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ภูมิหลัง 
 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนารถบพิตร จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความวา 
 “…ในการสั่งสอนศิษยน้ัน มีความจําเปนอยางหน่ึงซึ่งสําคัญมากดวย ที่จะตองพยายามหาทาง 
ใชหลักวิชา และวิธีการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะชวยใหนักเรียนสามารถคิด เขาใจและเห็นจริงดวย 
ตนเองในเน้ือหาสาระ ตลอดจนกฎและหลักเกณฑที่ไดเรียนรูแลวใชไดเอง โดยมองเห็นและทราบถึง 
ประโยชนของการใชหรือการทําตามบทเรียนน้ัน ๆ อยางแนใจ ดวยการใหการศึกษาแกศิษย โดยหลักการน้ี 
จะทําใหไดประโยชนถึงสองช้ัน อยางหน่ึงคือทําใหครูไดฝกฝนตนเองใหชํานิชํานาญ ในการใชทัง้หลกัวิชา 
ครูทั้งหลักวิชาสามัญ อีกอยางหน่ึงจะทําใหศิษยเลาเรียนวิชาการไดอยางถูกตอง ไดประโยชนตรงกับ 
ความมุงหมายของการใหการศึกษา” 

ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ 
 

 การนําศาสตรพระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษาไปปฏิบัติ เชน เรื่องการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล ดวยการปลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยเฉพาะการอาน 
หนังสือยาว ๆ ใหมีความรูที่ลึกซึ้ง เพราะการอานหนังสือจะทําใหเด็กมีความรูมากข้ึน และสามารถฝก 
เรื่องการคิดวิเคราะหจากการอานไดอีกดวย อีกสิ่งหน่ึงที่อาจจะนึกไมถึงแตเปนสิ่งที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติใหเห็น คือ เรื่องการรบัฟง สัมผัส เห็นแลววิเคราะห เพื่อนําไปสู 
การปฏิบัติหรือแกไขปญหา ซึ่งเปนหัวใจของการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ (Active learning) เปนวิธี 
การจัดการเรียนการสอนที่ใหเด็กไดเรียน โดยการลงมือทํา ไดคิด ไดสรางสรรคในกระบวนการคิดของตัวเอง 
เปนศาสตรพระราชาที่เราตองนําไปสูการปฏิบัติใหได เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหนอกตํารา 
(บุญรักษ ยอดเพชร,เดลินิวส : 21 เม.ย. 2561) 

  โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีและวิทยาการดานตาง ๆ ประเทศไทยจึงตองมีการปรับทิศทางในการพัฒนาทุก ๆ ดาน 
โดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนามนุษย กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดข้ึน 
ในประเทศไทยและในตางประเทศ ทําใหเกิดการพัฒนาในการจัดการศึกษาของไทยอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหเด็กไดฝกปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษา 
มีศักยภาพและมีพลังเพียงพอในการทําหนาที่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกของสังคมดวย 
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูและปญญาใหแกสังคม ในการเปนฐานไปสู 



2 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งสิ้น ทั้งน้ีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สามารถหลอหลอม 
ความรูทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ การปรับตัว รวมตลอดไปถึง 
การปลูกฝงความประณีต ความเอื้ออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ ทั้งระหวางมนุษยดวยกันและมนุษย 
กับธรรมชาติ (สํานักปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 1 – 2) ทําใหการศึกษาของไทยมีการพัฒนาตามแนวการ 
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 โดยกลาววาในการจัดกระบวน 
การเรียนรู สถานศึกษาจะตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด 
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมใหผูเรยีน 
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง 
ตอเน่ือง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริมใหผูสอน 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเรยีนเรยีนรู 
ไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ การจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนได 
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน 
ตามศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหรูจักคิดเปน ทําเปน เปนการสรางศักยภาพใหมนุษย 
ไดเปนผูสรางศิลปะวิทยาการ และเปนผูคิดคนเทคโนโลยีมาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง จึงมีการปฏิรูป 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาผูเรียนแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันใหเกิด 
การเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีความพยายามในการหากระบวนทัศนแนวคิดใหม ๆ  มาใช เพื่อเรงการเรียนรู 
ใหเร็ว รูใหลึกและรักการเรียนรู จากการกําหนดภาพอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม ทําใหรูวาการเรียนรู 
เพียงพื้นฐานฉาบฉวยไมตอเน่ืองเหมือนในอดีต จะไมสามารถชวยใหคนเราตัดสินใจแกปญหาที่ซับซอน 
ในอนาคตได การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จึงตองคํานึงถึงสภาพของผูเรียนความพรอม ความแตกตาง 
ดานรางกาย ปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด เพื่อให 
แตละคนเรียนรู สรางความรูและใชความรูไดเอง ผูสอนควรศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ 
การเรียนรูและนํามาใชประโยชน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : บทนํา) 

  คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมายและถายทอด 
ความรูระหวางศาสตรตางๆ มีบทบาทตอการพัฒนาความคิดของมนุษย พัฒนาใหแตละบุคคลเปนคน 
ที่สมบูรณ เปนพลเมืองดี มีความสมดุลทั้งทางรายกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545 : 2) เสริมสรางใหมนุษย 
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาไดอยาง 
ถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย 
ตลอดจนมีลักษณะของความเปนผูนําในสังคม (สิริพร  ทิพยคง, 2544 : 1) จะเห็นไดวาคณิตศาสตรมีบทบาท 
สําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย และมนุษยไดใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
คิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางรอบคอบ ถ่ีถวน 
สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551: 1) 
และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง 
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย 
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และเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษา 
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทกุคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) พรอมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดกําหนดองคความรู 
ทักษะสําคัญและคุณลักษณะในดานการนําความรูทักษะและกระกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน 
การแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตออยางมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาความคิด 
อยางเปนระบบ และสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 10) และไดมีการกําหนดการจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ไววา ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการปญหา 
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมใหเหตุผลประกอบการติดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง 
และเหมาะสม เช่ือมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมี 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 59) 

  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล มีระเบียบการคิด ทําใหคนเกิดความคิดสรางสรรคจนเกิดวิทยาการ 
กาวหนาไปในศาสตรสาขาตาง ๆ  ที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี (2545 : 1) ไดระบุวา คณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ใหดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งสอดคลองกับโครงการ PISA 
ที่ไดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร โดยโครงการน้ีไดนิยามการรูเรื่องคณิตศาสตรวาเปนการรูและเขาใจ 
บทบาทคณิตศาสตรที่มีในชีวิตจริง สามารถตัดสินปญหาตางๆบนพื้นฐานของคณิตศาสตร และรูจักใช 
คณิตศาสตรแกปญหาของตน คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษยทําให 
มนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหา 
สถานการณ ไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดถูกตอง 
และเหมาะสม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากน้ีคณิตศาสตร 
ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน 
ทําเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 3) ที่กลาว 
ไววาคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับการดํารงชีวิตและกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน เพราะคณิตศาสตร 
เปนวิชาที่สรางสรรคมนุษยใหมีกระบวนการคิดและเหตุผล ฝกคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของ 
วิทยาการหลายสาขา ดังน้ันการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันตองอาศัยกระบวนการคิด 
ที่แปลกใหมเปนความคิดริเริ่มไมติดอยูในกรอบประกอบกับการคิดและมีความคิดที่ยืดหยุนเพื่อใหทนัตอ 
เหตุการณ โดยกระบวนการคิดน้ีจะเปนไปในทางสรางสรรคตอตนเองและสังคม สามารถใชแกปญหาตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึนได 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกลาวขางตนไดกําหนดใหมีคุณภาพ 
ของผูเรียนเมื่อจบชวงช้ันวาผูเรียนทุกคนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตามเกณฑ 
ที่สถานศึกษากําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และเมื่อพิจารณาแลวจะพบวา มีการใหความสําคัญ 
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห เพราะการคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สงเสริมการเรียนรูและทําใหผูเรียนสามารถ 
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ขยายความรูประสบการณและความคิดของตัวเองอยางกวางขวางและลึกซึ้ง (นิรมล ศตวุฒิ, 2548) ดังน้ัน 
การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคนในยุคปจจุบันจึงควรเนนการพัฒนาการคิดวิเคราะห แตที่ผานมา 
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบวาใน 
มาตรฐานที ่4 คือนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนน้ัน มีนักเรียนเพียงรอยละ 12.90 มีทักษะการคิดอยู ในระดับดี และระดับปรับปรุง 
เกินรอยละ 50 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของนักเรยีนไทยที่ยังออนดอยในดานการคิด (เพชรา  พิพัฒนสันติกุล, 2548) 
อีกทั้งเด็กวัยเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ตํ่ากวารอยละ 50 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) จากขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาแมการคิดวิเคราะห 
จะมีความสําคัญดังที่ไดกลาวมาแลว แตการจัดการศึกษาที่ผานมายังไมสงเสริมการคิดวิเคราะห ใหกับนักเรียน 
เทาที่ควร (ดุสิตา แดงประเสริฐ, 2549) ซึ่งในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไดระบุสภาพปญหาเกี่ยวกับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยวามาตรฐานความสามารถของนักเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สงัเคราะห 
มีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคคอนขางตํ่า เน่ืองจากเด็กและเยาวชนไทยยังไมไดรับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร และสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) สอดคลองกับผลการวิจัยขององคการเพื่อความรวมมือและพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจหรือ OECD (Organization for Economics Co-operation and Development) 

   จากการวิเคราะหผลการเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช ปการศึกษา 2557– 2559 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมเปนที่นาพอใจ เมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน พบวา 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่นักเรียนมีผลการประเมินตํ่ากวาตัวช้ีวัดอื่น คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 37.62 คือ มาตรฐาน ค 1.2 
เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใช 
การดําเนินการในการแกปญหา ตัวช้ีวัด ป.1/2 วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน 
ของจํานวนนับไมเกินหน่ึงรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ มาตรฐาน ค 6.1 
มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู ตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค ตัวช้ีวัด ป.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ป.1/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ป.1/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ป.1/4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง ป.1/5 เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตร 
กับศาสตรอื่น ๆ ป.1/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กลาวมาน้ัน จําตองใชทักษะ 
การคิดวิเคราะหในการแกปญหา 
    จากผลรายงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นักเรียนยังมีทักษะการคิดวิเคราะห การแกโจทยปญหา 
ในระดับตํ่า เน่ืองจากโจทยปญหาเปนสถานการณเมื่อเกิดข้ึนก็ตองการคําตอบที่ชัดเจน โดยเฉพาะโจทย 
ปญหาประยุกต เปนปญหาที่เกี่ยวกับสถานการณจริง ผลลัพธที่ไดตองเกิดจากทกัษะ ขอเทจ็จรงิ การสรปุ 
รวบยอดทางความคิดที่ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร นักเรียนจะตองนําสาระความรูและประสบการณ 
ที่มีมากําหนดแนวทางหรือวิธีการที่จะชวยหาคําตอบที่ถูกตอง ถานักเรียนไมคุนเคยกับสถานการณน้ันมากอน 
จะไมสามารถหาผลลัพธได (ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544, น. 16) ทั้งน้ีการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ 
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การแกโจทยปญหาจึงจําเปนตองมีการปรับแกไขจากแบบเดิมที่ยึดครูเปนศูนยกลาง ใหยึดผูเรียนเปน 
ผูไดลงมือปฏิบัติจริง จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองดานการคิดวิเคราะห การใหเหตุผลตลอดจน 
การรูจักแกปญหาของนักเรียนใหสูงข้ึน 
    จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาเทคนิควิธีการสอนแบบตาง  ๆ 
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาดานการคิดวิเคราะห ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสทิธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน การจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
คือ การบูรณาการเขากับการเรียนรูวิทยาศาสตร เพราะวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่จะตองคนควา 
หาความรู เพื่อนําไปใชในการแกปญหาเช่ือมโยงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ไดแก การจัดการ 
ดานกระบวนการเรียนรูทางดานความรู ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ จิตวิทยาศาสตร ทักษะการสื่อสาร 
การพัฒนาทางเทคโนโลยี เนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใชความรูอยางชาญฉลาดดวยสติปญญา 
อยางรอบรู อีกทั้งคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนหรือวิธีสอนแบบตาง ๆ ไมสามารถใชในการพัฒนาผูเรียน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ  ดาน ทุกสถานการณและทุกเวลาสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี 
(2552 : 44) กลาววา รูปแบบการสอนและวิธีการจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี 
ไมจําเปนตองข้ึนอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนแบบใดแบบหน่ึง ซึ่งครูตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียน 
เปนสําคัญ ดังน้ัน รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช จึงตองมีการประยุกตใชอยางเปนระบบและดัดแปลงให 
สอดคลองกับเปาหมายการเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเน้ือหาวิชา ความพรอม 
ของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนหลาย ๆ  วิธี สามารถนํามาพัฒนาได ครคูวรเลอืก 
และตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใด หรือเทคนิควิธีสอนแบบใดในการจดั 
การเรียนการสอนโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่ผูวิจัยเลือกที่จะนํามาพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ดวยกระบวนการเรียนรูที่ดําเนินการอยางเปนระบบอยางตอเน่ือง 
บนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู หลักการ แนวคิดการจัดการเรยีนการสอนและผลการวิจยัรปูแบบการจดั 
กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ใชการกําหนดสถานการณโจทยปญหาบูรณาการ 
การเรียนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู การนําเทคนิควิธีสอนวิเคราะหโจทยปญหา 
