
 
บทที่ 5 

 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

   การวิจัยเร่ืองความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3                 
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหา                   
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน 2) ศึกษาพฤติกรรม                   
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวง
วิทยา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ Kolb ที่พัฒนาขึ้นโดย  
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ  กระทรงศึกษาธิการ  ที่มีคาความเชื่อมั่น .80  2) แผนการจัด                 
การเรียนรูแบบโครงการ  3) แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   ที่มี                     
คาความเชื่อมั่น .90  4) แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัด            
การเรียนรูแบบโครงการ 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ 
Kolb  สํารวจรูปแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 144 คน แลวแบงนักเรียน
ออกเปน 4 กลุม ตามรูปแบบการเรียนของ Kolb จากนั้นสุมกลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 40 คน  
รูปแบบการเรียนละ 10 คน  แลวแบงนักเรียนแตละรูปแบบการเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน รูปแบบ
การเรียนละ 2 กลุม  แลวดําเนินการจัดการเรียนรูแบบโครงการใหกับนักเรียน โดยใชแผนการจัด  
การเรียนรูแบบโครงการที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลา  26 ช่ัวโมง  เนื้อหา        
ที่นักเรียนใชทําโครงการเปนเรื่อง พลูตาหลวง  ในการวิจัยไดวัดความสามารถในการแกปญหา                      
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคล   โดยใชแบบวัดความสามารถในการแกปญหา                 
ทางวิทยาศาสตร  และสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบโครงการของนักเรียนเปนกลุม  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ    แลวนําผลมาวิ เคราะหตามวิธีการทางสถิติ                  
โดยการหาคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และความแปรปรวนทางเดียว  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 
   1.  นักเรียนทีม่ีรูปแบบการเรียนแตกตางกนั  มีความสามารถในการแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน        
แบบดูดซึม  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
แบบคิดเอกนัย  แบบคิดอเนกนัย  และแบบปรับปรุง  ตามลําดับ     
   2.  กลุมนักเรยีนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05 โดยกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  มีคะแนนพฤติกรรมการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากลุมนักเรียนที่มีรูปแบบ           
การเรียนแบบคิดเอกนัย  แบบคิดอเนกนัย  และแบบปรับปรุง  ตามลําดับ     
    
อภิปรายผล 
   1. เมื่อพิจารณาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน
มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก 
        1.1  รูปแบบการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงรูปแบบการเรียนเปนปจจัยที่ทําใหความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนแตกตางกัน  โดย Ausubel (1968: 551) ไดอธิบายไว
วา  “องคประกอบที่ทําใหบุคคลแตกตางกันในการแกปญหาคือ  การใชรูปแบบการเรียนที่มีไว            
ตอการแกปญหา”  สอดคลองกับความเห็นของ  Dunn (1981: 177) ที่กลาววา “รูปแบบการเรียนเปน
วิธีการที่ผูเรียนแตละคนชอบใชในการเรียนรู  และการแกปญหา” ถานักเรียนมีรูปแบบการเรียน
แตกตางกันก็อาจสงผลใหมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกันดวย  
นอกจากนี้  ประสาท  อิศรปรีดา (2538: 176) อธิบายเรื่องรูปแบบการเรียนไววา “รูปแบบการเรียน
เปนลักษณะนิสัยของผูเรียนที่แตละคนชอบใชในการเรียนรู การแกปญหา และในการตอบสนอง 
ตอส่ิงแวดลอมทางการเรียน” คลายคลึงกับแนวคิดของ Page & Others (1977: 230), Rowntree 

(1981: 155) และ  Woods (1984: 5-13) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา  “รูปแบบการเรียนเปนวิธีการ 
ที่บุคคลชอบใชในการแกปญหา  เปนลักษณะของผูเรียนในการแกปญหา  ดังนั้นรูปแบบการเรียน
จึงมี อิทธิพลตอการแกปญหาของผู เ รียน   เนื่องจากเปนกลวิ ธีการเรียนรูของผู เ รียนที่ ใช                        
ในการแกปญหาตางๆ”  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปยดา  ปญญาศรี (2545) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ระหวางนักเรียนที่มี                  
