
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

  ในการทําวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ ตอไปน้ี 

   1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

   2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
   3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
   4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพือ่พัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห 
   5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตรและทกัษะการแกโจทยปญหา 

คณิตศาสตร 
   6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
   7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 
ระดบัช้ันประถมศกึษาปที่ 1 
 

ความนํา 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตร 

แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางใน 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวท ี
ระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันน้ีไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง 
กับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ ทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษา ไดมีบทบาทและมีสวนรวมใน 
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2542) 
จากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
ที่ผานมา ทําใหคนพบขอดีและขอบกพรองในบางประการที่จําเปนตองมีการพัฒนาใหสมบูรณเหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เปนมูลเหตุนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูกระบวนการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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โดยการมีกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา 
 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม ในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง 
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง องคความรู หรือสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญ 
ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน 
และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และการอยูรวมกัน 
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร 
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
    รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ 
ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
     ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
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    ตัวชี้วัด   
         1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ 

          1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
          1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 
          1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต 
     ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตาม 
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
     ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก 
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

    ตัวชี้วัด  
          2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้กาย วาจา ใจ 
          2.2 ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 
     มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับ 
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
     ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคมเปนปกติวินัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

    ตัวชี้วัด 
  3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบงัคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

4. ใฝเรียนรู 
    ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวม 

กิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด 
เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

     ตัวชี้วัด 
4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

  4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใช 
สื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

5. อยูอยางพอเพียง 
     อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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     ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยูรวมกับผูอื่นดวยความรบัผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผน
ปองกันความเสี่ยงและพรอมรบัการเปลี่ยนแปลง 

    ตัวชี้วัด 
  5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพือ่อยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

6. มุงมั่นในการทํางาน 
     มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบในการทํา
หนาที่การงาน ดวยความเพียรพยามยาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
     ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มลีักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
ดวยความเพียรพยามยาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย 
ที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

    ตัวชี้วัด 
  6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

6.2 ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
7. รักความเปนไทย 

     รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคารวมอนุรักษ 
สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารได 
อยางถูกตองและเหมาะสม 
     ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ช่ืนชม มีสวนรวมในการอนุรักษ 
สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความกตัญูกตเวท ี
ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

    ตัวชี้วัด  
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวท ี
  7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ และสบืทอดภูมปิญญาไทย 
  7.4 ไหวสวย 
  7.5 พูดไพเราะ 

8. จิตสาธารณะ 
     มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณ 
ที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 
    ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน 
เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นในผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรกัษสิง่แวดลอม 
ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติ เพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง 
สิ่งตอบแทน 
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    ตัวชี้วัด 
  8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
  8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  8.3 มีนํ้าใจ 
 
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 
 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครองครูบาอาจารย 
 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ทางตรงและทางออม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รกัษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผือ่แผและแบงปน 
 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
 8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 9. มีสติรูตัว รูคิดรูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่ 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตาง ๆ  หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ
ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข 
 
เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเน่ือง 
ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังน้ี 
   1. จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนระบบจํานวนจริง 
คุณสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริงการดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน 
และการใชจํานวนในชีวิตจริง 
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   2. การวัดความยาวระยะทาง นํ้าหนัก พื้นทีป่รมิาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัด ระบบตาง ๆ  
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัดและการนําความรูเกี่ยวกับ 
การวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ 

3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติสองมิติและสามมิติการนึกภาพ 
แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) 

4. พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธฟงกชันเซตและการดําเนินการของเซตการให 
เหตุผล นิพจนสมการระบบสมการ อสมการกราฟลําดับเลขคณิตลําดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต 
    5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถามการกาํหนด 
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและการกระจาย 
ของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปนการใชความรู 
เกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆและชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน 
ชีวิตประจําวัน 
    6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
และการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
คุณภาพผูเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
      1. มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกนิหน่ึงแสนและศูนย 
และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอมทั้ง 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณ 
ตาง ๆ ได 

      3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม 

      4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธได 
      5. รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นในชีวิต 

ประจําวัน และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงได 
              6. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได
อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได 
อยางถูกตอง เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก 

และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรอืจํานวนนับที่ไมเกิน 
หน่ึงรอยและศูนย 

 

 การใชจํานวนบอกปรมิาณที่ไดจากการนับ 
 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

