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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การขับเคลื่อนของนักเรี ยน 2) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
และ 3) ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหานักเรี ยน ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่
ครู จานวน 8 คนและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 160 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แผนการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน และแบบวัดความสามารถทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา คือกลยุทธ์การมีส่วนร่ วม 2) กลยุทธ์การ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนคือกลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นให้ความรู ้พ้ืนฐาน 2) ขั้นกระตุน้
ความสนใจ 3) ขั้นจัดกลุ่มร่ วมมือ 4) ขั้นแสวงหาความรู ้ 5) ขั้นสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ และ 6) ขั้นนาเสนอผลงาน 3) ค่าเฉลี่ยหลังการใช้กลยุทธ์
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานสู งกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
คาสาคัญ : กลยุทธ์การขับเคลื่อน ทักษะการแก้ปัญหา 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.

บทนา
การศึ กษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็ นอย่างมาก อาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศไหนในโลกก็ตามย่อมให้ความสาคัญต่อการศึกษาทั้งสิ้ น เพราะการศึกษาเป็ นพื้นฐานที่จะ
นาไปสู่ การพัฒนาของมนุษย์ทุกคน ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาทักษะชี วิตได้อย่างถูกต้อง การศึ กษามิใช่เพียงการเรี ยนรู ้แค่ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ งในสถานศึ กษาเท่านั้น แต่เป็ นเสมือนปั จจัยในการดารงชี วิตที่ มนุ ษย์ทุกคนต้องแสวงหา และเพิ่มพูนความรู ้ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครั ว หน้าที่ การงาน ตลอดจนความก้าวหน้า และความมัน่ คงของประเทศ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็ นหัวใจสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการศึกษาจากสถานศึกษา ในขณะ
ที่ โลกพัฒนาเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึ กษาในระบบสถานศึ กษา จาเป็ นต้องตอบสนอง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้
สอดคล้องกับลักษณะของสังคมทั้งปั จจุบนั และอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถดาเนินชีวติ ร่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการสื่ อสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็ นอย่าง
ดี แสวงหาความรู ้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวติ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีคุณธรรมและศักดิ์ศรี มีการพัฒนาตนเอง และมีบทบาทในการพัฒนาชาติให้ยงั่ ยืน
ในปั จจุบนั ที่สังคมโลกได้กา้ วเข้าสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่คนในสังคมจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ตลอดเวลา เพื่อเตรี ยมคนในชาติ
ให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
[1] ซึ่ งนักการศึ กษาเชื่ อว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลเกิ ดจากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดีและเหมาะสม โดยการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมเกิ ดจากการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด จึ งสามารถบรรลุเป้ าหมายการจัดการศึ กษาที่ พึง
ประสงค์ได้ ความคิดดังกล่าวจึงสรุ ปได้วา่ กลยุทธ์มีความสาคัญเพราะจะสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและช่วยให้องค์การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการได้ ในการกาหนดกลยุทธ์หากได้ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบถูกต้องแล้ว จะเป็ นการบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ เพราะจะนาไปสู่ การบริ หารที่มีลกั ษณะป้ องปราม โดยมีแผนรองรับและมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ดังนั้น องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจึ งได้วางกลยุทธ์มาใช้ เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดแผนที่ ในการทางาน เนื่ องจาก
สามารถชี้ น าองค์ก ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน และปรั บ เปลี่ ย นแนวทางในการด าเนิ น การ ให้รี บ มื อ กับ
การเปลี่ยนแปลง พร้อมประสานงานเพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ [2]
