของจริง  การทดลอง  การตั้งสมมติฐาน ฯลฯ   
ซ่ึงอาจจะทําไดทั้งงานเดี่ยว  และงานกลุม  การจัดทําโครงการควรเปนเรื่องที่มาจากความสนใจ        
ใครรู  การเกิดความสงสัยของนักเรียน ซ่ึงในชั้นเด็กเล็กจะตองอาศัยการชวยเหลือจากพอแม            
และครูในการรับฟง  ชวยคิด  ชวยวางแผน  ชวยทําการศึกษา  ชวยลงมือปฏิบัติ  สังเกต  คนควา
รวมกับเด็ก  โดยกิจกรรมควรงายเหมาะสมกับวัยของเด็ก  และเปนกิจกรรมที่มาจากความคิด           
ของเด็กเอง” 

  Booth  (1987: 54) ไดกลาวไววา  “การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนการสอนที่เนน      
เด็กเปนศูนยกลาง  การสอนแบบโครงการมี 2 ลักษณะ  คือ  โครงการแบบเต็มรูปแบบ (full scale 
project)  กับโครงการเชื่อมโยงหรือกิจกรรมสรางแรงจูงใจ (bridging or motivating) ซ่ึงทั้งสอง
ลักษณะนี้มีความสัมพันธกัน” 

  Katz & Chard (1994: 76) กลาววา  “การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนการศึกษา          
อยางลึกซึ้งในหัวขอที่เด็กสนใจ  และครูพิจารณาแลววามีคุณคาในการเรียนรู  มีความเกี่ยวของกับ
การพัฒนาสติปญญา  การศึกษาในวิชาตางๆ  ทักษะทางสังคม  ความสามารถ  และเปนการทํางาน
รวมกัน” 

  Hartman (1995: 43) กลาวไววา  “การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนการศึกษาที่ลุมลึก   
เมื่อเด็กเขารวมโครงการ  เด็กจะไดพัฒนาคําถาม  ความสามารถ  คนหาทางแกปญหา  เสนอแนะ
กระบวนการแกปญหาที่คิดคนขึ้น  โครงการอาจใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห  หรือนานกวานี้
ขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก” 

  สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูแบบโครงการ  เปนการสอนที่มุงใหนักเรียนไดวางโครงการ
ในการแกปญหา  และไดลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแกปญหาตามแผนที่วางไว 
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   ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
   วิชัย  แหวนเพชร (2530: 247-251) ไดเสนอขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบโครงการไว  
สรุปไดดังนี้ 
   1.  ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย  เปนขั้นที่นักเรียนทําการตั้งความมุงหวังในการเรียน วาจะเรียน         
ไปเพื่ออะไร  ซ่ึงครูจะตองเปนผูช้ีแนะในขั้นตอไป 
   2.  ขั้นวางแผน  หรือวางโครงการ  เปนขั้นที่นักเรยีนวางแผนการทํากจิกรรมรวมกนัวา        
มีวิธีการใดจึงจะบรรลุเปาหมายที่วางไว 
   3.  ขั้นดําเนินการ  เปนขั้นที่นักเรียนลงมือแกปญหา  เร่ิมทํากิจกรรมตามที่กําหนดในแผน  
ครูคอยเปนผูที่สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว 
   4.  ขั้นประเมนิผล  เปนขั้นตรวจสอบกิจกรรม  หรือโครงการนั้นๆ วาไดบรรลุตรงตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม 
     วิชิต  สุรัตนเรืองชัย (2540: 129-133) สรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
ออกเปน 5 ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้ 
   1.  กําหนดประเด็นปญหาที่ตองการแกไข  ประเด็นที่ตองการพัฒนา  หรือศึกษาคนควา   
โดยครูผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ  เพื่อกระตุนยั่วยุใหนักเรียนเห็นและรับรูถึงประเด็น 
ที่เตรียมไว 
   2.  จัดทําโครงการเพื่อแกปญหา  เพื่อปฏิบัติงาน  และรวบรวมขอมูลตามประเด็นทีรั่บรู  
ในขั้นตอนแรก  โดยมีรายละเอียดของรูปแบบโครงการ  ครูผูสอน  และนักเรียนจะตองชวยกัน
กําหนดรูปแบบซึ่งมักจะประกอบดวย 
    2.1  ช่ือโครงการ 
        2.2  จุดมุงหมายของโครงการ 
        2.3  วิธีดําเนนิงานโครงการ 
        2.4  วัสดุอุปกรณที่ตองใช 
        2.5  วิธีประเมนิผล 
   3.  ดําเนินงานตามโครงการ  นักเรียนรวมกันดําเนินงานตามรายละเอียดของโครงการ            
ที่ไดกําหนดไว  โดยมีการแบงหนาที่ระหวางนักเรียนดวยกันเอง   ครูผูสอนทําหนาที่อํานวย            
ความสะดวก 
   4.  สรุปผล  เมื่อนักเรียนดําเนินงานตามโครงการเสร็จแลว  จะมีการสรุปผลที่ได  รายงาน
ผลใหช้ันเรียนและครูทราบ  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลโครงการเพื่อโยงสูความรูใหมที่ไดรับ 



  
34 

   5.  ประเมินผล  เปนขั้นที่ครูผูสอนประเมินดูวา  การสอนแบบโครงการที่ไดดําเนินมานั้น  
ประสบผลสําเร็จบรรลุตามจุดมุงหมายของการสอนหรือไม  อยางไร 
   วิมลศรี  สุวรรณรัตน  และมาฆะ  ทิพยครีี (2543: 11-13) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงการไว  สรุปไดดังนี ้
   1.  การเลือกเรื่องที่จะใหนักเรียนทําโครงการ 
   2.  การออกแบบการทํางาน 
   3.  การลงมือทําโครงการ 
   4.  การเขียนรายงาน 
   5.  การนําเสนอโครงการ 
   6.  การวัดผลประเมินผล 
   เยาวพา  เดชะคุปต (2544: 11-12) กลาววา  การจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงการ       
มีวิธีการดําเนินการ 5 ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้ 
   1.  ขั้นการสํารวจปญหา  เปนขั้นตอนการสํารวจความสนใจของนักเรียนวาสนใจในเรื่อง
อะไร  พรอมบอกเหตุผลที่สนใจศึกษาดวย 
   2.  ขั้นการตั้งสมมติฐาน  ผูเรียนจะตั้งสมมติฐาน  หรือคาดคะเนสิ่งตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
โดยครูและผูปกครองเสนอแนะโดยการตั้งคําถาม  โดยใหเด็กคิดคาดคะเนคําตอบไวลวงหนา 
   3.  ขั้นตอนการสํารวจ  ไดแก  การศึกษาคนควา  การสังเกต  การทดลอง  การปฏิบัติจริง 
   4.  ขั้นการสรุปผล  ขั้นนี้เปนการสรุปสิ่งที่ศึกษาคนควาในรูปของการเขียนรายงาน  ซ่ึงใน
เด็กเล็กอาจใชการวาดภาพ  การทํางานศิลปะ  การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  
   5. ขั้นการนําเสนอ   ขั้นนี้อาจจัดในรูปของการอธิบาย  การเลาเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  
การสาธิต  เปนตน   
   Risk (1958: 473-474) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปน 4 ขั้นตอน  
สรุปไดดังนี้ 
   1.  กําหนดจุดมุงหมาย  ขั้นนี้ครูจะตองจัดหาสถานการณเพื่อเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  เมื่อนักเรียนไดเลือกหัวขอโครงการขึ้นมา  แลวดําเนินการกําหนดจุดประสงค
ของโครงการวา  โครงการนี้จะศึกษาอะไร  จะทําอะไร  ขั้นนี้บทบาทของครู  คือ  ชวยเราใหผูเรียน
เกิดความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ครูจะตองจัดสถานการณ  ใชช่ือ  และกรณีตัวอยางเรื่องราว
ตางๆ ที่เหมาะกับความรู  ความสามารถ  วุฒิภาวะ  และความตองการของผูเรียน 
   2.  วางแผน  ขั้นนี้ผูเรียนจะนําเสนอแนวทางหรือข้ันตอนตางๆ ที่ตนคิดวาจะเก็บรวบรวม
ขอมูล  หรือดําเนินการแกปญหา  ซ่ึงครูจะตองชวยเสนอแนะชี้นําขั้นตอนที่เหมาะสม 
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   3.  ดําเนินการ  ขั้นนี้ผูเรียนตองดําเนินการตามแผนที่วางไว  โดยครูจะตองคอยกํากับดูแล
ใหผูเรียนดําเนินตามแผน  และอาจจะตองชวยแกปญหา  ถานักเรียนไมสามารถดําเนินการตามแผน
ที่วางไว 
   4.  ประเมินผล  ขั้นนี้ผูเรียนจะประเมินผลงานของตนเอง  เปนการประเมินการดําเนินการ
หรือประเมินผลที่ไดจากโครงการ   

  Lardizabal (1970: 56-57) ไดกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการไว  สรุปได
ดังตอไปนี้ 
   1.  Presenting  เปนขั้นที่ครูเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดความสนใจที่จะทําโครงการ        
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   

  2.  Purpose  เปนขั้นที่ตองตั้งจุดมุงหมายของโครงการ  ซ่ึงครูจะเปนผูคอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ  ครูจะตองทราบถึงความสนใจ  ความตองการ  พฤติกรรม  และความคิดริเร่ิมของผูเรียน 

  3.  Planning  เปนขั้นที่สําคัญ  ซ่ึงนักเรียนจะตองเปนผูวางแผน  และกาํหนดแนวทาง           
ในการปฏิบัตดิวยตนเอง  ซ่ึงจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

  4.  Executing  ขั้นนี้นักเรียนจะตองปฏิบัตติามแผนที่วางไว 
  5.  Evaluating  เปนขั้นที่ตองประเมินผลงานวาโครงการนี้จะสําเร็จตามจุดมุงหมาย                  

