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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) กลยทุธ์การขบัเคล่ือนของนกัเรียน 2) กลยทุธ์การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

และ 3) ผลการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหานักเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
ครู จ านวน 8 คนและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบวดัความสามารถทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
จงัหวดักาญจนบุรี สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) กลยุทธ์ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา คือกลยุทธ์การมีส่วนร่วม  2) กลยุทธ์การ
พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนคือกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน 2) ขั้นกระตุน้
ความสนใจ  3) ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ  4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้  และ 6) ขั้นน าเสนอผลงาน  3) ค่าเฉล่ียหลงัการใชก้ลยุทธ์
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อนการใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ค าส าคัญ : กลยทุธ์การขบัเคล่ือน ทกัษะการแกปั้ญหา การสอนแบบโครงงาน 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study 1) the driving strategies of students. 2) Strategies for developing problem solving  skills 

of students And 3) Results of problem solving skills development Before and after the project learning management. The popu lation used 
in this research consisted of 8 teachers, and grade 1 students in Thongphaphum Witthaya School, Kanchanaburi amount 160 peopl e. The 
research instruments were project based learning plans, The problem solving ability test for grade 1 students in  Thongphaphum Witthaya 
School, Kanchanaburi. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The research found that: 1) Strategies used to drive the development of problem solving skills of grade 1 students in Thongphaphum 
Witthaya School Karnchanaburi was an engagement strategy. 2) Strategies for developing problem solving skills of grade 1 students in 
Thongphaphum Witthaya School Karnchanaburi was project based learning that There are 6 steps which are (1) Basic knowledge step  
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(2) Stimulation phase (3) Collaborative group stage (4) Knowledge seeking step (5) Summary of learning outcomes, and (6) Presentation stage 
3) The mean after using the project based learning strategy was higher than the mean before using the project based learning strategy. 

 

Keywords : Engagement Strategy, Project Based Learning Strategy, Solving Skills. 
 
 

บทน า   
  การศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติเป็นอย่างมาก อาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของชาติก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกก็ตามยอ่มให้ความส าคญัต่อการศึกษาทั้งส้ิน เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาของมนุษยทุ์กคน ท าให้มนุษยส์ามารถพฒันาทกัษะชีวิตไดอ้ย่างถูกตอ้ง การศึกษามิใช่เพียงการเรียนรู้แค่ช่วง
ระยะเวลาหน่ึงในสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็นเสมือนปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งแสวงหา และเพ่ิมพูนความรู้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อพฒันาตนเอง ครอบครัว หน้าท่ีการงาน ตลอดจนความก้าวหน้า และความมัน่คงของประเทศ ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของชาติ ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ เป็นหวัใจส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการศึกษาจากสถานศึกษา ในขณะ
ท่ีโลกพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาในระบบสถานศึกษา จ าเป็นตอ้งตอบสนอง พฒันาศักยภาพของเยาวชนให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของสงัคมทั้งปัจจุบนั และอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือใหค้นไทยสามารถด าเนินชีวติร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการส่ือสาร มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาได ้สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่ง
ดี แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวติ มีทกัษะในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได ้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและศกัด์ิศรี มีการพฒันาตนเอง และมีบทบาทในการพฒันาชาติใหย้ ัง่ยนื 

ในปัจจุบนัท่ีสังคมโลกไดก้า้วเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีคนในสังคมจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมคนในชาติ
ให้มีความสามารถในการปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 
[1] ซ่ึงนักการศึกษาเช่ือว่าการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเกิดจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีและเหมาะสม โดยการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเกิดจากการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด จึงสามารถบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีพึง
ประสงคไ์ด ้ความคิดดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่กลยทุธ์มีความส าคญัเพราะจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและช่วยให้องค์การ
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการได้ ในการก าหนดกลยุทธ์หากได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบถูกตอ้งแลว้ จะเป็นการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การบริหารท่ีมีลกัษณะป้องปราม โดยมีแผนรองรับและมีความคล่องตวัในการแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้า ดังนั้น องค์การทั้ งภาครัฐและเอกชนจึงไดว้างกลยุทธ์มาใช้ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดแผนท่ีในการท างาน เน่ืองจาก
สามารถช้ีน าองค์การเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินการ ให้รีบมือกับ 
การเปล่ียนแปลง พร้อมประสานงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้[2] 

ปัจจุบนัมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ เด็กไทยจ านวนมากขาดทกัษะการคิดแกปั้ญหาในการใชท้กัษะ
ชีวิต อาทิ ปัญหาเด็กวยัรุ่นผิดหวงัในความรักหรือเร่ืองเรียนหาทางออกโดยการฆ่าตวัตาย โครงการ Child Watch โดยสถาบนั 
รามจิตติ ไดส้รุปสภาวการณ์เด็กไทยดา้นภาวะสุขภาพจิตของเด็กไทย พบวา่ เยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี พยายามฆ่าตวัตายเพ่ิมข้ึน 
หรือคิดเป็นจ านวนเยาวชนท่ีพยายามฆ่าตวัตายปีละ 7,800 คน หรือเฉล่ียวนัละ 21 คน และท่ีฆ่าตวัตายส าเร็จปีละ 800 หรือเฉล่ียวนั
ละ 2 คน ซ่ึงกรมสุขภาพจิตไดอ้ธิบายสาเหตุการฆ่าตวัตายว่า เกิดจากอาการซึมเศร้าซ่ึงมาจากความวิตกกงัวล และไม่สามารถ
จดัการคิดแกไ้ขกบัปัญหาตนเองได ้ทั้งน้ี งานวจิยัพบวา่ ทกัษะการแกปั้ญหาของเด็กจะพฒันาข้ึนตามอาย ุโดยเด็กอาย ุ3 ขวบ เร่ิมมี
พฒันาการดา้นการคิดแกปั้ญหาแลว้ ข้ึนกบัวา่ระหวา่งท่ีเด็กเจริญเติบโตนั้น มีปัจจยัใดท่ีเขา้มาเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหา อาทิ เด็กมีความจ ากดัในเร่ืองของความมุ่งมัน่ตั้งใจ ขาดความอดทนในการเอาชนะปัญหา และขาดความเขา้ใจปัญหา 
ขณะท่ีสถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษาไม่ไดมี้ความเขา้ใจ และมีวิธีการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาให้แก่เด็กอยา่งถูกตอ้ง 
จากรายงานผลการประเมินดา้นการจดับริหารพฒันาการเด็กปฐมวยั 3-6 ปี ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบวา่ การจดัการ
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ศึกษาปฐมวยัขาดคุณภาพในเร่ืองวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น จดัการเรียนรู้โดยใหเ้ด็กท่องจ าอยา่งเดียวไม่ส่งเสริมใหเ้ด็กใชก้ารคิด
ตั้งแต่ยงัเลก็ ใหเ้ด็กนัง่อยูก่บัท่ีทั้งวนั คอยแต่ท าตามค าสัง่ท่ีครูเป็นผูก้  าหนด ไม่กลา้พดู ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา 
เลียนแบบส่ิงท่ีครูเป็นผูน้ าในการสอน ไม่มีภาวะเป็นผูน้ า การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีตายตวั การเร่งสอนอ่านเขียน และ
คิดเลขเกินระดบัความสามารถของเด็ก ไม่ให้อิสระในการแสดงออก ห้ามให้เด็กพูด ให้นั่งเงียบๆ ครูมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
วิธีการเรียนรู้ท่ียึดเด็กเป็นส าคญั รูปแบบการเรียนรู้ท่ีครูปฏิบติักนัเป็นประจ า คือ เนน้ให้เด็กเป็นฝ่ายตั้งรับคอยท าหนา้ท่ีตามค าสัง่
ครู หรือลอกเลียนแบบแต่เพียงอยา่งเดียว ส่งผลใหเ้ด็กไม่สามารถคิดไดด้ว้ยตนเอง [2] 