และตัวเลขไทยแสดงจํานวน 
 การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย 
 การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 
 การนับลดทลีะ 1 

2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
ไมเกินหน่ึงรอยและศูนย 

 

 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก 
 การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจํานวนและการใช

เครื่องหมาย  =      >   < 
 การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน 

 
สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจถึงผลทีเ่กิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง 
                      การดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บวก ลบ  และบวก ลบระคนของ 

จํานวนนับไมเกินหน่ึงรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ 

 ความหมายของการบวกและการใช
เครื่องหมาย + 

 การบวกที่ไมมีการทด 
 ความหมายของการลบและการใช

เครื่องหมาย – 
 การลบที่ไมมีการกระจาย 
 การบวก ลบระคน 

2. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทย
ปญหา และโจทยปญหาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหน่ึงรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 

 โจทยปญหาการบวก การลบ 
 โจทยปญหาการบวก ลบระคน 
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ 
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สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ที่ตองการวัด 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกความยาว นํ้าหนัก ปริมาตร 

   และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใช 
   หนวยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว 
(สูงกวา เต้ียกวา ยาวกวา สั้นกวา  

    ยาวเทากัน สูงเทากัน) 
 การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช 

หนวยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบนํ้าหนัก 

(หนักกวา  เบากวา  หนักเทากัน) 
 การช่ังโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

(มากกวา  นอยกวา  เทากัน  จุมากกวา 
จุนอยกวา  จุเทากัน) 

 การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
2. บอกชวงเวลา จํานวนวันและช่ือวัน 
    ในสัปดาห 

 ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน เชา  
สาย เที่ยง บาย เย็น) 

 จํานวนวันและช่ือวันในสัปดาห  
 

สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1.  จําแนกรูปสามเหลี่ยม รปูสีเ่หลี่ยม 

    รูปวงกลม รูปวงร ี
 รูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่หลี่ยม รปูวงกลม รปูวงร ี

 

สาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกจํานวนและความสัมพันธ 

    ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนทลีะ 1 
    ทีละ 2 และลดลงทลีะ 1 

 แบบรปูของจํานวนที่เพิม่ข้ึนทีละ 1 ทีละ 2 
 แบบรปูของจํานวนทีล่ดลงทลีะ 1 

2. บอกรปูและความสัมพันธในแบบรปู 
    ของรูปทีม่ีรปูราง ขนาด หรอืสทีี ่
    สัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึง 

 แบบรปูของรูปที่มีรปูราง ขนาด หรือส ี
ที่สัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึง เชน 
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สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
                      ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
                      และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 – 3 1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 

2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร การสือ่ความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง 

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ 

6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- 

 
2. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร 

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร 
   การเรียนรูธรรมชาติของมนุษยเริ่มตนดวยวิธีการเชิงบรรยาย แตเมื่อมนุษยเรียนรู และรับรู

ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของธรรมชาติมากข้ึน มนุษยเริ่มสรางรูปแบบของคณิตศาสตรของ
ธรรมชาติข้ึน มีการกําหนดความหมายของคําที่นําไปใชในการสรางสัจพจน (Axioms) นักคณิตศาสตร 
จะใชการนิรนัยเชิงตรรกวิทยา (Logical Deduction) สรางทฤษฎีทางคณิตศาสตร ซึ่งทฤษฎีทางคณิตศาสตร 
ที่ไดรับการพิสูจนในเชิงตรรกวิทยาแลวจะถูกนํากลับไปใชแกปญหา หรือตีความเหตุการณในธรรมชาติ
โดยธรรมชาติแลว คนสวนใหญจะเรียนรูคณิตศาสตรจากธรรมชาติ แลวสรุปเปนทฤษฎีและกฎดวยสหัชญาน 
(Intuition) มากกวาดวยการพิสูจน (Proof) แตทฤษฎีและกฎที่ไดมาดวยสหัชญานมักจะเปนขอความที่สับสน 
ไมเปนระบบยากแกการจําและการนําไปใช ผูคนพบจึงพยายามจัดและทําใหอยูในรูปอยางงาย โดยหวนกลบั 
ไปสรางสัจพจนที่จําเปน แลวสรางทฤษฎีข้ึนมาจากสัจพจนอยางสมเหตุ สมผล ตามหลักตรรกวิทยา 
โดยไมไดเปนการบรรยายสิ่งใด ๆ ในธรรมชาติเลย ธรรมชาติของคณิตศาสตรจึงมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. โครงสรางของคณิตศาสตรมีสวนประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก อนิยาม นิยาม กติกา 
หรือขอตกลงเบื้องตน หรือสัจพจนและทฤษฎีบท โดยมีลักษณะดังน้ี  