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แบบการเรียน  การอบรมเลี้ยงดู  และระดับเชาวนปญญาแตกตางกัน พบวา นักเรียนที่มีรูปแบบ  
การเรียนตางกันมีความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และงานวิจัยของ Wen-Fen Chang (2004) ที่ไดทําการศึกษารูปแบบการเรียน และความสามารถ           
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 พบวา นักเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนตางกันมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน  
   นอกจากนี้ยังพบอีกวา  นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัย แบบคิดอเนกนัย  และ
แบบปรับปรุง  ตามลําดับ  และเมื่อนํามาทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา  นักเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนแบบดูดซึมมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบ 
การเรียนแบบปรับปรุง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนรูปแบบการเรียนอื่นที่เหลือ
พบวาไมแตกตางกัน  ที่เปนเชนนี้เพราะ  ตามแนวคิดของ Kolb (1984) นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
แบบดูดซึม  มีลักษณะการเรียนที่ผสมผสมสานระหวางการเรียนรูจากการคิดเชิงนามธรรมกับ           
การเรียนรูจากการสังเกตและไตรตรอง  นักเรียนจึงเปนผูที่เต็มไปดวยความคิด มักชอบเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางกวางขวางจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาคิดสรุปดวยเหตุผลในการแกปญหาตางๆ                
สวนนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  มีลักษณะการเรียนที่ผสมผสานระหวางการเรียนรู              
จากประสบการณจริงเชิงรูปธรรม  กับการเรียนรูจากการทดลองและปฏิบัติ  นักเรียนจึงเปนทั้ง          
นักสัมผัสและนักปฏิบัติ  เปนผูชอบทํางาน  และแกปญหาดวยการปฏิบัติจริง  แตมักจะกระทําโดย
ใสความรูสึกเขาไปมากกวาการวิเคราะหดวยตนเอง   
   เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของ Anderson (1967: 14-15) ที่ไดอธิบายถึงคุณสมบัติ          
ของผูแกปญหาที่มีประสิทธิภาพคือ  มีการคิดเปนระบบ ไมรีบดวนสรุป  มีการวางแผนเปนขั้นตอน
อยางตอเนื่อง  สวน Neuman (1993: 33) กลาวถึงนักแกปญหาที่ดีวา “ควรพิจารณาปญหาโดยใช 
การวิเคราะหและการคิดอยางมีเหตุผล  ไมคาดเดาคําตอบ  หรือใสความรูสึกของผูแกปญหาลงไป”  
และ Sorenson & Others (1996: 9) ยังไดแสดงความคิดเห็นวา  นักแกปญหาที่ดีตองมีการจัดกระทํา
กับขอมูลที่ เกี่ยวของกับปญหาอยางมี เหตุผล   และหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไป                     
จากแนวความคิดเห็นของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตนทั้งหมดเหลานี้สอดคลองกับลักษณะ                  
ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม และนอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกหลายทาน                  
ที่กลาวถึงอุปสรรคของการแกปญหาไว เชน Mayer (1995: 328-331) ที่แสดงความเห็นวา “การยึด
ติดกับความคิด  หรือการคิดเขาขางตัวเองทําใหเกิดการผิดพลาดในการแกปญหาอยางไมรูตัว และ 
Feldman (1996: 239-243) กับ Kassin (1998: 266) ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา  ปจจัย          
ที่ขัดขวางการแกปญหาไมใหประสบความสําเร็จ   ไดแก   การยึดติดกับความคิดของตนเอง                 
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ซ่ึงลักษณะดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนที่มี รูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง                  
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีความสามารถในการแกปญหา                 
ทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง     
   1.2  ระดับสติปญญาของนักเรียนก็อาจมสีวนที่ทําใหความสามารถในการแกปญหา            
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนแตกตางกัน จากการสังเกตขอมูลที่นักเรียนตอบในแบบสํารวจรปูแบบ
การเรียน  ตอนที่ 1 พบวา  นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมสวนใหญเปนนักเรียนที่มี             
ผลการเรียนอยูในระดับ 3-4  สวนนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุงสวนใหญเปนนักเรียน
ที่มีผลการเรียนในระดับ 1-2  จึงทําใหนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีความสามารถ            