วิธีการแกปั้ญหาดังกล่าวนั้นผูว้ิจัยศึกษาพบว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได ้ เพราะ 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความสนใจของผูเ้รียนอย่างลุ่มลึก  
โดยผา่นกระบวนการหลกัคือ กระบวนการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัเพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จาก
การไดมี้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไม่ใช่รูปแบบการสอนใหม่ในการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยั พบวา่ นานาชาติโดยเฉพาะในยโุรปและอเมริกาไดส่้งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 21 แต่อาจมีการเรียกช่ือและการแบ่งขั้นตอนหรือรายละเอียดในกระบวนการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การสอน
แบบ โครงการ (Project approach) หรือ การท าโครงงาน (Project work) หรือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based 
learning (PBL) ส าหรับในประเทศไทยไดมี้ผูท่ี้สนใจน ารูปแบบการจดัเรียนรู้น้ีมาใชใ้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ให้กบัเด็กใน
ระดบัปฐมวยัมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและเม่ือมีการประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 จึงไดมี้การจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบน้ีแพร่หลายมากยิ่งข้ึน หลกัการส าคญัท่ีมีร่วมกนัคือโครงงาน (Project) เป็นการศึกษาหัวขอ้ใด
หัวขอ้หน่ึงในระยะยาวท่ีผูเ้รียนทั้งห้องหรือในกลุ่มย่อยเลือกมาศึกษาและช่วยกันวางแผน และท าการสืบเสาะหาความรู้ดว้ย
กระบวนการท่ีหลากหลายอาจใชเ้วลาหลายวนัหรือหลายสัปดาห์ท าให้เกิดการทุ่มเท ศึกษาท าให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจหัวขอ้นั้นอยา่ง
ลึกซ้ึง และไดรั้บความรู้ท่ีพวกเขาสามารถน าไปใชใ้นอนาคต โครงงานตอ้ง ท าใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามพยายามคน้ควา้วจิยัดว้ยตวัเอง [5] 
 จากท่ีกล่าวมาน้ีท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
ทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ดว้ยการพฒันากลยทุธ์การขบัเคล่ือนและพฒันาเพ่ือให้เกิดผลต่อตวันกัเรียนโดยตรงผ่านการ
ขบัเคล่ือนครูในโรงเรียน อนัจะท าใหเ้กิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี  
 2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

จงัหวดักาญจนบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหานักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  

จงัหวดักาญจนบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การขบัเคล่ือนและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผา
ภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participative Action Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวดักาญจนบุรี โดยใช้กลยุทธ์ 
การขบัเคล่ือนคือกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม และกลยุทธ์การพฒันาคือการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตาม
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1. การศึกษาและวางแผนแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือน และกลยทุธ์การพฒันา  
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           ผูว้จิยัศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางการบริหารเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา
มาสังเคราะห์เป็นกลยทุธ์ ได้ดงัน้ีคือ 1) กลยทุธ์การขบัเคล่ือน ใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วม และ 2) กลยทุธ์การพฒันา ใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา จากนั้นก็จดัการประชุมคณะครูในโรงเรียนทองผาภูมิวทิยา เพ่ือหากลยทุธ์การ
ขบัเคล่ือน จึงไดก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วม และกาพฒันา ไดแ้ก่กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ในวนัท่ี 24 มกราคม 2561 

 2. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
 ผูว้ิจัยพฒันาและจัดท าคู่มือเก่ียวกับกลยุทธ์การขบัเคล่ือนคือกลยุทธ์การมีส่วนร่วม และกลยุทธ์การพฒันา คือ  

กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอนยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ผูว้จิยัด าเนินการการพฒันาและจดัท าคู่มือเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือน และกลยทุธ์การพฒันา  
  2.1.1 ผูว้จิยัน าคู่มือเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือนคือกลยทุธ์การมีส่วนร่วม และกลยทุธ์การพฒันาคือกลยทุธ์
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.1.2 จากนั้นผูว้จิยัน าคู่มือเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือน และกลยทุธ์การพฒันาท่ีปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อจรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าความ
สอดคลอ้งหรือดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item - Objective Congruence 
หรือ IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67 – 1.00  