ปั จจุบนั มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยจานวนมากขาดทักษะการคิดแก้ปัญหาในการใช้ทกั ษะ
ชี วิต อาทิ ปั ญหาเด็กวัยรุ่ นผิดหวังในความรักหรื อเรื่ องเรี ยนหาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย โครงการ Child Watch โดยสถาบัน
รามจิตติ ได้สรุ ปสภาวการณ์เด็กไทยด้านภาวะสุ ขภาพจิตของเด็กไทย พบว่า เยาวชนอายุต่ากว่า 25 ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น
หรื อคิดเป็ นจานวนเยาวชนที่พยายามฆ่าตัวตายปี ละ 7,800 คน หรื อเฉลี่ยวันละ 21 คน และที่ฆ่าตัวตายสาเร็ จปี ละ 800 หรื อเฉลี่ยวัน
ละ 2 คน ซึ่ งกรมสุ ขภาพจิ ตได้อธิ บายสาเหตุการฆ่าตัวตายว่า เกิ ดจากอาการซึ มเศร้าซึ่ งมาจากความวิตกกังวล และไม่สามารถ
จัดการคิดแก้ไขกับปั ญหาตนเองได้ ทั้งนี้ งานวิจยั พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กจะพัฒนาขึ้นตามอายุ โดยเด็กอายุ 3 ขวบ เริ่ มมี
พัฒนาการด้านการคิดแก้ปัญหาแล้ว ขึ้นกับว่าระหว่างที่เด็กเจริ ญเติบโตนั้น มีปัจจัยใดที่เข้ามาเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา อาทิ เด็กมีความจากัดในเรื่ องของความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ขาดความอดทนในการเอาชนะปั ญหา และขาดความเข้าใจปั ญหา
ขณะที่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจ และมีวิธีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้แก่เด็กอย่างถูกต้อง
จากรายงานผลการประเมินด้านการจัดบริ หารพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-6 ปี ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่า การจัดการ
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ศึกษาปฐมวัยขาดคุณภาพในเรื่ องวิธีการเรี ยนรู ้ของเด็ก เช่น จัดการเรี ยนรู ้โดยให้เด็กท่องจาอย่างเดียวไม่ส่งเสริ มให้เด็กใช้การคิด
ตั้งแต่ยงั เล็ก ให้เด็กนัง่ อยูก่ บั ที่ท้ งั วัน คอยแต่ทาตามคาสัง่ ที่ครู เป็ นผูก้ าหนด ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
เลียนแบบสิ่ งที่ครู เป็ นผูน้ าในการสอน ไม่มีภาวะเป็ นผูน้ า การจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่ตายตัว การเร่ งสอนอ่านเขียน และ
คิดเลขเกิ นระดับความสามารถของเด็ก ไม่ให้อิสระในการแสดงออก ห้ามให้เด็กพูด ให้นั่งเงี ยบๆ ครู มีความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ
วิธีการเรี ยนรู ้ที่ยึดเด็กเป็ นสาคัญ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ครู ปฏิบตั ิกนั เป็ นประจา คือ เน้นให้เด็กเป็ นฝ่ ายตั้งรับคอยทาหน้าที่ตามคาสัง่
ครู หรื อลอกเลียนแบบแต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เด็กไม่สามารถคิดได้ดว้ ยตนเอง [2]
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นผูว้ ิจัยศึ กษาพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานจะสามารถช่ วยแก้ไขปั ญหาได้ เพราะ
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตามความสนใจของผูเ้ รี ยนอย่างลุ่มลึก
โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิเพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จึงเป็ นการเรี ยนรู ้จาก
การได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งนี้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานไม่ใช่รูปแบบการสอนใหม่ในการจัดประสบการณ์
เรี ยนรู ้ให้กบั เด็กปฐมวัย พบว่า นานาชาติโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริ กาได้ส่งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 21 แต่อาจมีการเรี ยกชื่อและการแบ่งขั้นตอนหรื อรายละเอียดในกระบวนการดาเนิ นการที่แตกต่างกันไป เช่น การสอน
แบบ โครงการ (Project approach) หรื อ การทาโครงงาน (Project work) หรื อ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน (Project-based
learning (PBL) สาหรับในประเทศไทยได้มีผทู ้ ี่สนใจนารู ปแบบการจัดเรี ยนรู ้น้ ี มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ ให้กบั เด็กใน
ระดับปฐมวัยมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ งและเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 จึ งได้มีการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ในรู ปแบบนี้ แพร่ หลายมากยิ่งขึ้น หลักการสาคัญที่ มีร่วมกันคือโครงงาน (Project) เป็ นการศึ กษาหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ งในระยะยาวที่ ผูเ้ รี ยนทั้งห้องหรื อในกลุ่มย่อยเลื อกมาศึ กษาและช่ วยกันวางแผน และทาการสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ย