   1.1 อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คําที่ไมไดใหความหมาย หรือ คําจํากัดความ 
แตใหเขาใจตรงกัน นักคณิตศาสตรไดเริ่มโครงสรางของคณิตศาสตรดวยคํากลุมหน่ึงซึ่ง ไมตองให
ความหมายหรือคําจํากัดความ โดยที่ใหตกลงกันวาคําเหลาน้ีเปนที่เขาใจกันอาจจะทําความ เขาใจ 
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ใหตรงกันโดยใชวิธียกตัวอยาง หรือเขาใจดวยปฏิภาณ ตัวอยางของอนิยามในวิชาคณิตศาสตร เชน 
จุด คาคงที่ เทากัน มากกวา เซต ระนาบ เปนตน โดยที่ในโครงสรางของคณิตศาสตรจะพยายาม 
ใหมีอนิยามเปนจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะเปนได 

                  1.2 นิยาม (Defined Terms) หมายถึง คําที่มีการใหความหมายหรือคําจํากัดความโดยการนํา 
อนิยามมาบรรยายหรือกําหนดคุณลักษณะของคําเหลาน้ัน เชน ใชคําวา “เซต” ไป อธิบายความหมายของ 
“สับเซต” ตัวอยางของคําที่มีการใหคําจํากัดความในวิชาคณิตศาสตร เชน ตัวหารรวมมาก วงกลม สมการ 
เปนตน 

                1.3 สมมุติ (Postulate) คณิตศาสตรบางแขนงใชคําวาขอตกลงเบื้องตน (Assumption) 
ในคณิตศาสตรแนวเกาใชคําวาสัจพจน (Axiom) หมายถึง ประโยคหรือขอความที่ให ยอมรับวาเปนจริง
โดยไมตองพิสูจน มักจะแสดงถึงความสัมพันธของนิยามหรืออนิยามที่เปนพื้นฐานมาก จึงไมจําเปนตอง
พิสูจน เชน กําหนดจุดสองจุดจะลากเสนตรงผานไดเพียงเสนเดียว 

                1.4 ทฤษฎีบท (Theorem) เปนผลสรุปที่ไดจากขอมูลชุดหน่ึงหรือจาก เงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงทุกกรณีคือสมเหตุสมผล (Valid) การพิสูจนทฤษฎี การใหเหตุผล 
ทางตรรกวิทยาโดยการนํานิยาม กติกา หรือทฤษฎีบทที่ไดพิสูจนแลวไปสนับสนุนทฤษฎีน้ันเปนจริง 
ความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสมเหตุสมผลไมได หมายถึง ขอเท็จจริง 
(Fact) แตความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตรบางแขนงบางเรื่อง อาจจะตรงกับขอเท็จจริง
ทุกกรณีดวย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกติกาที่เปนฐานของทฤษฎีน้ัน ถากติกาเปน ขอเท็จจริง ทฤษฎีที่พิสูจนวา
เปนจริง โดยใชกติกาน้ันเปนเหตุผลในการอางอิงก็ยอมเปนจริงตามขอเท็จจริงดวย 

2. วิชาคณิตศาสตรมีเน้ือหาเปนนามธรรม (Abstract) ความเปนนามธรรมของคณิตศาสตร 
เกิดข้ึนเมื่อมนุษยตระหนักวาประสบการณมีมากมายจนเกินกวาจะเจยีระไนไดอยางครบถวน ไมมใีครเหน็ 
รูปวงกลมของยุคลิคแมแตรูปเดียว นอกจากคําอนิยามของมันที่ยุคลิคนิยามไว อยางครอบคลุมวงกลม 
ในอุดมคติของยุคลิคไมไดเปนแตเพียงวงกลมในเรขาคณิตในโรงเรียนเทาน้ัน แตยังเปนวงกลมในหนังสือ 
คูมือของวิศวกรที่ใชในการคํานวณการปฏิบัติงานของเครื่องจักรดวยวงกลม ของยุคลิคจึงเปนนามธรรม 
ที่ไดจากการสรุปสิ่งตาง ๆ ปรากฏแกสายตาวาเปนวงกลมดวยภาษาที่ครอบคลุมชัดเจนและรัดกุม การสรุป 
เหตุการณเชิงรูปธรรมใหเปนนามธรรมในวิชาคณิตศาสตรให มนุษยมีความเขาใจโลกแหงวิทยาศาสตร 
และชีวิตประจําวันชัดเจนข้ึนและทําใหมนุษยสามารถอธิบาย ประสบการณไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลอง 
กับการสังเกต  

3. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยการพิสูจน (Proof) หรือการใหเหตุผลคณิตศาสตร จะตอบ 
คําถามวา “ทําไม” มากกวา “อยางไร” การคํานวณไมใชเน้ือแทของคณิตศาสตร เน้ือแทของคณิตศาสตร 
คือ การพิสูจนหรือการใหเหตุผล คณิตศาสตรไมใชสามัญสํานึกเปนเครื่องตัดสิน แตใชนิยาม กติกา 
และทฤษฎีบทมาเปนเหตุผลสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนจริง ย่ิงระดับที่เปนนามธรรม ลึกซึ้งมากข้ึน 
เพียงใด เหตุผลก็ย่ิงมีบทบาทสําคัญมากข้ึนเพียงน้ัน 

4. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมุงการวางนัยท่ัวไป (Generalization) ของสิ่งตาง ๆ เพื่อประโยชน 
ในการนําไปใชแกปญหากรณีเฉพาะตาง ๆ รวมโครงสรางเดียวกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เชน 
ถาสามารถหาคําตอบของ 1+2+3+…+n = ? ก็จะสามารถนําคําตอบที่ไดไปหาคําตอบของกรณีเฉพาะ 
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = ? ไดอยางรวดเร็ว ทฤษฎีบทตาง ๆ ในคณิตศาสตรทุกสาขาเปนตัวอยาง
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ของความเปนกรณีทั่วไปความเปนกรณีทั่วไปของคณิตศาสตรมีความเดนมาก จนกลาวกันวา
คณิตศาสตรเปนเรื่องของแบบแผน ซึ่งเปนโครงการใหญ ๆ ที่รวมกรณีเฉพาะตาง ๆ ไวอยางไมจํากัด 

   จากการศึกษาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร จะเห็นวาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรน้ัน 
เปนวิชาที่มีเน้ือหาเปนนามธรรม ซึ่งเกิดจากการที่มนุษยไดพบประสบการณมากมายจนเกินจะบรรยาย 
ไดอยางครบถวน ทําใหวิชาคณิตศาสตรตองมีคําจํากัดความหรือความหมายไวอยางชัดเจน เน้ือแทของ
คณิตศาสตร คือ การใหเหตุผล โดยไมสามารถจะตัดสินไดจากสามัญสํานึก แตตองใชนิยาม กติกา หรือ
ทฤษฎีบทเปนเครื่องมือในการตัดสินหรือสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนจริง ดังน้ัน การใหเหตุผลจึงมี
บทบาทสําคัญมากน่ันคือธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร 

   การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปน
อยางย่ิงที่ครูจะตองมีความเขาใจในตัวนักเรียน เขาใจระบบพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก เพื่อนํามา 
ใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรรมตางๆ จึงจะไดผล ซึ่งประกอบไปดวย
องคประกอบทีส่ําคัญหลายประการ ไดแก ทฤษฏีการสอนคณิตศาสตร จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
   ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จําแนกได 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการสอน

คณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
1. ทฤษฏีแหงการฝกฝน (Drill theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนในเรื่องการฝกฝน 

ใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ  ซ้ํา ๆ  จนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการน้ัน ๆ  การสอนจึงเริ่มโดยครูจะเปนผูใหตัวอยาง 
หรือบอกสูตรหรือกฎเกณฑแลวใหเด็กฝกฝน ทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกระทั่งเด็กชํานาญ แตอยางไรก็ตาม 
ทฤษฎีน้ียังมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ 
  1) เด็กตองทองจํา กฎเกณฑ สูตร ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรบัเด็ก 
  2) เด็กไมอาจจะจําขอเทจ็จริงตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวไดหมด 
  3) เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียน เปนเหตุใหเกิดความลําบากสับสนในการคิดคํานวณ
แกปญหาและลืมสิ่งที่เรียนไดงาย 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incidental learning theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวาเด็กจะเรียนไดดี 
เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงเกิดข้ึน ดังน้ันกิจกรรมการเรยีนควรจดัตามเหตุการณ 
ที่บังเกิดข้ึนในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งเด็กไดประสบกับตนเอง แตทฤษฎีน้ีมีขอบกพรองหรือเหตุการณ 
จะเกิดข้ึนไมบอยนัก ดังน้ันการเรียนตามทฤษฎีน้ีก็จะไมเกิดผล 
 3. ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา การคิดคํานวณกับการเปนอยู
ในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความเช่ือวาเด็กจะเรียนรูและเขาใจ 
สิ่งที่เรียนไดดี เมื่อสิ่งน้ันมีความหมายตอเด็กเองและเปนเรื่องที่เด็กไดพบเห็นและปฏิบัติในสังคม
ประจําวันของเด็ก 
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ทฤษฎีการเรียนรู 
    การสอนคณิตศาสตรจําเปนตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวยในการสอนอยางมาก ทั้งน้ีเพราะ 
คณิตศาสตร เปนนามธรรมยากแกการเขาใจสําหรับเด็ก ครูจึงควรศึกษาหลกัจติวิทยาในการเรยีนการสอน 
ใหเขาใจแลวนํามาใชในการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งนักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 
ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual Development) 
(พงษพันธ พงษโสภา. 2544: 61 -65) 
    เพียเจต เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนดที่มีบทบาทในวิชาชีพตาง ๆ  มากในชวงป ค.ศ.1930 – 
1980 เพียเจตเช่ือวาพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยพัฒนาข้ึนเปนลําดับ 4 ข้ัน โดยแตละข้ันแตกตางกนั 
ในกลุม และอายุที่กลุมคนเขาสูแตละข้ันจะแตกตางกันตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ลาํดับข้ัน 
ทั้งสี่ของ เพียเจต คือ 1)  ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensory – motor stage) ต้ังแตแรกเกิด 
จนอายุ 2 ขวบ เปนข้ันที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ปาก หู ตา 2) ข้ันเตรียมพรอมปฏิบัติการ 
(preoperational Stage) อยูในชวงอายุ 2 - 6 ป เปนข้ันที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมาย 
ทาทางที่สื่อความหมาย เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึน แตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหา 
เหตุผลและยกเหตุผลข้ึนมาอางอิงได 3) ข้ันปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (concreate operational stage) 
อยูในชวงอายุ 7 - 11 ป ในชวงอายุดังกลาวเด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นได เชน การจัดแบงกลุมเปนพวก 
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  ไดดีข้ึน และ 4) ข้ันปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (formal operational stage) 
อยูในชวงอายุ 11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึนสามารถ 
ต้ังสมมุติฐานและแกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร พัฒนาการอยางสมบูรณ เปนข้ันที่เกิด
โครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณเด็กในวัยน้ีจะมีความคิดเทาผูใหญ อาจจะแตกตางกันที่คุณภาพเทาน้ัน 
เน่ืองจากประสบการณแตกตางกัน 
   พัฒนาการของมนุษยจะเปนไปตามลําดับข้ันและตอเน่ืองกัน ทฤษฎีน้ีมีประโยชนตอการศึกษา 
เน่ืองจากข้ันทั้งสี่กลาวถึงขอเท็จจริงวา วิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของเด็กแตกตางจากของผูใหญ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังน้ันการจัดการศึกษาใหเด็กจึงตองมีรูปแบบที่แตกตางจากของผูใหญ
และสิ่งที่ความหมายมากที่นักการศึกษาไดรับจากงานของเพียเจต คือเด็กที่มีอายุนอย ๆ จะเรียนไดดีที่สุด
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อรูปธรรม หากแนวคิดน้ีถูกนําไปใชในหองเรียน ผูสอนจะตองเปนผูจัด 
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูและแนะนําผูเรียนมากกวาเปนผูสอนโดยตรง ตามทฤษฎีเพียเจต เมื่อเด็กโตข้ึน 
และเขาสูลําดับข้ันที่สูงกวาเด็กจะตองการการเรียนรูจากกิจกรรมลดลง เน่ืองจากพัฒนาการของสติปญญา 
ที่ซับซอนและทันสมัยข้ึน แตมิไดหมายความวาเด็กไมตองทํากิจกรรมเลย การเรียนรูโดยการทํากิจกรรม
ยังคงอยูในทุกลําดับข้ันของการพัฒนา นอกจากน้ี เพียเจตยังเนนวาปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
มีบทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาสติปญญาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใหผูเรียนไดคิด พูด อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินความคิดของตนเองและผูอื่นจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอืน่
ไดดีข้ึน เพียเจต เรียกกระบวนการน้ีวา การกระจายความคิด (decentration) ซึ่งเปนความสามารถของเด็ก
ที่ตองไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามลําดับข้ัน เพื่อพิจารณาสิ่งตาง ๆ จากมุมมองของผูอื่นซึ่งประเด็นน้ี 
การศึกษาจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถน้ี 
(อัมพร  มาคนอง. 2546 : 1-2) 
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ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics Learning) 
    แนวคิดของดีนส สวนมากเกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรซึ่งมีบางสวนทีค่ลายคลงึ
กับของเพียเจต เชน การใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาท และกระตือรืนรนในกระบวนการ
เรียนรู ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส ประกอบดวย กฎ หรือหลัก 4 ขอ 
   1. กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎน้ี กลาววา ความเขาใจที่แทจริงใน 
มโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน 
การที่เด็กเรียนรูจากของเลนช้ินใหมโดยการเลนของเลนช้ินน้ัน 
 ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากข้ึน ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง 
(Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน 
 ข้ันที่ 3 เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํา 
มโนทัศนเหลาน้ันไปใชชีวิตประจําวัน 
   2. กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual Variability Principle) กฎน้ี
เสนอแนะวาการเรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศนเดียวกันหลายๆ 
รูปแบบผานบริบททางกายภาพ น่ันคือ การจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจ
โครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical 
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