ที่วางไวหรือไม  ในการประเมินนี้ผูเรียนจะเปนผูประเมนิดวยตนเอง 
  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู               

แบบโครงการ  ตามแนวความคิดของ Lardizabal (1970) ดังนี้       
  1.  ขั้นนําเสนอปญหา  ขั้นนี้ครูผูสอนจะจัดหาสถานการณเกี่ยวกับเรื่อง  พลูตาหลวง  เพื่อ

เราใหนักเรียนเกิดความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยครูจะจัดสถานการณ  และกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
เขาพลูตาหลวง  และหาดแสมสาร  ที่เหมาะกับความรู  ความสามารถ  และวุฒิภาวะของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
   2.  ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย  ขั้นนี้เมื่อนักเรียนไดเลือกหวัขอโครงการวาจะทําโครงการ 
แกปญหาที่ เกี่ยวของกับเขาพลูตาหลวง  หรือหาดแสมสารแลว   นักเรียนก็จะตองกําหนด
จุดประสงคของโครงการวา  โครงการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอะไร   
   3.  ขั้นวางแผน  เปนขั้นทีน่กัเรียนเสนอแนวทางที่ตนคดิวาจะใชเก็บรวบรวมขอมูล  
หรือดําเนินการแกปญหาเกี่ยวกับเขาพลูตาหลวง  หรือหาดแสมสาร  ที่นักเรียนแตละกลุมไดเลือก
ไวแลว  โดยเขียนเปนโครงการตามแบบฟอรมโครงการที่ครูไดจัดทําขึ้น  ซ่ึงครูผูสอนจะตองชวย
เสนอแนะชี้นําขั้นตอนที่เหมาะสม 
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       4.  ขั้นดําเนินการ  เปนขั้นที่นักเรียนจะตองดําเนินการตามแผนที่วางไวเพื่อใชแกปญหา
ตามโครงการที่เกี่ยวของกับเขาพลูตาหลวง  และหาดแสมสาร  โดยครูจะคอยกํากับดูแลใหนักเรียน
ดําเนินตามแผน  บันทึกผลการทํางาน  และอาจจะตองชวยแกปญหา  ถานักเรียนไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว 
       5.  ขั้นประเมินผล  เปนขั้นตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวของกับเขาพลูตาหลวง  และ            
หาดแสมสาร  ที่นักเรียนเลือกทําขึ้น  วาไดบรรลุตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  โดยใช
แบบประเมินผลโครงการที่ครูสรางขึ้น 
 

  ประเภทของโครงการ 
      ประนอม  เดชชัย (2531: 235)  ไดจัดแบงประเภทของโครงการไว  3 ประเภท  สรุปได
ดังนี้ 
   1. โครงการเกี่ยวกับวัสดุประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  โครงการจัดทําแผนที่
ขนาดใหญ  โครงการจัดทํากลองดูดาว  ฯลฯ 
   2.  โครงการวิจัยยอยๆ เพื่อแกปญหาเรื่องตางๆ  เชน  การแกปญหาความไมรวมมือกนั 
รักษาความสะอาดของหองเรียน  โครงการแกปญหายาเสพติด  มุงเนนใหผูเรียนรูจักการแกปญหา
และรูจักการตัดสินใจ  และรูจักเสนอวิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 
   3. โครงการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ   โดยผูเรียนไดแสวงหาความรูจากการศึกษา
คนควาจากเอกสาร  หรือคนควาจากแหลงวิชา  หรือการศึกษานอกสถานที่  แลวเขียนรายงาน             
สง  เชน  โครงการคนควาเกี่ยวกับความเจริญของวัฒนธรรมในสมัยตางๆ  โครงการคนควาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทางการศึกษาไทย  เปนตน 

  อรวรรณ  ชลวาสิน (2531: 121-122)  ไดแบงโครงการไว  สรุปไดดังนี้ 
  1. โครงการที่เกี่ยวกับการสํารวจ ไดแก การศึกษานอกสถานที่แบบการเพิ่มพูนความรู 

และประสบการณ 
  2.  โครงการที่เกี่ยวกับการสรางวัสดุ  ไดแก  การสรางอุปกรณตางๆ ในการเรียนการสอน

วิชาศิลปะปฏิบัติ  เปนตน 
  3.  โครงการที่เกี่ยวกับการเลน  เชน  การเลนกีฬาประเภทตางๆ  การแสดงละครวรรณคดี  

และอื่นๆ 
  4.  โครงการที่เกี่ยวกับทกัษะ  และความรู  เชน  การคนควาเรื่องตางๆ 
  5.  โครงการแกปญหา   
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  Risk (1958: 473)  ไดแบงประเภทของโครงการออกเปน 3 ประเภท  สรุปไดดังนี ้
   1.  โครงการสรางวัสดุ (Physical or Material Projects) เชน  การตัดเสื้อ  การเพาะเห็ดฟาง  
การทําโตะ  การสรางสระน้ํา  การทําสวนดอกไม  เปนตน 
   2.  โครงการเรียน (Learning  Projects) เปนกิจกรรมการเรียนดานตางๆ ตามความคิดริเร่ิม
ของผูเรียนแตละคน  เชน  การวิจัยเร่ืองอากาศเปนพิษ  การเรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อพูดภาษาอังกฤษ
ไดคลองแคลว  เปนตน 
   3.  โครงการทางความคิดหรือแกปญหา (Intellectual or Problem Projects) เชน ทําอยางไร
จึงจะไมใหพืชกลายพันธุ  การแกปญหาเรื่องความสะอาดในโรงเรียน  เปนตน 
   จากประเภทของโครงการที่แบงไวหลายประเภทนั้น  ในการจัดวางโครงการครูจะตอง
คํานึงถึงหลักการของการสอนวาเหมาะสมกับสภาพชีวิตจริง ใหคุณคา และไดผลคุมคากับการเรียน
และมีแหลงวิชา  วัสดุอุปกรณเพียงพอ  เหมาะสมกับระดับชั้น  เนื้อหา  และเวลา   

 
  ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
  วิชิต  สุรัตนเรืองชัย (2540: 127-128) ไดใหลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการไว  

สรุปไดดังนี้ 
  1.  เนนการเรยีนรูดวยตนเอง 
  2.  เนนการทาํงานรวมกนัเปนกลุม 
  3.  เนนการทาํงานตามลําดบัขั้นตอนที่ไดวางแผนไวลวงหนา 
  4.  ผลที่ไดจากการเรียนคือ  กระบวนการทํางาน  และผลงาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 4) ระบุถึงลักษณะการจัดการ

เรียนรูแบบโครงการ  สรุปไดดังนี้ 
  1.  เปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ  สงสัย  ตองการหาคําตอบ 
  2.  เปนการเรยีนรูที่มีระบบ  ครบกระบวนการ 
  3.  เปนการบรูณาการการเรยีนรู 
  4.  นักเรียนใชความสามารถหลายดาน 
  5.  มีความสอดคลองกับชีวิตจรงิ 
  6.  มีการศึกษาอยางลุมลึก  ดวยวิธีการ  และแหลงขอมลูที่หลากหลาย 
  7.  เปนการแสวงหาความรู  และสรุปความรูดวยตนเอง 
  8.  มีการนําเสนอผลงานโครงการดวยวิธีการที่เหมาะสม  ในดานกระบวนการ และผลงาน                

ที่คนพบ 
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  9.  ขอคนพบ  ส่ิงที่คนพบ  สามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได 
  เยาวพา  เดชะคุปต (2544: 15-17) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดประสบการณการเรียนรู

โดยใชการสอนแบบโครงการ  สรุปไดดังนี้ 
  1.  เปนการเรยีนรูจากการปฏิบัติจริง  และไดมาซึ่งองคความรูดวยตนเอง 
  2.  เปนการพฒันาความรูตามความสนใจ  และศักยภาพของนักเรียน 
  3.  เปนการบูรณาการการเรียนตางๆ ทั้งดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคม  และ

การอยูรวมกันกับผูอ่ืน 
  4.  เปนการพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ  เชน  ทักษะทางภาษา  กระบวนการในการสื่อ

ความหมาย  ทักษะทางสังคม  กระบวนการคิด  การตัดสินใจ  การแกปญหา  และกระบวนการ         
ทางวิทยาศาสตร  เชน  การคาดคะเน  การตั้งสมมติฐาน  การหาขอมูล  การสรุปความ  ซ่ึงนักเรียน
จะไดเรียนรู  และพัฒนาทักษะทุกๆ ดานไปพรอมๆ กัน 

  วัฒนา  มัคคสมัน (2544: 17-19) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
ไว  สรุปไดดังนี้ 

  1.  เด็กไดทําการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกลงไปในรายละเอยีดของเรื่องนัน้           
ดวยกระบวนการคิด  และการแกปญหาของเด็กเอง  จนพบคําตอบที่ตองการ 

  2.  เร่ืองที่ศึกษากําหนดโดยเด็กเอง 
  3.  ประเด็นทีศ่ึกษา  เกดิจากขอสงสัยหรือปญหาของเดก็เอง 
  4.  เด็กไดมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการสังเกตอยางใกลชิดกับแหลงความรู

เบื้องตน 
  5.  ระยะเวลาการสอนยาวนานเพียงพอตามความสนใจของเด็ก 
  6.  เด็กไดประสบทั้งความลมเหลว  และความสําเร็จในการการศึกษา  ตามกระบวนการ

แกปญหาของเด็ก 
  7.  ความรูใหมที่ไดจากกระบวนการศึกษาคนควา  และการแกปญหาของเด็กเปนสิ่งที่เด็ก

ใชกําหนดประเด็นศึกษาขึ้นใหม  หรือใชปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กตองการ 
  8.  เด็กไดนําเสนอกระบวนการศึกษา  และผลงานตอคนอื่น 
  9.  ครูไมใชผูถายทอดความรู  หรือกําหนดกิจกรรมใหเด็กทํา  แตเปนผูกระตุนใหเดก็ใช