2.2 การพฒันาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย โดยผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลใน 
การวิจยั จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใชใ้นการประเมินทกัษะการ
แกปั้ญหาของนกัเรียน มีขั้นตอนในการพฒันา ดงัน้ี 

2.2.1 ผูว้จิยัศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนจากเอกสาร บทความ และงานวจิยัต่าง ๆ 
2.2.2 ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 1 ฉบบัเป็นแบบประเมินเก่ียวกบัทกัษะ การแกปั้ญหาของ

นักเรียน จ านวน 5 ข้อดังน้ี 1) ความสามารถในการระบุปัญหา 2) ความสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้  
3) ความสามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู้ 4) ความสามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บในการแกปั้ญหา และ  5) ความสามารถใน
การน าเสนอ แบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  

2.2.3 ผูว้จิยัน าแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความตรงเชิงเน้ือหา และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 

2.2.4 ผูว้จิยัน าแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อหาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) จากนั้น น าผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละ
ท่านมาหาค่าความสอดคลอ้ง โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งค่า IOC ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.67 -1.00  

2.2.5 น าแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดั
กาญจนบุรี ไปใชก้บัการวจิยักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

     กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนครูโรงเรียนทองผาภูมิวทิยา ในการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัเลือกใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วม (engagement strategy) โดยการด าเนินการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เร่ิมจากการใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียนอภิปรายร่วมกนัถึงปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนระหวา่งการเรียนรู้ หลงัจากนั้นไดร่้วมกนัคิด ร่วมตดัสินใจ
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วิธีแก้ปัญหา ร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหา และร่วมกันประเมินผลการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวดักาญจนบุรี จากนั้นผูว้ิจยัไดร่้วมปรึกษาและน าเสนอความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ให้หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัลง
ความคิดเห็นและร่วมกนัสรุปทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี 5 
ขอ้ ดงัน้ี 1) การบอกสาเหตุของปัญหา 2) การบอกวิธีการแกปั้ญหา 3) การบอกเหตุผลในการเสนอวิธีการแกปั้ญหา 4) การบอก
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา 5) การน าเสนอจากวิธีการแกปั้ญหา โดยครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจ านวน 45 คน ไดมี้ส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผน ก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ นัน่คือ ร่วมกนัก าหนดวธีิการเรียนรู้ดว้ย
ทกัษะการแกปั้ญหา  และร่วมก าหนดรูปแบบของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 16 แผน รวม 8 สปัดาห์ จากนั้นผูว้จิยั
ไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ และขอ้สรุปท่ีครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ไดมี้ส่วนร่วมลงความ
คิดเห็นไว ้มาจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และจดัท าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อท่ีจะไดน้ าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อให้ครูโรงเรียน
ทองผาภูมิวิทยาไดมี้ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการความสามารถของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี ต่อไป 
 2. ผลการศึกษากลยทุธ์การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
     ผลการศึกษากลยุทธ์การพฒันาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรี คือ กลยทุธ์การเรียนรู้แบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน เป็นขั้นตอนท่ีครูให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ เน่ืองจาก
การท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชดัเจนและรัดกมุ ดงันั้นนกัเรียนจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
โครงงานไวเ้ป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใชใ้นการปฏิบติัขณะท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 

  2.2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ  เป็นขั้นตอนท่ีครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน โดยตอ้งคิดหรือ
เตรียมกิจกรรมท่ีดึงดูดใหน้กัเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็น
กิจกรรมท่ีครูก าหนดข้ึน หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนมีความสนใจตอ้งการจะท าอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีในการกระตุน้ของครูจะตอ้งเปิด
โอกาสให้นกัเรียนเสนอจากกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนักเรียนอาศยัอยูห่รือเป็นเร่ือง
ใกลต้วัท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยเร่ิมจากการท่ีครูก าหนดเป้าหมายใหน้กัเรียนรู้วา่ก าลงัเรียนเร่ืองอะไร ผนวกกบัการน าเอา
ความรู้ ทกัษะท่ีนกัเรียนมีอยูเ่ดิมมาสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีจะเรียน โดยใชก้ารตั้งค  าถามของครูท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามากท่ีสุด
เพ่ือท่ีจะน ามาเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีนักเรียนต้องการจะเรียน ซ่ึงเป็นการเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการเรียนรู้  
เปิดทศันคติท่ีดีตอ่ตวันกัเรียนเองใหมี้ความอยากรู้อยากเรียน สนใจ และพร้อมท่ีจะเขา้ใจเน้ือหาใหม่ ๆ เก่ียวกบัการเรียนยิง่ข้ึน 