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  สอดคลองกับที่
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259-260) แสดงความคิดเห็นวา “ในการแกปญหาแตละครั้ง  จะสําเร็จ
หรือไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับระดับความสามารถของเชาวนปญญา  ผูมีระดับเชาวนปญญาสูง          
ยอมสามารถแกปญหาไดดีกวาผูมีระดับเชาวนปญญาต่ํา” และ Morgan (1978: 155) อธิบายวา  
“ความสามารถของบุคคลนั้นแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับระดับสติปญญา   ผูที่มีสติปญญาดี                     
จะแกปญหาไดดี”  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ  สุวิมล  เขี้ยวแกว (2540: 67) ที่ไดอธิบายไววา  
“ความสามารถในการแกปญหาของ แตละบุคคลแตกตางกันไปเนื่องจากสติปญญา (Intelligence)           
ผูที่มีสติปญญาดีมีแนวโนมที่จะแกปญหาไดดี”  ดังนั้นจะเห็นไดวานอกจากรูปแบบการเรียนแลว  
ระดับสติปญญาก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร                
ดวยเชนกัน 
   2. เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบโครงการของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ที่เปนกลุมตัวอยาง
พบวา  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร         
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจาก 
       2.1  รูปแบบการเรียนของนักเรียน  รูปแบบการเรียนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพฤติกรรม
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนตางกัน  
ดังที่  Ausubel (1968: 551) แสดงความเห็นวา “องคประกอบที่ทําใหบุคคลตางกันในการแกปญหา
คือ  ความรูในเนื้อหาวิชา  การใชแบบการเรียนหรือแบบการคิดที่มีไวใน การแกปญหาและความรู
ทั่วไปในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ” สอดคลองกับที่ Dunn (1981: 177) ไดกลาวไววา  
“รูปแบบการเรียนเปนวิธีการ ที่ผูเรียนแตละคนชอบใชในการเรียนรู  และในการแกปญหา” ซ่ึง  
ประสาท  อิศรปรีดา (2538: 176) ไดอธิบายเรื่องรูปแบบการเรียนไววา  “รูปแบบการเรียนเปน
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ลักษณะนิสัยของผูเรียนที่แตละคนชอบใชในการเรียนรู  ในการแกปญหาและในการตอบสนอง             
ตอส่ิงแวดลอมทางการเรียน” และยังสอดคลองกับแนวความคิดของ Page & Others (1977: 230), 
Rowntree (1981: 155) และ  Woods (1984: 5-13) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา “รูปแบบการเรียน
เปนวิธีการที่บุคคลชอบใชในการแกปญหา  เปนลักษณะของผูเรียนในการแกปญหา  ดังนั้นรูปแบบ
การเรียนจึงมีอิทธิพลตอการแกปญหาของนักเรียน  เนื่องจากเปนกลวิธีการเรียนรูของผูเรียนที่ใช 
ในการแกปญหาตางๆ”     
   นอกจากนี้ยังพบอีกวา  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีคะแนนพฤติกรรม
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากลุมนักเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัย  แบบคิดอเนกนัย  และแบบปรับปรุง  ตามลําดับ  และเมื่อนํามา
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีคะแนน
พฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงกวา            
กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนรูปแบบ          
การเรียนอื่นที่เหลือพบวาไมแตกตางกัน  ที่เปนเชนนี้เพราะ  ตามแนวคิดของ Kolb (1984) นักเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  มีลักษณะการเรียนที่ผสมผสมสานระหวางการเรียนรูจากการคิด
เชิงนามธรรมกับการเรียนรูจากการสังเกตและไตรตรอง  นักเรียนจึงเปนผูที่เต็มไปดวยความคิด   
มักชอบเก็บรวบรวมขอมูลอยางกวางขวางจากแหลงตางๆ  เพื่อนํามาคิดสรุปดวยเหตุผล                
ในการแกปญหาตางๆ  สวนนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  มีลักษณะการเรียน                  
ที่ผสมผสานระหวางการเรียนรูจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรมกับการเรียนรูจากการทดลอง          
และปฏิบัติ   นักเรียนจึงเปนทั้งนักสัมผัสและนักปฏิบัติ   เปนผูชอบทํางาน  และแกปญหา                    
ดวยการปฏิบัติจริง  แตมักจะกระทําโดยใสความรูสึกเขาไปมากกวาการวิเคราะหดวยตนเอง  ดังนั้น
จึงสงผลใหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน             
แบบดูดซึมสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  
 เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของ Anderson (1967: 14-15) ที่ไดอธิบายถึงคุณสมบัติ             