ภาษาหรือสัญลักษณอ่ืนๆ เพื่อจัดระบบความคิด  และสนับสนุนใหเดก็ใชความรู  ทกัษะที่มีอยู           
คิดแกปญหาดวยตนเอง 
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  Katz & Chard (1994: 124-130) ไดอธิบายลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบโครงการ   
สรุปไดดังนี้ 
   1.  การจัดการเรียนรูแบบโครงการมีจุดมุงหมายของการพัฒนาเด็กทั้งดานชีวิต  และจิตใจ   
รวมถึงความรู  ทักษะ  สังคม  อารมณ  จริยธรรม  และความรูสึกถึงสุนทรียศาสตร  ซ่ึงเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาสติปญญา  การพัฒนาชีวิต  และจิตใจ  โดยมุงใหเด็กไดพัฒนาความรู  ความเขาใจ  
โลกที่อยูรอบตัว  และปลูกฝงคุณลักษณะการเปนผูแสวงหาความรู  ขณะเดียวกันมุงสงเสริม           
ความรวมมือ  มิตรภาพ  และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันเปนผลมาจากการทํางาน การแกปญหา  
การคนควาทดลองรวมกัน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาความเขาใจอันดีระหวางกัน  และการอยูรวมกัน
อยางมีความสุขในสังคม 
   2.  การจัดการเรียนรูแบบโครงการมีความสมดุลของการทํากิจกรรม  ซ่ึงเด็กจะไดเรียนรู 
และปฏิบัติทั้งจากทางวิชาการ  จากการเลน  และการทํางานในโครงการ 
   3.  โรงเรียนและหองเรยีน  ถือเปนชุมชนหนึ่งของเดก็ทีจ่ะไดเรียนรูความแตกตางระหวาง 
บุคคลในสังคมโรงเรียน  และหองเรียนที่เด็กอยู  วิธีสอนแบบโครงการสนับสนุนการที่เด็ก                  
มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  และถือเปนชุมชนที่เด็กไมสามารถแยกออกจากชีวิตประจําวันได 
   4.  การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนวธีิการสอนที่ทาทายความสามารถของครูในฐานะ 
เปนผูรวมงาน  ผูแนะนํา  ผูชวยเหลือ  และเพื่อน  แตกตางจากบทบาทครูในวิธีสอนแบบปกติที่ครู
เปนผูกําหนด  และเปนผูถายทอดความรู  วิธีการสอนแบบโครงการนําไปสูการพัฒนาการสอนที่ยึด
เด็กเปนศูนยกลางอยางแทจริง 

  จากที่ไดกลาวมา  พอสรุปไดวา  ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการควรมี
ลักษณะสําคัญ  ดังนี้ 

  1.  เด็กไดศึกษาเรื่องที่ตนสนใจอยางลุมลึก 
  2.  เด็กไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ 
  3.  บูรณาการความรู  และทกัษะในวิชาตางๆ เขาดวยกัน 
  4.  ใหความสาํคัญกับกระบวนการในการเรียนรูมากกวาการผลิต 
  5.  ใชวิธีการในการสืบคนขอมูล  และแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
 
  ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
  ประนอม  เดชชัย (2531: 235) ไดกลาวถึงคุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงการไว  

สรุปไดดังนี้ 
  1.  เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะในการปฏิบัติงาน 
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  2.  ทําใหผูเรียนรูจักวิธีทํางานอยางมีระบบ  และแผนงานที่ด ี
  3.  ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนกระบวนการในการคนหาความรู  สําหรับโครงการที่มีผลงาน

เปนรายงาน 
  4.  ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงในแงของ

วิธีการทํางานอยางเปนระบบ  และผลผลิตที่ไดจากโครงการ 
  เปรื่อง  กิจรัตนี (2532: 109)  ไดกลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบโครงการไว  สรุป

ไดดังนี้ 
  1.  ใหนกัเรียนไดรับประสบการณตรงในการทํางาน 
  2.  นักเรียนมแีรงจูงใจในการทํางานเพิ่มขึน้  เพราะไดปฏิบัติงานเอง 
  3.  สรางความรับผิดชอบใหกับนกัเรียน 
  4.  ใหนกัเรียนทํางานรวมกบัผูอ่ืน  เพื่อฝกใหเปนผูนําและผูตามที่ดี 
  5. ใหนักเรียนไดรูจักวิธีการแกปญหา  รูจักการทํางานเปนขั้นตอน  และรูจักการประเมิน 

ผลงาน 
  6.  ใหนักเรียนไดประยุกตส่ิงที่เรียนรู  และทักษะตางๆ มาใชปฏิบัติจริงในการทํางาน   
  จินตนา  สรายุทธพิทักษ (2534: 58) ไดกลาวถึงคุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ

ไว  สรุปไดดังนี้ 
   1.  นักเรียนเห็นคุณคาของการปฏิบัติในการเรียนรู 
   2.  นักเรียนมคีวามสนใจ  เพราะไดลงมือปฏิบัติจริง 
   3.  สงเสริมการวิจัยคนควาตามลําพังจากหนังสือและวารสารตางๆ 
   4.  ชวยใหเกดิประสบการณในการวางแผนการเลือกใชวัสดุและเครื่องมือ 
   5.  ชวยใหเกดิประสบการณในการวางหลักเกณฑทํากจิกรรมอื่นๆ ที่สัมพันธกันได 
   6.  ชวยใหมองเห็นคุณคา  และความยากลําบากในการทํางาน  การสรางวัสดุ 
   7.  ชวยใหเกดิการเรียนรูตามวิธีธรรมชาติ 
   ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบโครงการขางตน  สรุปไดวา  การจัดการเรียนรู          
แบบโครงการเปนการสอนที่ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงตางๆ ที่ตนสนใจ  โดยการวิจัยคร้ังนี้           
ไดนําเอาสถานการณปญหาเรื่อง  พลูตาหลวง  ซ่ึงเปนเรื่องใกลตัวของนักเรียน  เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันของนักเรียน  ไมวาจะเปนปญหาขยะบริเวณหาดแสมสาร  ปญหาพิษจากพืชทะเล  
การนําขยะบริเวณชายหาดมาสรางคุณคา  เหลานี้ลวนเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนทั้งสิ้น  หากนักเรียนไดมีโอกาสแกปญหา  ดวยการลงมือปฏิบัติจริงโดยวิธีการตางๆ 
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เชน  การสํารวจ  การสรางวัสดุ  การคนควาเรื่องราวตางๆ  นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ                 
ในผลงานของตนเอง  และสามารถที่จะนําเอาประสบการณจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน   
 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  ความหมายของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  สงัด  อุทรานันท (2537: 12) สรุปความหมายของการแกปญหาวาเปนกระบวนการ                  

ที่ตองอาศัยความรู  ความคิด  ประสบการณเดิมในการพิจารณาสังเกต  และเปนโครงสราง                
ของปญหาในปจจุบัน  โดยนํามาจัดเรียงลําดับใหมเพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ 
   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2534: 122) กลาววา “การแกปญหาเปนกระบวนการที่ซับซอน 
ตองอาศัยความสามารถของบุคคลหลายๆ ดาน  รวมทั้งการรับรู  แรงจูงใจ  ประสบการณ  การคิด
และเชาวนปญญา”    

  ประสาท  อิศรปรีดา (2538: 267) ไดใหความหมายของการแกปญหาวา  เปนกระบวนการ    
ที่ตองอาศัยสติปญญา และแนวคิด ทั้งรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซอนตางๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนา
สติปญญา  การแกปญหาจะตองมีความสัมพันธใกลชิดกับสติปญญา 

  สุวิมล  เขี้ยวแกว (2540: 67)  ไดใหความหมายของการแกปญหาไววา  “เปนการศึกษา          
หาสาเหตุของเหตุการณ  หรือสถานการณที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน  และกําจัดปญหา
เหลานั้นดวยกระบวนการที่เหมาะสม” 
   ศรีสุรางค  ทีนะกุล  และคณะ (2542: 24) ไดกลาวไววา  “การแกปญหาเปนรูปแบบหนึ่ง           
ของการคิดวิเคราะหที่มีเหตุผลมีทิศทาง” 
   โกวิท  วรพิพัฒน (2544: 9)  กลาวถึงการคิดแกปญหาวา “การคิดเพื่อแกปญหา เปนการใช
อํานาจแหงการนึกคิด  และสติปญญาของบุคคลวิเคราะหขอมูลตางๆ แสวงหาทางเลือก และหนทาง
เพื่อจะตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําได”  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 54) ไดอธิบายความหมายของ              
การแกปญหา  สรุปไดวา  การแกปญหาเปนกระบวนการที่ซับซอนของสมองที่ตองอาศัยสติปญญา  
ทักษะ  ความรู  ความเขาใจ  ความคิด  การรับรู  พฤติกรรมตางๆ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติใหปญหา
นั้นหมดไป  และบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ  
   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 72) ไดระบุความหมาย            
ของการคิดแกปญหาวาคือ  การพิจารณาหาเทคนิคที่นํามาใชในการแกปญหา  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการ 
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   สุวิทย  มูลคํา (2547: 15) ใหความหมายของการแกปญหาวาเปนความสามารถทางสมอง 
ในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้นโดยพยายามปรับตัวเอง และสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืน
กัน  เขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
   Piaget (1962: 120) ไดอธิบายถึงความสามารถในการแกปญหาตามทฤษฏีทางดาน
พัฒนาการในแงที่วาความสามารถดานนี้จะเริ่มพัฒนาการมาตั้งแตขั้นที่ 3  คือ Stage  of  Concrete 
Operation  เด็กที่มีอายุประมาณ 7-8 ป  จะเริ่มมีความสามารถในการแกปญหาแบบงายๆ ภายใน
ขอบเขตจํากัด  ตอมาระดับการพัฒนาขั้นที่ 4  คือ Stage  of  Formal  Operation  เด็กจะมีอายุประมาณ 
11-14  ป  และสามารถคิดแกปญหาแบบซับซอนได  และเด็กสามารถเรียนรูในสิ่งที่เปนนามธรรม
ชนิดซับซอนได 
   Gagne (1970: 63)  กลาววา  “ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนการเรียนรูอยางหนึ่ง        
ที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไป  และใช
หลักการนั้นประสมประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา  ความสามารถทางดาน
ความคิดแกปญหา  โดยตองอาศัยการเรียนรูประเภทมโนมติ  ซ่ึงเปนการเรียนรูอีกประการหนึ่ง             
ที่ตองอาศัยความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งเราทั้งหลาย” 