กระบวนการที่หลากหลายอาจใช้เวลาหลายวันหรื อหลายสัปดาห์ทาให้เกิ ดการทุ่มเท ศึ กษาทาให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจหัวข้อนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง และได้รับความรู ้ที่พวกเขาสามารถนาไปใช้ในอนาคต โครงงานต้อง ทาให้เด็กได้ใช้ความพยายามค้นคว้าวิจยั ด้วยตัวเอง [5]
จากที่ กล่าวมานี้ ทาให้ผูว้ ิจัยมี ความสนใจที่ จะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
ทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาเพื่อให้เกิดผลต่อตัวนักเรี ยนโดยตรงผ่านการ
ขับเคลื่อนครู ในโรงเรี ยน อันจะทาให้เกิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึ กษากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หานัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นทองผาภู มิ วิท ยา
จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผา
ภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participative Action Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หาของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นทองผาภู มิ วิ ท ยา จัง หวัด กาญจนบุ รี โดยใช้ก ลยุท ธ์
การขับเคลื่อนคือกลยุทธ์ การมีส่วนร่ วม และกลยุทธ์การพัฒนาคือการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ซึ่ งผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั ตาม
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษาและวางแผนแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อน และกลยุทธ์การพัฒนา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหลักทฤษฎีทางการบริ หารเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
มาสังเคราะห์เป็ นกลยุทธ์ ได้ดงั นี้ คือ 1) กลยุทธ์การขับเคลื่อน ใช้กลยุท ธ์การมีส่วนร่ วม และ 2) กลยุทธ์การพัฒนา ใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา จากนั้นก็จดั การประชุมคณะครู ในโรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา เพื่อหากลยุทธ์การ
ขับเคลื่อน จึงได้กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม และกาพัฒนา ได้แก่กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ในวันที่ 24 มกราคม 2561
2. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจัยพัฒนาและจัดทาคู่มือเกี่ ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่ อนคื อกลยุทธ์การมี ส่วนร่ วม และกลยุทธ์การพัฒนา คื อ
กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 2
ขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการการพัฒนาและจัดทาคู่มือเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อน และกลยุทธ์การพัฒนา
2.1.1 ผูว้ จิ ยั นาคู่มือเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนคือกลยุทธ์การมีส่วนร่ วม และกลยุทธ์การพัฒนาคือกลยุทธ์
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา และนาไปปรับปรุ งแก้ไข
2.1.2 จากนั้นผูว้ จิ ยั นาคู่มือเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อน และกลยุทธ์การพัฒนาที่ปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อจรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าความ
สอดคล้องหรื อดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence
หรื อ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00
2.2 การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจั ย โดยผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลใน
การวิจยั จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อใช้ในการประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรี ยน มีข้ นั ตอนในการพัฒนา ดังนี้
2.2.1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนจากเอกสาร บทความ และงานวิจยั ต่าง ๆ
2.2.2 ผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จานวน 1 ฉบับเป็ นแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะ การแก้ปัญหาของ
นั ก เรี ยน จ านวน 5 ข้อ ดัง นี้ 1) ความสามารถในการระบุ ปั ญ หา 2) ความสามารถเสนอแนวทางแก้ปั ญ หาที่ เ ป็ นไปได้
3) ความสามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู ้ 4) ความสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับในการแก้ปัญหา และ 5) ความสามารถใน
การนาเสนอ แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
2.2.3 ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความตรงเชิงเนื้อหา และนามาปรับปรุ งตามคาแนะนา
2.2.4 ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) จากนั้น นาผลของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านมาหาค่าความสอดคล้อง โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องค่า IOC ที่มีค่าระหว่าง 0.67 -1.00