ของผูแกปญหาที่มีประสิทธิภาพไวประการหนึ่ง  คือ มีการคิดอยางเปนระบบ ไมรีบดวนสรุป              
มีการวางแผนเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง  สวน Neuman (1993: 33) ไดกลาวถึงนักแกปญหาที่ดีวา 
“ควรพิจารณาปญหาโดยใชการวิเคราะหและการคิดอยางมีเหตุผล  ไมคาดเดาคําตอบเอง  หรือ                
ใสความรูสึกของผูแกปญหาลงไป”  และ Sorenson & Others (1996: 9) ยังไดแสดงความคิดเห็นวา  
นักแกปญหาที่ดีตองมีการจัดกระทํากับขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาอยางมีเหตุผล  และหาขอมูล
เพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไป  จากแนวความคิดเห็นของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตนทั้งหมด
เหลานี้สอดคลองกับลักษณะของนักเรียนที่มี รูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  และนอกจากนี้                 
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ยังมีนักการศึกษาอีกหลายทานที่กลาวถึงอุปสรรคของการแกปญหาไว เชน Mayer (1995: 328-331)           
ที่แสดงความเห็นวา “การยึดติดกับความคิด  หรือการคิดเขาขางตัวเองทําใหเกิดการผิดพลาด                
ในการแกปญหาอยางไมรูตัว และ Feldman (1996: 239-243) กับ Kassin (1998: 266) ยังไดแสดง             
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา ปจจัยที่ขัดขวางการแกปญหาไมใหประสบความสําเร็จ ไดแก              
การยึดติดกับความคิดของตนเอง  ซ่ึงลักษณะดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนแบบปรับปรุง  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม          
มีคะแนนพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ         
สูงกวากลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง          
        2.2  ประสบการณหรือความรูพื้นฐานของนักเรียนตอเร่ืองที่จัดทําโครงการแกปญหา         
ก็อาจเปนอีกสาเหตุที่ทําใหพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบโครงการของนักเรียนตางกัน  ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของนักเรียนขณะที่         
ทําโครงการพบวา  บางกลุมเลือกเรื่องที่ทําโครงการแกปญหาเปนเรื่องที่สมาชิกในกลุมไมมีความรู
หรือประสบการณมากอน  หรือเปนเรื่องที่ไกลตัว  จึงไมสามารถแกปญหาไดสําเร็จ  สวนบางกลุม
เลือกเรื่องที่จัดทําโครงการแกปญหาเปนเรื่องใกลตัว  สมาชิกในกลุมมีความรูและประสบการณ          
ในเรื่องนี้เปนอยางดี  จึงประสบความสําเร็จในการแกปญหา  สงผลใหพฤติกรรมการแกปญหา         
ของนักเรียนแตกตางกัน จากทรรศนะของ Stollburg (1956: 225-228) เชื่อวา การแกปญหา              
ของแตละบุคคลไมเหมือนกัน การแกปญหาขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล และ Wood 
(1984: 5-13) ไดกลาวถึงอิทธิพลของการแกปญหาวาขึ้นอยูกับกลวิธี  ซ่ึงไดแก  การสรางสรรค         
การคิดเชิงวิเคราะห  ความรู เดิมหรือประสบการณการเดิม สอดคลองกับความคิดเห็นของ               
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259-260) ที่กลาววา “การแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับ
ความรู  และประสบการณเดิมของผูแกปญหานั้น” สวน ชูชีพ  ออนโคกสูง (2522: 34) ไดอธิบายวา 
“ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการแกปญหาคือ  ประสบการณของผูเรียน  ประสบการณบางอยางอาจสงเสริม
ใหแกปญหาไดงายเขา และประสบการณบางอยางก็ขัดขวางการแกปญหา” นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับแนวความคิดของ  Ormrod (2000: 316) ที่กลาววา  “การมีความรูที่สอดคลองกับปญหา                     
แลวสามารถทําความเขาใจในประเด็นปญหาไดเปนอยางดี  โดยสามารถเชื่อมโยง  และจัดกระทํา
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่ไดเก็บไวในความทรงจําไดอยางเหมาะสม  จะชวยใหสามารถใชความรู           
ที่เก็บไวนั้นแกปญหาไดโดยงาย”  
        2.3  การเลือกวิธีในการแกปญหาก็นาจะเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดความแตกตาง
ของพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ                 
ของนักเรียน  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการทําโครงการพบวา  กลุมใดที่เลือก
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วิธีการแกปญหาไดเหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกในกลุม  ก็จะสามารถแกปญหาไดดี   
กลุมใดที่เลือกวิธีการแกปญหาไมเหมาะสม  ก็จะไมประสบความสําเร็จในการแกปญหานั้น  หรือ