   May (1970: 266) สรุปไววา  การแกปญหาเปนพฤติกรรมแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ                  
ที่ยุงยากซับซอน  ตองอาศัยความรู  ความคิด ประสบการณ  และขั้นตอนในการศึกษาปญหา เพื่อให
บรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ 

   Bourne, Ekstrand & Dominowski (1971: 9) กลาวไววา “การแกปญหาเปนกิจกรรม          
ที่แสดงความรูความคิดจากประสบการณกอนๆ และสวนประกอบของสถานการณที่เปนปญหา          
ในปจจุบัน โดยนํามาจัดเรียงลําดับใหม  เพื่อผลของความสําเร็จในจุดมุงหมายเฉพาะอยาง” 

   Good (1973: 53)  ไดใหความเห็นวา  วิธีการทางวิทยาศาสตรก็คือ  การแกปญหานั่นเอง  
ซ่ึงกลาววา “ การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีการดําเนินการ  ซ่ึงอยูในสภาวะที่มีความลําบาก
ยุงยาก  หรืออยู ในสภาวะที่พยายามตรวจขอมูลที่หามาได  ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับปญหา                          
มีการตั้งสมมติฐาน และมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม มีการเก็บรวบรวมขอมูล          
จากการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธเพื่อจะทดสอบสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม ” 
    Tanner (1975: 25) ไดกลาวไววา  “การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตของคน               
ในสังคม  แตละคนจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงความสามารถในการแกปญหาของตน  บุคคลที่มี
ความสามารถในการแกปญหาอยางชาญฉลาด  และรวดเร็ว  บุคคลนั้นจะประสบผลสําเร็จในชีวิต” 
   จากความหมายของการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา  
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร   คือ  กระบวนการทางสมองที่ละเอียด  และซับซอนของคนเรา              
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ที่หาทางแกสถานการณหรือปญหาใหถูกตอง  และมีความหมาย  โดยอาศัยความรู  ประสบการณ
กระบวนการวิเคราะห  เปรียบเทียบ  และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงโดยธรรมชาติของบุคคลแลว
จะสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาใหสูงขึ้นไดโดยการเรียนรู  และฝกฝนจนเกิดเปน
ทักษะ  และความชํานาญ  แลวนํามาเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป 
    
   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   ชูชีพ  ออนโคกสูง (2522: 34)  กลาววา  ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา  มีดังนี้ 
   1.  ตัวผูเรียน  ซ่ึงไดแก ระดับเชาวนปญญา  ลักษณะทางอารมณ  อายุ  แรงจูงใจ  ตลอดจน
ประสบการณของผูเรียน  ส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการแกปญหาทั้งสิ้น  ประสบการณบางอยาง
อาจสงเสริมใหแกปญหาไดงายเขา  และประสบการณบางอยางก็ขัดขวางการแกปญหา 
   2.  สถานการณที่เปนปญหา  ถาเปนปญหาที่นาสนใจมกัจะทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ               
ที่จะเรียนหรือแกปญหา 
   3.  การแกปญหาเปนหมู  คือการใหหลายๆ คนมีโอกาสรวมกันอภิปราย  และถกเถียงกัน 
   กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259-260) กลาววา  ในการแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จหรือ
ไดผลดีขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปนี้ 
   1.  ระดับความสามารถของเชาวนปญญา  ผูมีระดับเชาวนปญญาสูงยอมสามารถแกปญหา
ไดดีกวาผูมีระดับเชาวนปญญาต่ํา 
   2.  การเรียนรูการแกปญหาไดสําเร็จรวดเร็ว  เกิดจากการที่ผูเรียนไดเกดิการเรียนรูอยาง
แทจริง  สามารถจับหลักการเรียนรูตางๆ ไดอยางถองแท  เมื่อประสบปญหาที่คลายคลึงกัน                  
จะแกปญหาไดรวดเรว็ถูกตอง 
   3.  การรูจักคดิอยางสมเหตสุมผล ซ่ึงอาศัยส่ิงตางๆ  คือ 
        3.1  ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 
        3.2  จุดมุงหมายในการคดิและแกปญหา 
        3.3  ระยะเวลา 
   โกวิท  วรพิพัฒน (2544: 11) ไดกลาวถึงการคิดเพื่อแกปญหาวา  เปนการคิดที่มีจุดเริ่มตน
ที่ตัวปญหาแลวพิจารณาไตรตรองขอมูล  กระบวนการคิด  และตัดสินใจแกปญหาดวยการใชขอมูล            
3 ดาน ไดแก ขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลวิชาการ  ตอจากนั้นก็ลงมือกระทํา
การ  ถาหากการกระทํานั้นทําใหปญหา  และความไมพอใจของบุคคลหายไป  กระบวนการคิด             
ก็จะยุติลง  ถาหากบุคคลยังรูสึกไมพอใจ  ปญหายังคงมีอยู  บุคคลก็จะเริ่มกระบวนการคิดใหม           
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อีกครั้ง  การคิดที่อาศัยขอมูลเพียงดานใดดานหนึ่ง  หรือเพียงสองดาน  ยังไมถือวาบุคคลนั้นไดคิด
สมบูรณแบบ 
   Stollburg (1956: 225-228) ไดใหความเห็นวา  ปญหาที่เกิดขึ้น  และวิธีการแกปญหานั้น          
ผูแกปญหาแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเปนเอกัตบุคคล  การแกปญหาของแตละคนไมเหมือนกัน  
การแกปญหาขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ สรุปไดดังนี้ 
   1.  ประสบการณของแตละบุคคล 
   2.  วุฒิภาวะทางสมอง 
   3.  สภาพการณที่แตกตาง 
   4.  กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
     Ausubel (1968: 551) กลาวไววา  องคประกอบที่ทําใหบุคคลตางกันในการแกปญหา               
แบงออกได 3 ประการ คือ 
   1.  ความรูในเนื้อหาวิชา และความเคยชินเกี่ยวกับการคิดในเรื่องนั้น 
   2.  การใช “แบบการคิด” ที่ไวตอการแกปญหา  และความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิธีแกปญหาที่มี 
ประสิทธิภาพ 
   3.  คุณลักษณะของบุคลิก เชน แรงขับ ความมั่นคงในอารมณ ความวติกกังวล เปนตน 

  Morgan (1978: 154-155) สรุปวาวิธีการแกปญหาของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน  ทําให
ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับ 

  1.  สติปญญา (Intelligence)  ผูที่มีสติปญญาดีจะแกปญหาไดด ี
  2.  แรงจูงใจ (Motivation) ในการที่จะทาํใหเกิดแนวทางในการแกปญหา 
  3.  ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันทีทันใดจากประสบการณที่มีมากอน 
  4.  การเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม 

   Woods (1984: 5-13) กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา สรุปไดดังตอไปนี้ 
   1.  กลวิธี  ซ่ึงประกอบดวย  การสรางสรรค  การคิดเชิงวเิคราะห  ความรูเดิม  
ประสบการณเดิม  และการจาํแนกลักษณะของปญหา 
   2.  การใหนิยามของปญหา  
   3.  การพยายามรวบรวมองคประกอบของปญหา 
   4.  ความเครียด ความกังวล และแรงจูงใจ  
   5.  การตัดสินใจ  
   6.  การใชเหตุผล  
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  สรุปไดวา  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
องคประกอบหลายอยาง  ซ่ึงสามารถแบงได 2 ดาน  คือ  องคประกอบดานตัวผูเรียน  ไดแก ระดับ
เชาวนปญญา  อารมณ  อายุ  แรงจูงใจ  ตลอดจนประสบการณของผูเรียน  และองคประกอบ           
ดานสภาพแวดลอมภายนอก  อันไดแก  สถานการณปญหา  การแกปญหาเปนหมู   

 
  กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

     ชอบ  ลีซอ (2533: 68) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร  
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

  1.  สัมผัสรู  ตระหนกัตอปญหา  และความสําคัญของปญหา 
  2.  ศึกษาวเิคราะหองคประกอบ  และธรรมชาติของปญหา 
  3.  เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
  4.  ตั้งขอสมมติฐาน  และทางเลือก 
  5.  หาขอสรุปที่เปนคําตอบหรือแนวทางการแกปญหา 
  วัลลพ  กันทรัพย (2534: 5-16) ไดนําเสนอขั้นตอนการแกปญหาตามกระบวนการ                   

ทางวิทยาศาสตร  พอสรุปไดดังนี้ 
  1.  การกําหนดขอบเขตของปญหา  คือ  การเขาใจในตัวปญหา  การรูสึกวามีปญหา  และ         

เปนปญหาจริงๆ 
  2.  การตั้งสมมติฐาน  คือ  การคาดเดาหรือการคาดคะเนคําตอบหรือแนวทางการแกปญหา          

ที่เกิดขึ้นไวลวงหนาอยางมีเหตุผล  แลวจะใชทุกวิธีการในการแกปญหา 
  3.  การรวบรวมขอมูล  คือ  การวางแผนเพือ่ที่จะหาวิธีการใหไดคําตอบจากปญหาตางๆ            

ที่เกิดขึ้นจริง 
  4.  การวิเคราะหขอมูล คือ การเก็บรวบรวมขอมูลของปญหา  แลวนํามาวิเคราะหแยกแยะ

วาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม  และเปนการศึกษาความหมายของขอมูลใชในการตรวจสอบผล
ขอมูลเพื่อเปนการยืนยันวาถูกตองหรือไม 