2.2.5 นาแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา จังหวัด
กาญจนบุรี ไปใช้กบั การวิจยั กลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนครู โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั เลือกใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม (engagement strategy) โดยการดาเนิ นการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา เริ่ มจากการให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ในโรงเรี ยนอภิปรายร่ วมกันถึงปั ญหาหรื อสาเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรี ยนระหว่างการเรี ยนรู ้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันคิด ร่ วมตัดสิ นใจ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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วิธีแก้ปัญหา ร่ วมกันดาเนิ นการแก้ปัญหา และร่ วมกันประเมิ นผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ร่วมปรึ กษาและนาเสนอความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกันลง
ความคิดเห็นและร่ วมกันสรุ ปทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี 5
ข้อ ดังนี้ 1) การบอกสาเหตุของปั ญหา 2) การบอกวิธีการแก้ปัญหา 3) การบอกเหตุผลในการเสนอวิธีการแก้ปัญหา 4) การบอก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหา 5) การนาเสนอจากวิธีการแก้ปัญหา โดยครู โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยาจานวน 45 คน ได้มีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผน กาหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ นัน่ คือ ร่ วมกันกาหนดวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ทักษะการแก้ปัญหา และร่ วมกาหนดรู ปแบบของแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ จานวน 16 แผน รวม 8 สัปดาห์ จากนั้นผูว้ จิ ยั
ได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ นต่าง ๆ และข้อสรุ ปที่ ครู โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีส่วนร่ วมลงความ
คิดเห็ นไว้ มาจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้และจัดทาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะได้นาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และแบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ครู โรงเรี ยน
ทองผาภูมิวิทยาได้มีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์ และมี ส่วนร่ วมในการประเมินพัฒนาการความสามารถของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป
2. ผลการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ผลการศึ กษากลยุทธ์ การพัฒ นาทักษะการแก้ปั ญหาของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นทองผาภู มิวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี คือ กลยุทธ์การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นให้ ความรู้ พื้นฐาน เป็ นขั้นตอนที่ครู ให้ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทาโครงงานก่อนการเรี ยนรู ้ เนื่ องจาก
การทาโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชดั เจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรี ยนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงงานไว้เป็ นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิขณะทางานโครงงานจริ ง ในขั้นแสวงหาความรู ้
2.2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ เป็ นขั้นตอนที่ครู เตรี ยมกิจกรรมที่จะกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน โดยต้องคิดหรื อ
เตรี ยมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นกั เรี ยนสนใจ ใคร่ รู้ ถึงความสนุกสนานในการทาโครงงานหรื อกิจกรรมร่ วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็ น
กิจกรรมที่ครู กาหนดขึ้น หรื ออาจเป็ นกิจกรรมที่นักเรี ยนมีความสนใจต้องการจะทาอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ ในการกระตุน้ ของครู จะต้องเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรี ยนรู ้ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่เกี่ ยวข้องกับชุมชนที่นักเรี ยนอาศัยอยูห่ รื อเป็ นเรื่ อง
ใกล้ตวั ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยเริ่ มจากการที่ครู กาหนดเป้ าหมายให้นกั เรี ยนรู ้วา่ กาลังเรี ยนเรื่ องอะไร ผนวกกับการนาเอา
ความรู ้ ทักษะที่นกั เรี ยนมีอยูเ่ ดิมมาสัมพันธ์กบั เนื้ อหาที่จะเรี ยน โดยใช้การตั้งคาถามของครู ที่มีความสอดคล้องกับเนื้ อหามากที่สุด
เพื่อที่ จะนามาเชื่ อมโยงเข้าสู่ เนื้ อหาที่ นักเรี ยนต้องการจะเรี ยน ซึ่ งเป็ นการเปิ ดสมองให้นักเรี ยนได้เห็ นแนวทางในการเรี ยนรู ้