  3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร (The mathematical variability principle) กฎขอน้ี
กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Generalization of mathematical concept) 
หรือการนํามโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยว ของกับมโนทัศน 
น้ันเปลี่ยนไปอยางระบบ  ในขณะที่คงไวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนน้ัน ๆ เชน การสอนมโนทัศน
ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ยนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของดาน แตสิ่งที่ควรคงไว 
คือ ลักษณะสําคัญของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานที่ตองมีดานสี่ดานและดานตรงขามขนานกัน 

  4. กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรู 
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร 
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร 
 

   ทฤษฎีการเรียนการสอนบรูเนอร (Bruner’s Theory of Instruction) 
      ทฤษฎีน้ีเกี่ยวของโดยตรงกับการสอนคณิตศาสตร โดยกลาวถึงการเรียนการสอนที่ดีกวา 
ตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ โครงสราง (structure) ของเน้ือหาสาระความพรอม 
(readiness) ที่จะเรียนรู การหย่ังรู (intuition) โดยการคะเนจากประสบการณอยางมีหลักเกณฑ 
และแรงจูงใจ (motivation) ที่จะเรียนเน้ือหาใด ๆ บรูเนอรใหความสําคัญกับสมดุลระหวางผลลัพธ 
กับกระบวนการเรียนการสอน (process and product approach) นอกจากน้ี ยังใหแนวคิดวามนุษย
สามารถเรียนหรือคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรได 3 ระดับ ดังน้ี 
   1. ระดับท่ีมีประสบการณตรงและสัมผัสได (Enactive stage) เชนผูเรียนรวมของ 4 ช้ิน กับของ 
5 ช้ิน เพื่อเปนของ 9 ช้ิน ซึ่งเปนการสัมผัสกับสิ่งทีรู่ปธรรม (concrete objects or manipulatives) 
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   2. ระดับของการใชภาพเปนสื่อในการมองเห็น (Iconic stage) เชน การใชรูปภาพไดอะแกรมฟลม 
ที่เปนสื่อทางสายตา (Visual medium) ตัวอยางการเรียนรูระดับน้ี เชน ผูเรียนดูภาพรถ 4 คัน ในภาพแรก 
ดูภาพรถ 5 คัน ในภาพที่สอง และดูภาพรถรวม 9 คัน ในภาพที่สามซึ่งเปนภาพรวมของรถในภาพที่หน่ึง
และภาพที่สอง รถ 9 คัน ในที่น้ีจากการที่ผูสอนวางแผนใหผูเรียนเรียนรู มิใชเกิดจากตัวผูเรียนเอง 
   3. ระดับของการสรางความสัมพันธและใชสัญลักษณ (Symbolic stage) ซึ่งเปนระดับที่ผูเรียน
สามารถเขียนสัญลักษณแทนสิ่งที่เห็นในระดับที่สอง หรือสิ่งที่สัมผัสในระดับที่หน่ึงได เชน การเขียน 
4 + 5 = 9 เปนสัญลักษณแทนภาพในระดับที่สอง 
 

  ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne’s Theory of Learning) 
     ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร เน่ืองจากกานเย 
ใชคณิตศาสตรเปนสื่อสําหรับการใชทฤษฎีของเขาอธิบายการเรียนรู กานเยจําแนกสาระในการเรียน
คณิตศาสตร เปน 4 ประเภท คือ 
     1. ขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร (mathematical facts) เปนขอเท็จจริงที่พบในทางคณิตศาสตร 
เชน เครื่องหมาย (-) เปนสัญลักษณสําหรับการดําเนินการหักออกหรือการลดลง 
     2. ทักษะทางคณิตศาสตร (mathematical skill) เปนการกระทําตามข้ันตอนการทํางาน 
ที่ผูเรียนทําดวยความถูกตองและรวดเร็ว ทักษะเฉพาะใด ๆ อาจถูกนิยามไดจากกฎหรือลําดับข้ันตอน
การทํางานที่เรียกวา ข้ันตอนหรือวิธีการ (algorithms) 
     3. มโนทัศนทางคณิตศาสตร (mathematical skills) เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหมนุษย
สามารถแยกแยะวัตถุหรือเหตุการณวาเปนตัวอยางหรือไมเปนตัวอยางของความคิดที่เปนนามธรรมน้ัน 
ตัวอยางมโนทัศนทางคณิตศาสตร เชน มโนทัศนของการเทากัน มโนทัศนของการเปนสับเซตมโนทัศน
เกี่ยวกับลักษณะของสามเหลี่ยม เปนตน 
     4. กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร (mathematical concepts) เปนข้ันตอนในมโนทัศน
หรือความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ เชน รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคลายกันก็ตอเมื่อรูปสามเหลี่ยม 
สองรูปน้ันมีดานสองดานเทากัน และมุมระหวางดานคูที่ยาวเทากันน้ันเทากันดวย 
กานเย ไดแบงการเรียนรูออกเปน 8 ประเภท 
  4.1 การเรียนสัญณาณ (signal learning) 
  4.2 การเรียนสิ่งเรา (stimulus – response learning) 
  4.3 การเรียนแบบลกูโซ (chaining) 
  4.4 การเรียนโดยใชการสัมพันธทางภาษา (verbal association) 
  4.5 การเรียนแบบจําแนกความแตกตาง (discrimination learning) 
  4.6 การเรียนมโนทัศน (concept learning) 
  4.7 การเรียนกฎ (rule learning) 
  4.8 การเรียนการแกปญหา (problem learning) 
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   กานเย เชื่อวาการเรยีนท้ัง 8 ชนิดขางตน เกิดขึ้นในผูเรียนเปนลําดับ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
     1. ขั้นรับหรือจับใจความ (apprehending phase) เปนข้ันที่ผูเรียนตระหนักถึงสิ่งเราที่
ตนเองประสบ ทําใหรับรูลักษณะของสิ่งเราเหลาน้ัน ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจรับรูในสิ่งเดียวกันแตกตาง
กัน การเรียนรูในข้ันน้ีจึงสามารถอธิบายไดวา เพราะเหตุใดเมื่อผูสอนสอนสิ่งเดียวกันนักเรียนจึงตีความ
สิ่งเหลาน้ันแตกตางกัน 
     2. ขั้นการไดมาซึ่งความรู (acquisition phase) เปนข้ันที่ผูเรยีนรบัและครอบครองความรู 
ที่เปนขอเท็จจริง ทักษะ มโนทัศน และกฎหรือหลักการ ที่ตนเรียน ภายหลังจากการไดสัมผัสกับสิ่งเรา
ในข้ันที่หน่ึง 
      3. ขั้นการจัดเก็บความรู (storage phase) เปนข้ันที่ผูเรียนจําหรือจัดเก็บสิ่งที่เรียนรูมาเปนความจํา 
ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ความจําระยะสั้น (short – team memory) และความจําระยะยาว (long - team memory) 
     4. ขั้นการระลึกถึงหรือดึงความรูมาใช (retrieval phase) เปนข้ันที่ผูเรียนระลึกถึงหรือ
ดึงขอมูลที่เก็บไวในความจําออกมา ซึ่งข้ันตอนน้ีมีความซับซอนทางสมองมากกวาข้ันตอนอื่น ๆ 
 จากทฤษฎีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังกลาว พอสรุปไดวาทฤษฎีที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนรูน้ัน จึงจําเปนตองนําทั้งทฤษฎีการสอนและเหตุการณเรียนรูของผูเรยีนมาบรูณาการ
ในการพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการสูการเรียนรู และผูวิจัยไดนําทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเฟยเจต
มาใชในศึกษาดูลักษณะของผูเรียนในการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนในการพัฒนาสติปญญา 
ทฤษฎีการเรียนรู โดยวิธีการคนพบของบรูเนอร ซึ่งพบวา มีแนวความคิดเกี่ยวกับระดับพัฒนาการทาง
สติปญญา สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเฟยเจต ที่เนนวาการเรียนรูของผูเรียนเกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางรางกาย กับสิ่งแวดลอมใหมที่เหมาะสม โดยวิธีการคนพบดวยตนเองจากการนําเสนอ
กิจกรรมของครูผูสอน ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย ในดานแนวคิดการเรียนรูเปนสมรรถภาพที่คงทน 
และเกิดข้ึนเมื่อสิ่งเราที่มากระตุนมีความสอดคลองกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู ทฤษฎีการเรียนรู  
คอนสตรัคติวิสต เปนแนวคิดที่รวมเอาแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ไดมีแนวคิดที่วาความรู เปนสิ่งที่ปลูกสรางข้ึนโดยผูเรียน ผู เรียนใชความรูและประสบการณที่มีอยู 
เปนพื้นฐานในการสรางความรูใหม ซึ่งการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธ 
กับสิ่งแวดลอมภายนอก 
 