  5.  การสรุปผล  คือ  การนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลมาใช  หรือนํามาปฏิบัติเปนการย้าํ  
ผลการวิเคราะหขอมูล  หรือผลการพิสูจนสมมติฐานอันเปนขั้นสุดทายของกระบวนการแกปญหา  
คือ  การไดคําตอบของปญหาอยางชัดเจน 
   กรมวิชาการ (2544: 82) แบงกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรออกเปน 4 ขั้นตอน  
สรุปไดดังนี้ 
   1.  ทําความเขาใจปญหา 
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   2.  วางแผนแกปญหา 
   3.  ดําเนินการแกปญหาและประเมนิผล 
   4.  ตรวจสอบการแกปญหา 
   สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศกึษาธิการ (2545: 72) 
ไดแบงขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไว 5 ขั้น คือ 
   1.  มีปญหา 
   2.  ทําความเขาใจปญหา 
   3.  รวบรวมและเลือกวิธีแกปญหา 
   4.  ลงมือแกปญหา 
   5.  ประเมินผลการแกปญหา 
   สุพจน แสงมณี  และคณะ (2546: 235)  กลาวถึงวิธีที่ใชในการแกปญหาวา  ประกอบดวย  
5 ขั้นตอนใหญ ๆ สรุปไดดังนี้ 
   1.  การกําหนดปญหา 
   2.  การตั้งสมมติฐาน 
   3.  การตรวจสอบสมมติฐาน 
   4.  การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล 
   สําราญ พฤกษสุนทร  และคณะ (2546: 1) กลาวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรวาเปนวิธีการ
ในการศึกษาหาความรู  และแกปญหา  ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้ 
   1.  การสังเกต 
   2.  บันทึกขอมูล 
   3.  ตั้งสมมติฐาน 
   4.  การทดลอง 
   5.  สรุปผล 
   สุวิทย มูลคํา (2547: 27) ไดสรุปขั้นตอนของการแกปญหาเปน 6 ขั้นตอน  สรุปไดดงันี้ 
   1.  กําหนดปญหา 
   2.  ตั้งสมมติฐานหรือการหาสาเหตุของปญหา 
   3.  วางแผนแกปญหา 
   4.  เก็บรวบรวมขอมูล 
   5.  วิเคราะหขอมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 
   6.  สรุปผล 



  
47 

   Bloom (1956: 62) ช้ีใหเห็นวา  ขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหานั้นมีอยู 6 ขั้นตอน 
สรุปไดคือ 
   1.  เมื่อผูเรียนไดพบกับปญหา ผูเรียนจะคิดคนสิ่งที่เคยพบเคยเห็น และเกี่ยวของกบัปญหา 
   2.  ผูเรียนจะใชประโยชนจากขั้นที ่1 มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นใหม 
   3.  การแยกแยะของปญหา 
   4.  การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิด  และวิธีการที่เหมาะสมของกับปญหา 
   5.  การใชขอสรุปของวิธีการมาแกปญหา 
   6.  ผลที่ไดจากการแกปญหา 

  Atkinson (1961: 624) กลาววาวิธีการแกปญหา  ก็คือวิธีเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร
นั่นเอง  ประกอบดวย 9 ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้ 

  1.  กําหนดปญหา 
  2.  พิจารณาและตรวจสอบการทดลองเดมิที่จะใชในการแกปญหาได 
  3.  คนหาความคิดใหมๆ หรือหาขอเท็จจรงิมาสนับสนุนการแกปญหา 
  4.  ศึกษาและประเมินผลของการคนควา 
  5.  ตดัสินเลือกวิธีที่ดีที่สุดมาใช 
  6.  ขั้นการทดลอง 
  7.  ขั้นสรุปผล 
  8.  สรุปและนําไปใชกบัสถานการณที่คุนเคย 
  9.  นําขอสรุปไปใชในสถานการณหรือปญหาใหม 
  Dewey ( อางถึงใน สุทธิรา พิสิษฐกุล, 2539: 57) ไดเสนอวิธีการแกปญหาเปนขั้นตอน  

สรุปไดดังนี้ 
  1.  ขั้นเตรียมการ  หมายถึง  ขั้นการรับรู และเขาใจปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นคนสวนใหญ          

จะพบกับความตึงเครียด  ความสงสัย  และความยากลําบากที่จะตองพยายามแกไขปญหานั้น              
ใหหมดไป  ในขั้นตนผูประสบปญหาจะตองรับรู  และเขาใจตัวปญหานั้นกอนวาปญหาที่แทจริง                  
ของเหตุการณนั้นๆ คืออะไร  หรือคนหาขอมูลที่แทจริงของปญหานั้นๆ 

  2.  ขั้นในการวิเคราะหปญหา  หมายถึง  ขัน้ในการพิจารณาดวูามีส่ิงใดบางที่เปนสาเหต ุ
สําคัญของปญหา การระบุและแจกแจงลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแตกตางกัน มีระดับ
ความยากงายที่แกไขไดตางกัน  จึงตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
  2.1  ตัวแปรตน  หรือองคประกอบอะไรบาง 
         2.2  มีอะไรบางที่จะตองทําใหเกิดปญหา 
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        2.3  ตองจัดการมองปญหาใหกวางออกไป  โดยเฉพาะมองสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะ
แกปญหาทีละตอน 

        2.4  ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
         2.5  พยายามดเูฉพาะสิ่งที่เกีย่วของกับปญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีส่ิงที่เรามองเห็น

ไมชัดที่เปนตวัปญหา  ถาขจัดสิ่งนั้นไดกจ็ะแกปญหาได 
  3.  ขั้นเสนอแนวทางในการแกปญหา  หมายถึง  ขั้นหาวิธีการแกปญหาใหตรงกับสาเหตุ

ของปญหาแลวเสนอออกมาในรูปของวิธีการ  เปนการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหาเพื่อ        
การตั้งสมมติฐาน  ในที่สุดก็จะไดผลลัพธออกมา 

        3.1  จะมีวิธีหาขอเท็จจริงเกีย่วกับปญหาอยางไร  ใครเปนผูใหขอมูลนั้น 
        3.2  สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพื่อชวยแกปญหา 
  4.  ขั้นในการตรวจสอบผล  หมายถึง  ขั้นเสนอเกณฑเพือ่การตรวจสอบผลลพัธที่ได             

จากวิธีการแกปญหา  ถาพบวาผลที่ไดรับนั้นยังไมใชผลที่ถูกตอง  ก็ตองมีการเสนอวิธีการแกปญหา
ใหม  จนกวาจะไดวิธีที่ดีที่สุด 

  5.  ขั้นในการนําไปประยุกตใช  หมายถึง  การนําวิธีแกปญหาที่ถูกตองไปใชในโอกาส
ขางหนา  เมื่อพบกับเหตกุารณที่เปนปญหา  และคลายคลึงกับเหตกุารณที่เคยพบเคยเหน็มาแลว 

  Weir (1974: 18)  ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหา 4 ขั้นตอน  สรุปไดคือ 
  1.  ขั้นระบุปญหา 
  2.  ขั้นวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
  3.  ขั้นเสนอวธีิแกปญหา 
  4.  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ 

   Torrance  (1986: 153-156) ไดกลาวถึง  กระบวนการแกปญหา ซ่ึงแบงเปน 5 ขั้นตอน  
สรุปไดดังนี ้
   1.  ขั้นการพบความจริง (Fact-Finding)  ในขั้นนีเ้ร่ิมตั้งแตรูสึกกังวลใจ  มีความสับสน
วุนวายเกิดขึ้นในจิตใจ  แตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร  จากจุดนี้ก็พยายามตั้งสติ  และพิจารณาดู
วาความยุงยาก  สับสน  วุนวาย  หรือส่ิงที่ทําใหกังวลใจนัน้คืออะไร 
   2.  ขั้นการคนพบปญหา (Problem-Finding) ขั้นที่เกดิตอจากขั้นที่ 1  เปนการระบุปญหา         
ที่เกิดขึ้นจากความยุงยาก  วุนวาย  สับสน  ที่ทําใหเกิดความกังวลใจ 
   3.  ขั้นการตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ขัน้นี้เกดิตอจากขั้นที่ 2  เมื่อรูวามีปญหาเกิดขึน้         
ก็จะพยายามคิด  และตั้งสมมติฐานขึ้น  และรวบรวมขอมูลตางๆ  เพื่อนําไปใชในการตรวจสอบ
สมมติฐานในขั้นตอไป 
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   4.  ขั้นการคนพบคําตอบ (Solution-Finding) ในขั้นนี้จะพบคําตอบจากการตรวจสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ 3 
   5.  ขั้นยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance-Finding) ขั้นนี้จะเปนการยอมรับคําตอบ
ที่ไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลว  วาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร   
   Parnes (1992: 189-194) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาไว 6 ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้ 
   1.  การกําหนดปญหาหรือสถานการณ  (Situation) 
   2.  การคนหาความจริง (Fact Finding)  เปนการหาขอมลูจากสถานการณหรือปญหา             
ที่กําหนดให  เพื่อใหรูวามีส่ิงบกพรองหรือผิดปกติเกดิขึ้น 
   3.  การคนหาปญหา (Problem-Finding) เปนการมองเห็นปญหาที่เกิดจากสถานการณ 
   4.  การคนหาความคิด (Idea-Finding)  เปนการหาแนวคิดหรือขอบเขตของปญหา  เพื่อหา
วิธีการแกปญหา  โดยการรวบรวมความคิดหรือตั้งเปนสมมติฐาน 
   5.  การคนหาคําตอบ (Solution-Finding) เปนการปฏิบัติตามทางเลือกของการแกปญหา
จากสมมติฐานเพื่อหาคําตอบ 
   6.    การยอมรับสิ่งที่คนพบ (Acceptance-Finding)  เปนการตรวจสอบ  และประเมนิ
กระบวนการคดิ  และคําตอบที่ได 