  2.3 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มกนัแสวงหาความรู้ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม โดยนกัเรียนเป็นผูร่้วมกนัวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหนา้ท่ีเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัร่วมกนั หลงัจากท่ีไดท้ราบหัวขอ้ส่ิงท่ีตนเองตอ้งเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแลว้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้ก่อนการลงมือปฏิบติัจริง เช่น ตอ้งการศึกษาอะไร ท าไมจึงเลือกและอยากศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นทอ้งถ่ินเพ่ือ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั โดยผลิตภณัฑท่ี์ประดิษฐ์ข้ึนมานกัเรียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งไรบา้งในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั 

  2.4 ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นน้ีมีแนวทางปฏิบติัส าหรับนกัเรียนในการท ากิจกรรมโดยนกัเรียนลงมือปฏิบติั
กิจกรรมโครงงานตามหัวขอ้ท่ีกลุ่มสนใจ นกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามขอ้ตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  109  - 117  (2020)     Vol. 10, No. 1 

114 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเม่ือมีขอ้สงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึนนักเรียนร่วมกนัเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตน
ปฏิบติั มีการวางแผนในการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การจดัประสบการณ์การในการปฏิบติังานใหน้กัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์เหมือนกบัการท างานในชีวติจริง มีการพฒันาทกัษะต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง การหา
ความรู้ความจริงอยา่งมีเหตุผล ไดท้ าการทดลองไดพิ้สูจน์ส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหารู้จกัการท างาน
อยา่งเป็นระบบ รู้จกัการวางแผนในการปฏิบติั ฝึกการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ฝึกการคิดวเิคราะห์และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  2.5 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใชค้  าถาม ถามนักเรียน
น าไปสู่การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นขั้นของการวดัและประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
สภาพจริงของผูเ้รียน เช่น การเก็บรวบรวมผลงานของนกัเรียน  ช่ือเร่ืองแสดงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ช่ือเร่ืองมีความสัมพนัธ์
กบัเน้ือหาค าถามมีการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความคิด  สมมติฐานมีการแสดงถึงพ้ืนฐานความรู้เดิม วิธีการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา  เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหา  แหล่งศึกษาสามารถคน้ควา้ค าตอบได ้วธีิการน าเสนอชดัเจน เหมาะสม
กบัเน้ือหาและเวลา ซ่ึงการประเมินผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บตามจุดประสงค ์ตวัช้ีวดั และน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือ
มาตรฐาน เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของกิจกรรม โดยครูผูส้อนจะท าการประเมินร่วมกนักบัผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นต่างๆในกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั เพ่ือใหท้ราบถึงผลความกา้วหนา้ ความส าเร็จของกิจกรรม ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นผลสะทอ้นไดว้า่นกัเรียนประสบความส าเร็จในการปฏิบติักิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด 
  2.6 ขั้นน าเสนอผลงาน  ครูให้นกัเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจดัเวลาให้นกัเรียน
ไดเ้สนอส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ เพ่ือใหเ้พ่ือนร่วมชั้น และนกัเรียนอ่ืนๆ ในโรงเรียนไดช้มผลงานและเรียนรู้กิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั
ในการท าโครงงาน 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
     ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา 
จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  