เปิ ดทัศนคติที่ดีตอ่ ตัวนักเรี ยนเองให้มีความอยากรู ้อยากเรี ยน สนใจ และพร้อมที่จะเข้าใจเนื้อหาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรี ยนยิง่ ขึ้น
2.3 ขั้นจัดกลุ่มร่ วมมือ ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู ้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนดาเนิ น
กิจกรรม โดยนักเรี ยนเป็ นผูร้ ่ วมกันวางแผนกิจกรรมการเรี ยนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารื อ แบ่งหน้าที่เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่ งที่ตนเองต้องเรี ยนรู ้ในภาคเรี ยนนั้นๆ เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ก่อนการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เช่น ต้องการศึกษาอะไร ทาไมจึงเลือกและอยากศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นเพื่อ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ข้ ึนมานักเรี ยนสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
2.4 ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นนี้ มีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนในการทากิจกรรมโดยนักเรี ยนลงมือปฏิ บตั ิ
กิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ นักเรี ยนปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรม
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โดยขอคาปรึ กษาจากครู เป็ นระยะเมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาเกิ ดขึ้นนักเรี ยนร่ วมกันเขียนรู ปเล่ม สรุ ปรายงานจากโครงงานที่ตน
ปฏิบตั ิ มีการวางแผนในการทางานหรื อการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การจัดประสบการณ์การในการปฏิบตั ิงานให้นกั เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์เหมือนกับการทางานในชีวติ จริ ง มีการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรง การหา
ความรู ้ความจริ งอย่างมีเหตุผล ได้ทาการทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหารู ้จกั การทางาน
อย่างเป็ นระบบ รู ้จกั การวางแผนในการปฏิบตั ิ ฝึ กการเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี ฝึ กการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2.5 ขั้นสรุ ปผลการเรี ยนรู้ ครู ให้นักเรี ยนสรุ ปสิ่ งที่ เรี ยนรู ้จากการทากิ จกรรม โดยครู ใช้คาถาม ถามนักเรี ยน
นาไปสู่ การสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เป็ นขั้นของการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
สภาพจริ งของผูเ้ รี ยน เช่น การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรี ยน ชื่อเรื่ องแสดงถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ชื่อเรื่ องมีความสัมพันธ์
กับเนื้ อหาคาถามมีการกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ดความคิด สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู ้เดิ ม วิธีการ เครื่ องมือที่ ใช้ใน
การศึกษา เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหา แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าคาตอบได้ วิธีการนาเสนอชัดเจน เหมาะสม
กับเนื้ อหาและเวลา ซึ่ งการประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บตามจุดประสงค์ ตัวชี้วดั และนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อ
มาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความสาเร็ จของกิจกรรม โดยครู ผสู ้ อนจะทาการประเมินร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ แสดงความคิดเห็นต่างๆในกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน เพื่อให้ทราบถึงผลความก้าวหน้า ความสาเร็ จของกิจกรรม ซึ่งข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินจะเป็ นผลสะท้อนได้วา่ นักเรี ยนประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
2.6 ขั้นนาเสนอผลงาน ครู ให้นกั เรี ยนนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ โดยครู ออกแบบกิจกรรมหรื อจัดเวลาให้นกั เรี ยน
ได้เสนอสิ่ งที่ตนเองได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้เพื่อนร่ วมชั้น และนักเรี ยนอื่นๆ ในโรงเรี ยนได้ชมผลงานและเรี ยนรู ้กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ในการทาโครงงาน
3. ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ผลการศึ กษาและเปรี ย บเที ย บทักษะการแก้ปั ญ หาของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นทองผาภู มิ วิ ท ยา
จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา
จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
รายการประเมิน

X

S.D.