  McIntosh  (1995: 204-207) ไดกลาวถึงแนวคิด หรือกระบวนการใหมในการแกปญหา     
ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน  สรุปไดวา 
   1.  ขั้นการตั้งปญหา (Problem Posing)  เปนขั้นตอนการรวบรวมขอมลูของปญหา และ 
การจัดกระทํากับปญหา  ซ่ึงอาจจะเปนปญหาจากธรรมชาติ  สถานการณ  และการตั้งคําถาม 
   2.  ขั้นการเขาสูปญหา (Problem Approach) ประกอบดวย  การประเมินขอมูล  การหา 
ความสัมพันธของขอมูล  โดยใชการจัดหมวดหมู  การสังเกต การปรับปรุงแกไขวิธีการ  การเขาสู
ปญหาเมื่อถูกรับรองโดยหลักฐานใหม 
   3.  ขั้นการแกปญหา (Problem Solution) เปนการใชวิธีการหลายๆ อยางเพื่อแกปญหา              
ที่สลับซับซอน  เปนสวนหนึ่งของการประเมินคาปญหาที่ตองพิสูจน  จะอยูบนพื้นฐานแหงขอมูล
ขาวสารที่มีคุณภาพที่เคยนําไปสูการแกปญหาได 
   4.  ขั้นการแสดงผล (Communications) เปนการแปลความหมาย  สรุปผลการแกปญหา  
หรือแสดงเหตผุลในการแกปญหานั้นๆ    
   จากหลักการการแกปญหาที่นักการศึกษาไดเสนอไวหลายๆ วิธีการ  ในการวิจัยคร้ังนี้  
ผูวิจัยเลือกใชขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ตามขั้นตอนการแกปญหาของ Weir  ซ่ึงได
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เสนอเปนแนวทาง ไดแก  การระบุปญหา  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  การเสนอแนวทาง             
ในการแกปญหา  และการตรวจสอบผลลัพธ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     

  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรปูแบบการเรียน 
  สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียน  ผูวิจัยไดศึกษา  คนควา  และรวบรวม

ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงในงานวิจัย
ฉบับนี้  ผูวิจัยจะขอนําเสนอเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ Kolb  
โดยมีผลงานวิจัยดังนี้   

 
  งานวิจัยภายในประเทศ    

   นิภวรรณ รัตนวัลย (2534) ไดศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรตางกัน ตามแนวคิดของ Kolb  กลุมตัวอยางที่ใช          
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
392 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีแบบการเรียนแบบปรับปรุงมากที่สุด  
รองลงมาไดแก แบบคิดเอกนัย แบบคิดอเนกนัย  และแบบดูดซึม ตามลําดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง  มีแบบการเรียนแบบปรับปรุงมากที่สุด  รองลงมา
ไดแก แบบคิดเอกนัย แบบคิดเอนกนัย  และแบบดูดซึม  ตามลําดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง มีแบบการเรียนแบบปรับปรุงมากที่สุด  รองลงมา
ไดแก  แบบคิดเอกนัย  แบบดูดซึม  และแบบเอนกนัย  ตามลําดับ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6     
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง  มีแบบการเรียนแบบปรับปรุงมากที่สุด รองลงมาไดแก 
แบบคิดเอกนัย  แบบคิดเอนกนัย  และแบบดูดซึม  ตามลําดับ  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรตางกันมีแบบการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   วิชาญ  เลิศลพ (2535) ไดศึกษารูปแบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร        
โอลิมปค  ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตรโอลิมปค ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร  ที่สอบคัดเลือกผานเขารับการอบรมเขม          
ในโครงการวิทยาศาสตรโอลิมปค ปการศึกษา 2533 และ 2534 จํานวน 99 คน  ผลการวิจัยพบวา   
1) นักเรียนในโครงการวิทยาศาสตรโอลิมปคมีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  แบบดูดซึม               
แบบคิดอเนกนัย  และแบบคิดเอกนัย  ตามลําดับ  2) นักเรียนในโครงการวิทยาศาสตรโอลิมปค  
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สาขาวิชาฟสิกส  มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  แบบปรับปรุง แบบคิดเอกนัย และแบบคิดอเนกนัย  
ตามลําดับ  3) นักเรียนในโครงการวิทยาศาสตรโอลิมปค สาขาวิชาเคมี มีรูปแบบการเรียน                 
แบบปรับปรุง แบบคิดอเนกนัย แบบดูดซึม และแบบคิดเอกนัย ตามลําดับ 4) นักเรียนในโครงการ
วิทยาศาสตรโอลิมปค สาขาวิชาชีววิทยา มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง แบบคิดอเนกนัย               
แบบดูดซึม  และแบบคิดเอกนัย  ตามลําดับ             
   ประชิต  อินทะกนก (2541)  ไดเปรียบเทียบการเรียนการสอนดวยอินเตอรเน็ตที่บอก           
และไมบอกเสนทางสืบคนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน ตามแนวคิดของ Kolb ผลการวิจัยปรากฏวา ไมพบความแตกตาง                
ของคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนของกลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบบอก              
และไมบอกเสนทางการสืบคนที่มีรูปแบบการเรียน  และลักษณะผูเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ .05      
     พงษศักดิ์   แปนแกว  (2545) ไดศึกษาแบบจําลองการใชความรูทางวิทยาศาสตร                            
ในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีแบบการเรียน  และความถนัดทางการเรียน
แตกตางกัน  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2543          
ในภาคเรียนที่ 1  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน  43  คน  และในภาคเรียนที่ 2  
ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน 31 คน  ปรากฏวา  นักเรียนแตละกลุมของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา            
แตละกิจกรรมในระดับตางกัน  คาเฉลี่ยของระดับความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตร            
ในการแกปญหาพบวา กลุมนักเรียนที่มีแบบการเรียน  และความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน           
ของทั้งสองโรงเรียน  สวนใหญมีความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหา            
ในระดับพอใช  สวนพฤติกรรมการแกปญหาพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน  และ               
ใชวิธีการแกปญหาแบบลองถูกลองผิดมากกวาแบบอื่น 
   สุภวัฒน  โสวรรณี (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการเรียน  และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  ระบบนิเวศ  กลุมตัวอยางเปนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
โรงเรียนบานโนนกอ  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 50 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  
นักเรียนกลุมตัวอยางมีแบบการเรียนทั้ง 4 แบบ คือ  แบบเอนกนัย  มากที่สุดจํานวน 20 คน  คิดเปน
รอยละ 40  รองลงมาคือ  แบบปรับปรุง  จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 32 แบบเอนกนัย  จํานวน  
8 คน  คิดเปนรอยละ 16  แบบดูดซึม  จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 12  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
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เมื่อพิจารณาตามแบบการเรียนพบวา  นักเรียนที่มีแบบการเรียนตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไมแตกตางกัน 
   พงษศักดิ์  แปนแกว (2546) ไดศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประชากรที่ใชวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ช้ันปที่ 1 และ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2                 
ปการศึกษา 2544  จํานวน 557 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  1) นักศึกษาชายมีรูปแบบการเรียน           
เปนแบบเอนกนัยตางจากนักศึกษาหญิงที่มีรูปแบบการเรียนแบบปฏิบัติ  2) นักศึกษาที่มีอายุนอย            
มีรูปแบบการเรียนแบบปฏิบัติตางจากนักศึกษาที่มีอายุมากที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบเอนกนัย             
3)  นักศึกษาตางระดับชั้นปมีรูปแบบการเรียนรูเปนแบบเดียวกันคือแบบปฏิบัติ  4) นักศึกษา            
ตางสาขาวิชามีรูปแบบการเรียนรูตางกัน สวนใหญเปนแบบปฏิบัติ  รองลงมาเปนแบบอเนกนัย                     
5)นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีรูปแบบการเรียนรูแบบเอนกนัย  สวนนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเปนแบบปฏิบัติ 
   พิชัย  ทองดีเลิศ (2547) ไดศึกษาการนําเสนอรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย
คอมพิวเตอร  สําหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะการดําเนินชีวิต  
ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2547  จํานวน 60 คน ผลการวิจัยปรากฏวา นิสิตทุกรูปแบบ       
การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนทุกรูปแบบไมแตกตางกัน 
   อัฐชัย  เคารพรัตน (2548)  ไดศึกษาผลการสอนแบบสตอรี่ไลนที่มีตอความเขาใจ                
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน กลุมตัวอยาง
ที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547  โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับ          
การสอนแบบสตอรี่ไลน  และการสอนแบบปกติมีความเขาใจการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน           
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  2) นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบไดเวอรเจอร  และ  
แบบคอนเวอรเจอร   มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน  
 