รายการประเมนิ X  S.D. ระดบั  
การปฏิบติั 

X  S.D. ระดบั     
การปฏิบติั 

1. สามารถระบุปัญหา 2.50 0.63 นอ้ย 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
2. สามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 3.44 1.04 ปานกลาง 4.69 0.64 มากท่ีสุด 
3. สามารถเสนอวธีิการแสวงหาความรู้ 3.46 1.02 ปานกลาง 4.75 0.56 มากท่ีสุด 
4. สามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา 3.54 1.07 ปานกลาง 4.96 0.19 มากท่ีสุด 
5. สามารถน าเสนอได ้ 2.44 1.20 นอ้ย 4.81 0.53 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 3.08 0.99 ปานกลาง 4.83 0.43 มากท่ีสุด 
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 3.1 ก่อนใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา พบวา่ 

ทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียดงัน้ี สามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา สามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู้ สามารถระบุแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้สามารถระบุปัญหา และสามารถน าเสนอได ้ 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  109  - 117  (2020)     Vol. 10, No. 1 

115 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

  3.2 หลงัใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา พบวา่ 
ทกัษะการแกปั้ญหาของนักเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียดงัน้ี สามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา  สามารถระบุปัญหา สามารถน าเสนอได้  สามารถเสนอวิธีการ
แสวงหาความรู้ และสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 
  3.3 หลงัการใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสูงกวา่ก่อนการสอนโดยใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 จากผลการวจิยัท่ีปรากฏ ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ มีการเลือกกลยทุธ์การมีส่วนร่วมมาใชใ้นการขบัเคล่ือนทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนนั้น 
ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่วม ไดจ้ากการท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัลงความคิดเห็นและร่วมกนัสรุปว่า
สามารถน ามาขบัเคล่ือนครูให้สามารถจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทอง
ผาภูมิวิทยา จังหวดักาญจนบุรี โดยในการแสดงความคิดเห็นไดว้างแผน ก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
นั่นคือ ร่วมกนัก าหนดวิธีการเรียนรู้ดว้ยทกัษะการแกปั้ญหา และร่วมก าหนดรูปแบบของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัสมใจ ธีรทิฐ [6] ท่ีกล่าววา่ นกัการศึกษาเช่ือวา่ผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเกิดจากการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีและเหมาะสม โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเกิดจากการวางกลยทุธ์อยา่งชาญฉลาด  
จึงสามารถบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีพึงประสงคไ์ด้ ในการก าหนดกลยทุธ์หากไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบถูกตอ้งแลว้  
จะเป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การบริหารท่ีมีลกัษณะป้องปราม โดยมีแผนรองรับและมีความคล่องตวัใน
การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ดังนั้น องค์การทั้ งภาครัฐและเอกชนจึงได้วางกลยุทธ์มาใช้ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดแผนท่ีใน 
การท างาน เน่ืองจากสามารถช้ีน าองค์การเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินการ  
ใหรี้บมือกบัการเปล่ียนแปลง พร้อมประสานงานเพื่อบรรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 2. จากผลการวิจยัท่ีก าหนดกลยุทธ์การพฒันาเป็นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น เป็นเพราะว่าเป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้วธีิหน่ึงท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ทดลอง น าเสนอผลงานตามความสามารถของ
แต่ละคน จดัเป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ได้พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพโดยมุ่งให้เด็กได้ศึกษาสืบคน้ลงลึกในเร่ืองท่ีเด็กสนใจ หรือทั้ งผูส้อนและเด็กสนใจ  
มีการทา้ทายความสามารถเด็กกระตุน้ให้เด็กลงมือปฏิบติักบักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อคน้หาค าตอบท่ีมาจากความสนใจความ
ตอ้งการของเด็กและเป็นผูว้างแผนการท างานดว้ยตนเอง โดยการวางโครงงานและด าเนินการใหส้ าเร็จตามโครงงานนั้น โดยมีครู
เป็นผูค้อยกระตุน้ ให้การช่วยเหลือ แนะน า และให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ด ฝึกให้ผูเ้รียนมีการวางแผนการจดัท าโครงงานเป็น