1. สามารถระบุปัญหา
2. สามารถระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้
3. สามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู ้
4. สามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหา
5. สามารถนาเสนอได้
รวมเฉลี่ย

2.50
3.44
3.46
3.54
2.44
3.08

0.63
1.04
1.02
1.07
1.20
0.99

ระดับ
การปฏิบตั ิ
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

X

S.D.

4.94
4.69
4.75
4.96
4.81
4.83

0.24
0.64
0.56
0.19
0.53
0.43

ระดับ
การปฏิบตั ิ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผลดังที่แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
3.1 ก่อนใช้กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา พบว่า
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับน้อยถึงปานกลาง โดยเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยดังนี้ สามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหา สามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู ้ สามารถระบุแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ สามารถระบุปัญหา และสามารถนาเสนอได้
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3.2 หลังใช้กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา พบว่า
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยดังนี้ สามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหา สามารถระบุปัญหา สามารถนาเสนอได้ สามารถเสนอวิธีการ
แสวงหาความรู ้ และสามารถระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้
3.3 หลังการใช้กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานพบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 และสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ปรากฏ ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นที่สาคัญมาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า มีการเลือกกลยุทธ์การมีส่วนร่ วมมาใช้ในการขับเคลื่อนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนนั้น
ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม ได้จากการที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกันลงความคิดเห็ นและร่ วมกันสรุ ปว่า
สามารถนามาขับเคลื่อนครู ให้สามารถจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทอง
ผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โดยในการแสดงความคิ ดเห็ นได้วางแผน กาหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
นั่นคือ ร่ วมกันกาหนดวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยทักษะการแก้ปัญหา และร่ วมกาหนดรู ปแบบของแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ทั้งนี้ สอดคล้องกับสมใจ ธี รทิฐ [6] ที่กล่าวว่า นักการศึกษาเชื่อว่าผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการศึ กษาที่มีประสิ ทธิ ผลเกิดจากการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดีและเหมาะสม โดยการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมเกิดจากการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด
จึงสามารถบรรลุเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ได้ ในการกาหนดกลยุทธ์หากได้ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบถูกต้องแล้ว
จะเป็ นการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพยิ่ง เพราะจะนาไปสู่ การบริ หารที่มีลกั ษณะป้ องปราม โดยมีแผนรองรับและมีความคล่องตัวใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้น องค์การทั้งภาครั ฐและเอกชนจึ งได้วางกลยุทธ์มาใช้ เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดแผนที่ ใน
การทางาน เนื่ องจากสามารถชี้นาองค์การเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันและปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนิ นการ
ให้รีบมือกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมประสานงานเพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้
2. จากผลการวิจยั ที่ กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานนั้น เป็ นเพราะว่าเป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้วธิ ีหนึ่งที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง นาเสนอผลงานตามความสามารถของ
แต่ละคน จัดเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยมุ่งให้เด็กได้ศึกษาสื บค้นลงลึกในเรื่ องที่ เด็กสนใจ หรื อทั้งผูส้ อนและเด็กสนใจ
มีการท้าทายความสามารถเด็กกระตุน้ ให้เด็กลงมือปฏิ บตั ิกบั กิ จกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาคาตอบที่มาจากความสนใจความ
ต้องการของเด็กและเป็ นผูว้ างแผนการทางานด้วยตนเอง โดยการวางโครงงานและดาเนินการให้สาเร็ จตามโครงงานนั้น โดยมีครู
เป็ นผูค้ อยกระตุน้ ให้การช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด ฝึ กให้ผูเ้ รี ยนมีการวางแผนการจัดทาโครงงานเป็ น