   งานวิจัยตางประเทศ 
   Wessel, Loomis, Rennie, Brook, Hoddinott & Aherne (1999) ไดศึกษารูปแบบการเรียน  
และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนโปรแกรมกายภาพบําบัด  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันปที่ 2-4  โปรแกรมกายภาพบําบัด  จํานวน 158 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  1) นักเรียนสวนใหญ            
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มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  และแบบคิดเอกนัย  2) ระดับคะแนนความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนทุกรูปแบบการเรียนอยูในระดับใกลเคียงกัน  แสดงวาความสามารถในการแกปญหา  
ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการเรียนของนักเรียน 3) รูปแบบการเรียนไมมีผลตอความสามารถ         
ในการแกปญหาของนักเรียนตางชั้นป   
   Chih-Yi (2001) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความชอบรูปแบบการเรียน ความชอบ
พฤติกรรมการสอน  และความชอบในรูปแบบการสอน  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย         
โคโรลาโด  จํานวน 144 คน ที่เรียนใน 4 สาขาวิชาคือ  สาขาพลศึกษา  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  
สาขาศิลปะการแสดง  และสาขาประถมศึกษา  โดยใชแบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิด       
ของ Kolb ผลการวิจัยปรากฏวา นักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา  มีความชอบรูปแบบการเรียนในมิติ         
ดานการเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติจริงมากที่สุด  นักศึกษาสาขาพลศึกษา  และสาขาศิลปะ           
การแสดงชอบพฤติกรรมของผูสอนแบบฝกสอนมากกวาแบบอื่นๆ ขณะที่นักศึกษาทุกสาขาวิชา
ชอบรูปแบบการสอนที่เนนการสืบเสาะหาความรู  และมีความสัมพันธระหวางความชอบรูปแบบ
การเรียน  ความชอบพฤติกรรมการสอน  และความชอบในรูปแบบการสอน  
   Malinsky (2001)  ไดศึกษาความสอดคลองของรูปแบบการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ                   
ทางการเรียน  และความนับถือในตนเองของนักเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนในระดับ 5 
และ 6 จํานวน 126 คน  และครู 6 คน ในโรงเรียน Jefferson Parnish โดยทําการสํารวจรูปแบบ         
การเรียนของนักเรียนโดยใชแบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ Kolb และสํารวจรูปแบบ
การสอนของครูโดยใชแบบสํารวจชุดเดียวกัน   ผลการวิจัยพบวา   ไมมีความแตกตางกัน            
อยางนัยสําคัญทางสถิติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนสอดคลอง
กับรูปแบบ การสอนของครู  และนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนไมสอดคลองกับรูปแบบการสอน
ของครู  แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของความนับถือในตนเอง  ระหวางนักเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนสอดคลองกับรูปแบบการสอนของครู  และนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน             
ไมสอดคลองกับรูปแบบการสอนของครู       
   Puah Keng Hai (2005) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนกับระดับคา GPA  
ของนักเรียนในสถาบันเทคนิค  โดยแยกนักเรียนออกเปน 4 กลุมตามรูปแบบการเรียนของ Kolb  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในสถาบันเทคนิค จํานวน 291 คน ผลการวิจัยปรากฏวา  
นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัยมีระดับคา GPA สูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
แบบอื่นๆ  2) ไมมีความแตกตางกันของรูปแบบการเรียนในกลุมนักเรียนที่มีเพศ และเชื้อชาติ
แตกตางกัน    
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   Ozlem Kaf Hasirci (2006) ไดศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาครูสาขาประถมศึกษา  
โดยไดแยกนักศึกษาออกเปน 4 รูปแบบ  คือ  แบบคิดอเนกนัย  แบบดูดซึม  แบบคิดเอกนัย  และ
แบบปรับรุง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาครู  สาขาประถมศึกษา  จํานวน 202 คน  
ผลการวิจัยปรากฏวา  1) นักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งมีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  2) รูปแบบ          
การเรียนของนักศึกษาในชั้นเดียวกันไมแตกตาง   
   Chun-Jyi  Su (2007) ไดศึกษาผลของรูปแบบการเรียน  และการเรียนดวยเว็บชวยสอน             
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการเมืองการปกครอง  กลุมตัวอยางที่ใช            
เปนนักเรียนเกรด 8 ในเมืองเทาหยวน  แบงเปน 2 กลุม  คือ  กลุมทดลองใหเรียนดวยเว็บชวยสอน 
และกลุมควบคุมใหเรียนตามวิธีปกติ และแบงนักเรียนเปน 4 รูปแบบ ตามรูปแบบการเรียน            
ของ Kolb ทั้ง 2 กลุม  ผลการวิจัยปรากฏวา  1) นักเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองดีขึ้น  และชวยใหนักเรียนมีสวนรวม  และใหความสนใจ        
กับการเรียนเพิ่มขึ้น  2) นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  
3) นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมที่เรียนดวยเว็บชวยสอน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
สูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุงที่เรียนดวยวิธีเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
4) นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัย  และแบบดูดซึมที่เรียนตามวิธีปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนปรับปรุงที่เรียนดวยวิธีเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  5) เว็บชวยสอนไมมีสวนในการมีปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน  แตจะชวยให
นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  และสงเสริมผลการเรียนใหดีขึ้นได  
  
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัย            
ไดศึกษาคนควา  และรวบรวมขอมูลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหา                 
ทางวิทยาศาสตรกับตัวแปรดานตางๆ ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
เชน  ระดับชั้น  เพศ  สติปญญา  รูปแบบการเรียน รวมถึงวิธีการสอนแบบตางๆ ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวม
ผลงานวิจัยจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ดังนี้  
  
   งานวิจัยภายในประเทศ 
   บังอร  ภัทรโกมล (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  หนวยตัวเรา          
ดวยวิธีสอนแบบโครงการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6             
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ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2539  ของโรงเรียนวัดศรีคัคณางค  และโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ            
อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  จํานวนโรงเรียนละ 30 คน  รวม 60 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา             
1)  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  หนวยที่ 1  ส่ิงมีชีวิต  หนวยยอยที่ 1  ตัวเรา   สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยวิธีสอนไมใชแบบโครงการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยวิธีสอนแบบโครงการมีความสามารถในการแกปญหาสุขภาพ  หนวยตัวเรา  สูงกวานักเรียน           
ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนไมใชแบบโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สดุดี  ธรรมครูปตย (2541) ไดศึกษาความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ที่มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ตางกัน  ในจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 
2540  ในจังหวัดนนทบุรี  จํานวน 846 คน  พบวา  1) นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร
ตางกันในระดับปานกลางมีจํานวนมากที่สุด  2) นักเรียนที่มีความสามารถในการใชความรู              
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางมีจํานวนมากที่สุด              
3) นักเรียนที่มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับสูง มีความสามารถในการใช
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถ          
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระดับปานกลางและระดับต่ํา  ในขณะเดียวกันนักเรียนที่มี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระดับปานกลาง  มีความสามารถในการใชความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถ                
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระดับต่ํา  
   อุบล  อุตมะมุณีย  (2544) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพสมอง   และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดสงขลา  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2544  จํานวน 378 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา 1) สมรรถภาพ
สมองทั้ง 4 ดาน  คือ  ดานจํานวน  ดานเหตุผล  ดานมิติสัมพันธ  และดานการสังเกตรับรู  และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  กับบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  สามารถ
พยากรณบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยความสามารถ         
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสามารถพยากรณบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  รองลงมาคือ  ความสามารถทางดานเหตุผล  ดานจํานวน  ดานมิติสัมพันธ    
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ตามลําดับ  สวนความสามารถทางดานการสังเกตรับรู  สามารถพยากรณบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  ปยดา   ปญญาศรี  (2545)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา                 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ระหวางนักเรียนที่มีแบบการเรียน  การอบรมเลี้ยงดู  และระดับ
เชาวนปญญาแตกตางกัน  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2544  จํานวน 525 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา             
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยสวนรวม  และจําแนกตามแบบการเรียน  การอบรมเลี้ยงดู  และ
ระดับเชาวนปญญา  มีระดับความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับปานกลาง  2) นักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีแบบการเรียนแตกตางกันมีความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบรวมมือ มีความสามารถ  
ในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบแขงขัน  แบบพึ่งพา  แบบอิสระ  และแบบ       
มีสวนรวม  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน มีความสามารถ        
ในการคิดแกปญหาไมแตกตางกัน  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีระดับเชาวนปญญาแตกตาง
กันมีความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
นักเรียนที่มีระดับเชาวนปญญาสูงกวาปกติมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียน            
ที่มีระดับเชาวนปญญาปกติและระดับเชาวนปญญาต่ํากวาปกติ  5) ไมมีปฏิสัมพันธระหวาง               
แบบการเรียนกับการอบรมเลี้ยงดู  และแบบการเรียน  การอบรมลี้ยงดู  และระดับเชาวนปญญา             
ที่สงผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่ระดับนัยสําคัญ .05  6) ไมมีปฏิสัมพันธ
ระหวางแบบการเรียนกับระดับเชาวนปญญา  และการอบรมเลี้ยงดูกับระดับเชาวนปญญาที่สงผลตอ
ความสามารถในการคิดแกปญหา 

  เปรมชื่น  สุธรรมดิเรกลาภ  (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม             
ทางโรงเรียน  พัฒนาการทางความคิด  และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของเด็ก
นักเรียนอายุ 10-12 ป  ในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนเด็กนักเรียนที่มีอายุ 10-12 ป  
ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โรงเรียน รวม 42 คน ผลการวิจัยพบวา  
1) โรงเรียนที่ 1  และโรงเรียนที่ 2  มีสภาพแวดลอมทางโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติที่ระดับ .001  2) เด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป  มีลําดับความคิดตามทฤษฎีเพียเจทขั้นปฏิบัติการ
รูปธรรม 3) เด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับ
ปานกลาง  4) เด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป  ที่มีสภาพแวดลอมทางโรงเรียนแตกตางกัน  มีพัฒนาการ
ทางความคิดไมแตกตางกัน  5) เด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป ที่มีพัฒนาการทางความคิดแตกตางกัน          
มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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6) พัฒนาการทางความคิดของเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา              
กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สายสุณีย   สีหวงษ  (2545)  ไดศึกษาความสัมพันธระหว างทักษะกระบวนการ                      
ทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยาง  
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ภาคเรียนที่ 2     
ปการศึกษา 2544  จํานวน 353 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .700 และ .492  
ตามลําดับ  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายดานทุกดาน  เจตคติเชิงวิทยาศาสตรรายดาน
ทุกดาน  มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   

   ศิริพร  สุวรรณการณ (2546) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู
แบบสรางสรรคความรู  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
หาดใหญรัฐประชาสรรค  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546  จํานวน 
2 หองเรียน  แบงเปนกลุมทดลอง 45 คน  สอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบสรางสรรคความรู  และ
กลุมควบคุม  45 คน สอนตามคูมือครู ผลการวิจัยปรากฏวา  1) นักเรียนที่ไดรับการสอน                  
ตามรูปแบบการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่ไดรับ            
การสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูมีความสามารถในการแกปญหา                        
ทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สถาปนา   เกษมศิลป (2546) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหา                
ทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในวิชาเคมี                    
เร่ือง สารและการเปลี่ยนแปลง กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545             
กลุมทดลองจํานวน 20 คน ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร กลุมควบคุม
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จํานวน 20 คน  ไดรับ การสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยปรากฏวา  ความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