ขั้นตอน เพ่ือคน้พบความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐใ์หม่และวธีิการใหม่ดว้ยตวัเอง เพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานเป็นกลุ่มไดใ้ชส้ติปัญญา 
ไหวพริบ ความรอบคอบ ความอดทนและความรับผิดชอบ [7] สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุทธ์ิธนา ขนัอาสา [8] ท่ีได้ศึกษา
ความสามารถทางพหุปัญญาทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกะ/ คณิตศาสตร์ ดา้นมิติ ดา้นร่างกาย และการเคล่ือนไหว ดา้น
ดนตรี ดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง ดา้นธรรมชาติ ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบ
โครงงานสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ จากเอกสารและงานวจิยัท่ีไดศึ้กษามาเบ้ืองตน้ 
แสดงให้เห็นวา่การจดัประสบการณ์แบบโครงงานเป็นการสนบัสนุนให้เด็กเรียนรู้อยา่งลุ่มลึกมีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริม
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น และส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองซ่ึงเป็นปัจจยัในการพฒันาเด็กไปสู่การพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัสู่แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในสงัคมปัจจุบนั โดยเนน้การยดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง 
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 3. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี 
พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม จ านวน 160 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 และสูงกว่าก่อนการสอนโดยใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การเรียนรู้แบบโครงงานมี
รูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ภายในแผนการจดัประสบการณ์มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใหน้กัเรียน
ไดพ้บเจออุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองท่ีครูเป็นผูก้  าหนดให้ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบติัจริง 
ทดลองใชส่ื้อ อุปกรณ์จากสถานการณ์จริง เพ่ือท่ีเด็กจะเกิดกระบวนการทกัษะต่าง ๆ ในการคิดเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีตนเองก าลงั
พบเจอ ครูเป็นผูเ้สนอแนะหรือใชค้  าถามกระตุน้ เปิดโอกาสให้เด็กคิด ทบทวน หาสาเหตุของปัญหา การบอกวิธีแกไ้ขปัญหา  
การมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหา และเลือกหาวิธีการจดัการกบัปัญหาท่ีดีท่ีสุดอยา่งรอบคอบ นอกจากนั้น อภิชาติ   
เลนะนันท์ [9]ไดก้ล่าวว่า การท าโครงงานช่วยให้นกัเรียนไดส้ัมผสัจริง โครงงานเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัโลกแห่งความเป็นจริงเป็นการบงัคบักลายๆ ให้นกัเรียนตอ้งใชแ้ละปรับส่ิงท่ีรู้มาใชจ้ริง เพราะโครงงานเป็นกิจกรรมเนน้
การมีส่วนร่วมในการเลือกและตดัสินใจซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสนใจและแรงจูงใจให้นกัเรียนซ่ึงมีความรู้ต่างกนั ไดแ้สดงออกอยา่ง
เท่าเทียมกนั นกัเรียนซ่ึงอ่อนในดา้นใดดา้นหน่ึงอาจใชค้วามสามารถพิเศษดา้นอ่ืนของตนช่วยใหง้านส าเร็จไดไ้ม่แพผู้อ่ื้น ตลอดจน
ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายจากความซ ้ าซากจ าเจ นกัเรียนมีอิสระในการเลือกหวัขอ้ท่ีตนสนใจรวมทั้งบรรยากาศในการเรียนท่ีดูไม่เป็น
ทางการท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกผอ่นคลายจากวธีิการเรียนแบบปกติ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  

 1. กลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ควรมีการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง หรือควรมีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนกนัไป มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกนัเพ่ือเป็นการรักษาความเป็นเครือข่ายไวเ้พ่ือการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรี ควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา เพ่ือพฒันาความสามารถการในการแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง 
หรือพฒันาความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กนั 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี  
ควรได้รับการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรีอยา่งต่อเน่ือง 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานตลอดทั้ งปีการศึกษา เพื่อเป็นการพฒันาศักยภาพใน 
การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรีอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมด้าน  
การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือให้เด็กไดฝึ้กวิธีการคิดแกปั้ญหา
จากหลายสถานการณ์  
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