ดวยเทคนิค KWDL และเทคนิคการแกปญหาของโพลยา เพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนใหบรรลผุลทางดานการเรียนรู 
ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนสมรรถนะสําคัญ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควาวิจัย 
ในเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยไดกําหนดกรอบการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 และออกแบบ 
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลรปูแบบ 
การจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพฒันาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียนใหดีข้ึนใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
ที่จะไดนําไปประยุกตใชกับเน้ือหาอื่น ๆ  อาทเิปนพื้นฐานในการสงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการ 
เชน สะเต็มศึกษา (STEM Education) พัฒนากระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรม สอดคลองกับ 
ประเทศไทย 4.0 ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรสําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
  2. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 3. เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการวิจัย 
 1. ไดรูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทาง 
การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือ อื่น ๆ  หรือสําหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ  ตอไป 
 2. เปนแนวทางสําหรับครู ในการพฒันาการจัดการเรียนรู 
 3. นักเรียนเกิดความรู เจคติที่ดีในการเรียนอันจะสงผลตอการศึกษาในช้ันตอ ๆ ไปในอนาคต 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Approach) ประกอบดวย 
การศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม (Focused group) การทดลองใชรูปแบบในสภาพจริงและการสัมภาษณ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิทยาศาสตร ดังน้ันผูวิจัย 
จึงไดดําเนินการตามรายละเอียดในแตละข้ันตอนของการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารทีเ่กี่ยวของ 
    ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 
โดยการสํารวจ แตเปนการศึกษาความตองการจากขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของจากแหลงขอมลู 
เชน ศึกษาตัวช้ีวัดที่นักเรียนมีผลการประเมินตํ่ากวาตัวช้ีวัดอื่น ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการไดลงมือปฏิบัติจริง 
 ข้ันตอนที่ 2 การสรางและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
    นําผลการศึกษาข้ันตอนที่ 1 มากําหนดวัตถุประสงคในการสรางรูปแบบในการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยกําหนดเน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรูกําหนดโครงรางองคประกอบ 
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งใชแนวคิดการเรียนรูรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และเครื่องมือ 
ในการวิจัยที่สรางข้ึนมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน เพื่อพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสม 
โดยการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาคณิตศาสตร ดานหลักสูตรและการสอน และดานการวัด 
และประเมินผล จากน้ันทดลองหาคุณภาพเบื้องตนของเครื่องมือวิจัย โดยเปนนักเรียนคนละกลุมกับ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ 
การสอนในพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และแกไข
แลวไปทดลองหาคุณภาพเบื้องตนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง 
 2) นํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ 
และแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 รายบุคคล จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 แบบกลุมเล็ก 
8  คน และกลุมที่ 3 แบบกลุมใหญ 20 คน หลังจากทดลองหาประสิทธิภาพแตละกลุมแลว ไดทําการแกไข 
ขอบกพรองกอนนําไปทดลองจริง  
 ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 ผูวิจัยนํารูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทดลองใชกับกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน 
จํานวน 16 คน 
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 การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการทําแบบทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ซึ่งเปนโจทยปญหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
วิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งใชวิธีการทดสอบคาท ี(t - test) (ทรงศักด์ิ ภูสีออน. 2554) 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  
 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 ประเมินคุณภาพรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ 
การจัดการเรียนรู ซึ่งเกณฑการประเมินประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพของรปูแบบการคิดวิเคราะหโดยใช 
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรยีนดวยรปูแบบการคิด 
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการคิด 
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 