  สุวรรณี   หมัดอาด้ํ า  (2546) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยใช
แบบพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลกับการเรียนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  อําเภอเมือง  
จังหวัดยะลา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546  จํานวน  2 หองเรียน  ผลการวิจัยพบวา  1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
หลังเรียนโดยใชแบบพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติที่ระดับ.001 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการแกปญหา                          
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังเรียนตามคูมือครูสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการแกปญหา  
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยใชแบบพัฒนาความสามารถ                  
ในการใชเหตุผลสูงกวาการเรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ทองสงา   ผองแผว  (2547) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค                      
ทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  เจตคติตอกิจกรรมปฏิบัติการเคมี  ความสามารถ                  
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  กับความสามารถในการปฏิบัติการเคมี  และผลสัมฤทธ์ิ           
ทางการเรียนวิชาเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จังหวัดมหาสารคาม  กลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ในจังหวัดมหาสารคาม  
จํานวน 386 คน  ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติทางวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ  เจตคติตอกิจกรรมปฏิบัติการเคมีดานการมีสวนรวม            
ในการปฏิบัติการเคมี โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .122  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติการเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ เจตคติ         
เชิงวิทยาศาสตรดานความมีใจกวาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .178  ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
คือความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .224         
2) สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  
เจตคติตอกิจกรรมปฏิบัติการเคมี   และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร                        
กับความสามารถในการปฏิบัติการเคมีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  มี 2 ชุด  มีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยในชุดที่หนึ่ง  สหสัมพันธคาโนนิคอลที่ไดสูงสุดมีคาเทากับ .366  สามารถ
อธิบายความสัมพันธไดรอยละ 13.4  ความสัมพันธนี้เกิดจากตัวแปรตามที่ไดรับอิทธิพลมากที่สุด  
คือ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี   กับอิทธิพลที่ เกิดจากตัวแปรอิสระ   ความสามารถ                 
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  และเจตคติตอกิจกรรมปฏิบัติการเคมี   
ในชุดที่สอง  สหสัมพันธคาโนนิคอลที่ไดสูงสุดมีคาเทากับ .272  สามารถอธิบายความสัมพันธ           
ได รอยละ 7.30 ความสัมพันธนี้เกิดจากตัวแปรตามที่ไดรับอิทธิพล ไดแก ความสามารถ                     
ในการปฏิบัติการเคมีเปนอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปรอิสระความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร              
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  และเจตคติตอกิจกรรมปฏิบัติการเคมี                    

  เบญจมาศ  เนื่องสิทธะ (2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหา             
ทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนที่มีความสามารถทางสมองตางกัน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 360 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา         
1)  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับความสามารถทางสมองมีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่มีความสามารถทางสมองดานภาษา   
ปานกลาง  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถ             
ทางสมองดานภาษาต่ํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่มีความสามารถ                
ทางสมองดานเหตุผลสูงมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางจากนักเรียน          
ที่มีความสามารถทางสมองดานเหตุผลต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนนักเรียนที่มี
ความสามารถทางสมองดานเหตุผลปานกลาง  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร           
สูงกวานักเรียนที่มีความสามารถทางสมองดานเหตุผลต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                 
4) นักเรียนที่มีความสามารถทางสมองดานตัวเลข  ดานมิติสัมพันธ  และดานการรับรูในระดับ            
สูงและปานกลาง    มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มี
ความสามารถทางสมองดานตัวเลข  ดานมิติสัมพันธ  และดานการรับรูในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

  นงเยาว  คุณเที่ยง (2548) ไดศึกษาผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบที่มีตอความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานนาสวรรค  อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  เขต 3  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  ผลการวิจัยปรากฏวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับ           
การสอนคิดโดยใช เทคนิคการฝกคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการแกปญหา                       
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   นวลอนงค   หาญนาดี  (2549)  ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 2  โดยมีปจจัยที่ใชศึกษาคือ  ความสามารถทางดานสมอง  ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร  เชาวนปญญา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร  และ
ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2549 จํานวน 362 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ตัวพยากรณสวนใหญมีความสัมพันธทางบวก               
กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   ตัวพยากรณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ตัวพยากรณที่มีความสัมพันธ          
มากกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรคือ ความสามารถดานความคลองในการใช
คํา (X7) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .394  สวนตัวพยากรณที่มีความสัมพันธกับตัวเกณฑ
นอย  คือความสามารถดานความจํา (X8) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .138   

  ฤกษฤดี เสนเรือง (2549) ไดศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ และการแกปญหาในวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3  ที่เรียนโดยกลวิธีอภิปญญา  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา         
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2548  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยปรากฏวา  1) นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง 
ไฟฟา  โดยกลวิธีอภิปญญา  มีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เ ร่ืองไฟฟา  โดยกลวิธีอภิปญญา   มีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาในวิชา
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีคาคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแกโจทยปญหาในวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01    

  
   งานวิจัยตางประเทศ 
   Anderson (1967) ไดศึกษาวิธีการแกปญหาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแกปญหา และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะในการแกปญหากับความรูทางวิทยาศาสตร ความสามารถ              
ในการคิดหาเหตุผล  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนฝกหัดครูที่จะออกไปเปนครูวิทยาศาสตร  
โดยใชวิธีสอนแบบแกปญหา คือ ใหผูเรียนอานปญหาทางวิทยาศาสตรแลวใหเขียนหัวขอ                    
ที่เปนปญหาทั้งหมด รวมถึงวิธีการที่ไดคิดขึ้นเองสําหรับแกปญหา โดยคํานึงถึงจํานวนวิธีแกปญหา
วามี  กี่วิธีเทานั้น แลวเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดเรียนแบบวิธีแกปญหา   ผลการวิจัยพบวา                     
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1) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่จะออกไปเปนครูวิทยาศาสตรดีขึ้น  แตไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  2) ผลจากการใชวิธีการสอนแบบแกปญหา ทําใหนักเรียนฝกหัดครูมีทัศนคติ                   
ตอการแกปญหาดีขึ้น 3) ผลจากการวิจัยช้ีใหเห็นวาความสามารถในการอานเปนองคประกอบ
สําคัญในการแกปญหา 4)  ความสามารถคิดหาเหตุผลก็เปนปจจัยสําคัญตอการคิดแกปญหา  
นอกจากนั้น  Anderson  ยังใหขอเสนอแนะวา  ควรไดมีการฝกฝนนักเรียนฝกหัดครูที่จะออกไป
เปนครูวิทยาศาสตรใหมีความสามารถ และมีทักษะในการแกปญหา โดยใหไดรับประสบการณ         
ในดานปฏิบัติทดลอง เพราะนอกจากจะทําใหเกิดทักษะในการแกปญหาแลว ยังชวยสราง              
ความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นอีกดวย 
   Norton (1972) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนเกรด 4,5,6 จํานวน 25 คน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนตางๆ ในเมือง
ออสติน (Austin) รัฐเทกซัส  ที่มีระดับ I.Q. 80-147 เฉลี่ย 116 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.4               
อายุเฉลี่ย 12.7 ป ในการศึกษาครั้งนี้ความสามารถในการแกปญหาพิจารณาจากคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบการแกปญหาซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ (1) นิเทศเขาสูปญหาหรือทําความเขาใจ
กับปญหา (2) ช้ีบงปญหาหรือกําหนดปญหา (3) การแกปญหา หาคําตอบ หรือหาวิธีการแกปญหา 
(4) การวิเคราะหขอมูล (5) พิสูจนปญหา  ผลการวิจัยปรากฏวา ความสามารถในการแกปญหา              
มีความสัมพันธกับความรูของนักเรียนที่มีอยูกอนแลว  
   Nabor (1975) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถ              
ในการแกปญหาของนักเรียนในระดับเกรด 5 และเกรด 6 โดยใชแบบทดสอบ Iowa Test of  
Education Progress : Science  วัดความสามารถในการแกปญหา  และใชแบบทดสอบ Iowa Test of  
Basic Skill Form 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนเกรด 6 มีความสามารถ                  
ในการแกปญหาดีกวานักเรียนเกรด 5  2) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถ         
ในการแกปญหาดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  3) นักเรียนชายและนักเรียนหญิง        
มีความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 
   Wen-Fen Chang (2004) ไดศึกษารูปแบบการเรียน และความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้           
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 โรงเรียนเกาเซียง จํานวน 250 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา 
1) นักเรียนสวนใหญมีรูปแบบการเรียนแบบ Activist, Reflector และแบบ Theorist  สวนรูปแบบ
การเรียนแบบ Pragmatist มีจํานวนนอยที่สุด 2) ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร           
มีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรค  ความคิดวิจารณญาณ  และความคิดเชิงเหตุผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชาย
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และหญิงไมแตกตางกัน  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  5) นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบ Reflector 
และแบบ Theorist  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบ             
การเรียนแบบ Activist  และแบบ Pragmatist   
   Gaiher, Rogan & Braun (2007) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา  และความคิด
รวบยอดของนักเรียนที่ เ รียนดวยการสอนแบบแกปญหาในวิชาฟสิกส  กลุมตัวอยางที่ใช                     
ในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จํานวน 189 คน  ใน 16 โรงเรียนของประเทศแอฟริกาใต
ที่มีผลการเรียนอยูในระดับต่ํามาก  ผลการวิจัยปรากฏวา  หลังจากไดรับการสอนแบบแกปญหาแลว
นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา  และความคิดรวบยอดในวิชาฟสิกสดีกวาเดิม 
  
 