ขั้นตอน เพื่อค้นพบความรู ้ใหม่ สิ่ งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ดว้ ยตัวเอง เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทางานเป็ นกลุ่มได้ใช้สติปัญญา
ไหวพริ บ ความรอบคอบ ความอดทนและความรั บผิดชอบ [7] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทธิ์ ธนา ขันอาสา [8] ที่ ได้ศึกษา
ความสามารถทางพหุ ปัญญาทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะ/ คณิ ตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่ างกาย และการเคลื่อนไหว ด้าน
ดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดประสบการณ์ แบบ
โครงงานสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ จากเอกสารและงานวิจยั ที่ได้ศึกษามาเบื้องต้น
แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงงานเป็ นการสนับสนุนให้เด็กเรี ยนรู ้อย่างลุ่มลึกมีข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้ที่ช่วยส่ งเสริ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งเป็ นปั จจัยในการพัฒนาเด็กไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมถึงการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันสู่แนวคิดที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในสังคมปั จจุบนั โดยเน้นการยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง
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3. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานพบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม จานวน 160 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100 และสู งกว่าก่อนการสอนโดยใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ทั้งนี้ เนื่ องจาก การเรี ยนรู ้แบบโครงงานมี
รู ปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็ นขั้นตอน เป็ นระบบ ภายในแผนการจัดประสบการณ์มีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นกั เรี ยน
ได้พบเจออุปสรรค ปั ญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์จริ ง หรื อสถานการณ์จาลองที่ครู เป็ นผูก้ าหนดให้ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ทดลองใช้สื่อ อุปกรณ์จากสถานการณ์จริ ง เพื่อที่เด็กจะเกิดกระบวนการทักษะต่าง ๆ ในการคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตนเองกาลัง
พบเจอ ครู เป็ นผูเ้ สนอแนะหรื อใช้คาถามกระตุน้ เปิ ดโอกาสให้เด็กคิด ทบทวน หาสาเหตุของปั ญหา การบอกวิธีแก้ไขปั ญหา
การมีเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหา และเลือกหาวิธีการจัดการกับปั ญหาที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบ นอกจากนั้น อภิชาติ
เลนะนันท์ [9]ได้กล่าวว่า การทาโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนได้สัมผัสจริ ง โครงงานเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่
เกี่ยวกับโลกแห่ งความเป็ นจริ งเป็ นการบังคับกลายๆ ให้นกั เรี ยนต้องใช้และปรับสิ่ งที่รู้มาใช้จริ ง เพราะโครงงานเป็ นกิจกรรมเน้น
การมีส่วนร่ วมในการเลือกและตัดสิ นใจซึ่ งจะช่วยเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจให้นกั เรี ยนซึ่ งมีความรู ้ต่างกัน ได้แสดงออกอย่าง
เท่าเทียมกัน นักเรี ยนซึ่งอ่อนในด้านใดด้านหนึ่งอาจใช้ความสามารถพิเศษด้านอื่นของตนช่วยให้งานสาเร็ จได้ไม่แพ้ผอู ้ ื่น ตลอดจน
ให้ความรู ้สึกผ่อนคลายจากความซ้ าซากจาเจ นักเรี ยนมีอิสระในการเลือกหัวข้อที่ตนสนใจรวมทั้งบรรยากาศในการเรี ยนที่ดูไม่เป็ น
ทางการทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกผ่อนคลายจากวิธีการเรี ยนแบบปกติ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
ทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง หรื อควรมีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่ วมกันเพื่อเป็ นการรักษาความเป็ นเครื อข่ายไว้เพื่อการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
2. การพัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญ หาของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภู มิ วิ ท ยา
จังหวัดกาญจนบุรี ควรจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตลอดทั้งปี การศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง
หรื อพัฒนาความสามารถในด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
ควรได้รั บ การพัฒ นาในด้า นอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ า งทัก ษะนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นทองผาภู มิ วิ ท ยา
จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานตลอดทั้งปี การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาศักยภาพใน
การแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมี ก ารจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ใ นรู ป แบบอื่ น บ้า ง เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาทัก ษะและพฤติ ก รรมด้ า น
การแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เด็กได้ฝึกวิธีการคิดแก้ปัญหา
จากหลายสถานการณ์
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