นิยามศพัทเฉพาะ 
   1. การคิดวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะเพื่อสืบคนขอเท็จจริงของเหตุการณ เรื่องราว 

หรือเน้ือหาตาง ๆ เพื่อลงขอสรุปและตัดสินใจไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห มี 5 ดาน 
ดังน้ี 1) การจําแนก 2) การจัดหมวดหมู 3) การเช่ือมโยง 4) การสรุปความ 5) การประยุกต 

   2. ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาใครครวญ ไตรตรอง 
เพื่อตัดสินใจในการแกปญหาอยางละเอียดรอบคอบ มีเหตุผล ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบวัดทักษะการคิด 
วิเคราะหที่ผูวิจัยสรางข้ึน ตามลําดับความสามารถในการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี 

        2.1 ทักษะการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตาง ๆ ทั้งเหตุการณ 
เรื่องราว สิ่งของออกเปนสวนยอย ๆ  ใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ  ได 

       2.2 ทักษะการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดประเภทลําดับจัดกลุมของสิ่งที่มี 
ลักษณะคลายคลึงกันเขาดวยกัน โดยยึดโครงสราง ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน 

       2.3 ทักษะการเช่ือมโยง เปนความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ 
วาสัมพันธกันอยางไร 

       2.4 ทักษะการสรุปความ เปนความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่ 
กําหนดใหได 

       2.5 ทักษะการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชใน 
สถานการณตาง ๆ สามารถคาดการณ พยากรณ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 
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    3. ทักษะกระบวนการในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชคําถามจากสถานการณปญหาการบูรณาการวิทยาศาตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
   4. คุณภาพของการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง ผลการจัด 
การเรียนรูดวยรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  1 แลวผานเกณฑการประเมิน 
3 เกณฑ คือ 
  4.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐาน 
ตามเกณฑ 80/80 
  4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลงัเรียนดวยการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 
  4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 5. ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง 
ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
  เกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑที่ผูวิจัยใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาประสิทธิภาพ 
ของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
  80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบฝกทักษะขณะเรียนดวยรูปแบบ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยรูปแบบ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หลังจากการทําแบบทดสอบสิ้นสุดแลว นักเรียนได 
คะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 
  6. ความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ ความคิด หรือทัศนคติทางบวกของนักเรียนที่ไดเรียนรู โดยรูปแบบการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 