อาจพบความยุงยากในการแกปญหามากกวากลุมอื่นๆ ตามความเห็นของ Morgan (1978: 154-155) 
เชื่อวา  การที่บุคคลจะสามารถแกปญหาไดดีหรือไม  นอกจากจะพิจารณาจากสติปญญา  แรงจูงใจ  
ความพรอมแลว  ยังตองพิจารณาถึงการเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมกับปญหานั้นดวยเชนกัน  
ดังที่  สุวิมล เขี้ยวแกว (2540 : 67) และ Matlin (1998: 363) ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
“ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลแตกตางกันไปเนื่องจากวิธีการที่ เลือกใช                   
ในการแกปญหา และการใชยุทธวิธีในการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ  ก็จะสามารถแกปญหา            
ไดอยางมีประสิทธิภาพ”   
        2.4  ระดับผลการเรียนยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
ตางกันมีพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
แตกตางกัน  จากการศึกษาพบวา  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม  มีคะแนน
พฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงกวา            
กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนรูปแบบ          
การเรียนอื่นที่เหลือพบวาไมแตกตางกัน  ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนนั้นพบวา  ในแตละขั้นตอนของการทํา
โครงการ  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  ตั้งใจ  
และมีความรับผิดชอบตองานที่ทําในระดับดีเยี่ยม   สวนกลุมนักเรียนที่มี รูปแบบการเรียน               
แบบปรับปรุง ไมพยายามที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายเลย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  กลุมนักเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบดูดซึมสวนใหญเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบรอย  สวนกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง
สวนใหญเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ซ่ึงเปนนักเรียนที่ผลการเรียนอยูในระดับต่ํา  และมี
ความประพฤติเบี่ยงเบน  จึงทําใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนแตละรูปแบบการเรียน  ตรงกับที่  สุวิมล  เขี้ยวแกว (2540: 67) ไดอธิบายไววา  
“ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลแตกตางกันไปเนื่องจากสติปญญา (Intelligence)          
ผูที่มีสติปญญาดีมีแนวโนมที่จะแกปญหาไดดี” สอดคลองกับความคิดเห็นของ Stollburg (1956: 
225-228) ที่ระบุวา  “ผูแกปญหาแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเปนเอกัตบุคคล  การแกปญหา           
ของแตละบุคคลจึงไมเหมือนกัน  การแกปญหาไมมีขั้นตอนที่แนนอน  และไมเปนไปตามลําดับ
อาจสลับกอนหลังหรือบางขั้นตอนไมมี  นอกจากนั้นการแกปญหายังขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทางสมอง”  
ทั้งนี้ Ormrod (2000: 316) ก็ยังไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันอีกวา “โดยทั่วไปผูที่มีสติปญญา  
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การศึกษาดี และมีประสบการณมากอน จะสามารถคนหาปญหา  และตัดสินใจไดดีกวาคนที่มี
สติปญญา การศึกษา และประสบการณนอย” 
        2.5  วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง  เนื่องการจัดการเรียนรู
แบบโครงการใชระยะเวลาในการทํากิจกรรมนาน  และนักเรียนตองเปนผูทํากิจกรรมนั้นดวยตนเอง
ทั้งหมด  โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดปญหา  การกําหนดโครงการ  การเขียนโครงการ  ซ่ึงเปนรูปแบบ
การเรียนรูที่นักเรียนไมคุนเคย  นักเรียนจะตองทําความเขาใจกับการเรียนรูปแบบนี้ใหมทั้งหมด  
และในบางขั้นตอนซึ่งนักเรียนทํากิจกรรมไปแลว  แตไมประสบความสําเร็จตามที่คาดหมายไว 
ตองกลับมาเริ่มตนทําใหมทั้งหมด  จึงทําใหนักเรียนเกิดความทอแท  และเบื่อหนายตอการทํา
กิจกรรม  สงผลใหกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุงซึ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอยูแลว  
ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเทาที่ควร  สอดคลองกับที่  สุวิมล เขี้ยวแกว (2540: 67)            
ไดกลาววา  “ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลแตกตางกันไปเนื่องจากอารมณ  
แรงจูงใจ ที่จะทําใหเกิดความพยายามในการแกปญหา”  และ  Ausubel (1968: 551) อธิบายวา  
“องคประกอบที่ทําใหบุคคลแตกตางกันในการแกปญหาคือ  บุคลิกลักษณะ  เชน  ความมั่นคง            
ในอารมณ  แรงขับ  ความวิตกกังวล  เปนตน  นอกจากนี้  Wood (1984: 5-13) ไดใหความเห็นวา  
“องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือ  ความเครียด ความกังวล และแรงจงูใจ 
ซ่ึงแรงจูงใจเปรียบเสมือนเครื่องปรุงที่จําเปนที่สุดในการแกปญหา”   
 
   การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
ตางกัน  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระบัญญัติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในสวนของเนื้อหาสาระและแนวการจัดการเรียนรู  ที่เนน
ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่สนใจตามความแตกตางระหวางบุคคล  และฝกใชกระบวนการแกปญหา 
เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได  เนื่องจากผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบวา
รูปแบบการเรียนของนักเรียนมีผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และ
พฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียน  
จึงสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการแกปญหาของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคลของนักเรียนตอไป  จึงนับวาการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร             
ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  มีความเหมาะสม
อยางยิ่งที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  บรรลุตามจุดมุงหมาย
การศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน       
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ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  กอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  ครูควรมีการเตรียมตัวในการสอนมาเปนอยางดี  
เนื่องจากครูไมสามารถรูลวงหนาวานักเรียนจะเลือกปญหาใดในการทําโครงการ  ซ่ึงครูจะตองใช
ความรู  ความสามารถอยางสูงในการใหคําปรึกษาชี้แนะแกนักเรียนทุกๆ กลุม 
   2.  ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการแกปญหาตามโครงการของนักเรียน  ครูควรเอาใจใส
ดูแลอยางใกล ชิด   เพื่อปองกันความผิดพลาดในการทํางาน   หรืออาจเกิดความเขาใจผิด              
ระหวางการทํางาน  แลวทําใหเสียเวลาในการแกไขงานใหมตั้งแตตน 
   3.  ควรใชเวลาในการสอนนอกเวลาเรยีนควบคูกับชั้นเรยีน  เนื่องจากการทําโครงการ           
แตละขั้นตอนตองใชเวลามาก  และบางขั้นตอนไมสามารถทําไดในเวลาเรียนปกติในชั้นเรียน                
จึงตองใหนักเรียนใชเวลานอกชั้นเรียนดวย   
   4.  การสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางทาํโครงการ 
แกปญหาของนักเรียน  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมไดมีสวนรวมในการสังเกตพฤติกรรม
การแกปญหาระหวางกลุมนักเรียนดวยกันเอง  
 
          ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
เชน  รูปแบบการคิด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ความคิดสรางสรรค  เพศ  อายุ  เปนตน  
เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตอไป 
   2.  ควรทําการศึกษาวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนของผูสอนวาสอดคลองกับรูปแบบ
การเรียนของนักเรียนหรือไม  เพื่อนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เนื่องจากวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนของผูสอนอาจมีผลตอรูปแบบการเรียน                
ของนักเรียน 
   3.  ควรทําการศึกษาวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับรูปแบบการเรยีน  
ของนักเรียน  เพื่อนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียน                
ของนักเรียนตอไป 
   4.  ควรทําการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกบัรูปแบบการเรียน 
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาทานอื่น เชน Grasha & Reichman, Honey & Mumford และ McCarthy  
เปนตน  เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวคิด           
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ของ  Kolb ซ่ึ งจะเปนประโยชนในการศึกษารูปแบบการเรียนในภาพรวมของเด็กไทย                      
แลวนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียน
ของนักเรียนตอไป 
 5.  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้  ศึกษาเฉพาะความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เทานั้น  ดังนั้นเพื่อใหผลการวิจัย           
สามารถสรุปครอบคลุมประชากรไดอยางกวางขวางมากขึ้น  จึงควรมีการทําการศึกษาเชนนี้              
กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนอื่นๆ ดวย     
 