หลักการสอนคณิตศาสตร 
   มีนักวิชาการดานคณิตศาสตรศึกษา ไดกลาวหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวหลายทาน 

ดังน้ี 
   บุญทัน อยูชมบุญ (2529: 24-25) ไดกลาวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร ดังน้ี 
      1. คํานึงถึงความพรอมของเด็กโดยครูตองทบทวนความรูเดิมกอน เพื่อใหประสบการณเดิม 

กับประสบการณใหมตอเน่ืองกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนเพิ่มข้ึน 
      2. จัดกจิกรรมที่เหมาะสมกบัวัย ความตองการ ความสนใจ ความสามารถของเด็ก 
      3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนคณิตศาสตร 
      4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคลหรือรายกลุมเปนพื้นฐาน 

ในการเรียนตอไป 
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      5. การสอนควรเปนไปตามลําดับข้ัน เริ่มจากประสบการณที่งายกอน 

      6. การสอนแตละครั้งมีจุดประสงคที่แนนอน 

      7. เวลาที่ใชในการสอนควรเปนระยะเวลาทีเ่หมาะ ไมมากเกินไป 

      8. ควรจัดกิจกรรมที่ยืดหยุนใหเด็กไดมีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความพอใจ และความถนัด 

ของตนใหอสิระ ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียน เพือ่ใหผูเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตร 

      9. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมวางแผนกับคร ูมีสวนรวมในการศึกษา คนควา 

     10. กิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนาน บันเทิง ไปพรอมกับการเรียนรู 

      11. การประเมินผลการเรียนการสอน เปนกระบวนการตอเน่ืองและเปนสวนหน่ึงของการสอน

ครอูาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม อันจะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน 

และการสอนของคร ู

     12. ไมควรจํากัดวิธีการคํานวณหาคําตอบของนักเรียน แตควรแนะนําวิธีคิดอยางรวดเร็ว

และแมนยําในภายหลัง 

     13. ฝกใหนักเรียนรูจักตรวจคําตอบดวยตนเอง 

 ยุพิน  พิพิธกุล (2540: 40-50) ไดกลาวถึงหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตร สรปุไดดังน้ี 

      1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก 

       2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในเรื่องที่สามารถใชสื่อการเรียนการสอนรูปธรรมประกอบได 

       3. สอนใหสัมพันธความคิด เมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดใหรวบรวมเรื่องที่เหมือนกันเขาเปน

หมวดหมูจะชวยใหนักเรียนเขาใจและจําไดแมนยํามากข้ึน เปลี่ยนวิธีการสอนไมซ้ําซาก นาเบื่อหนาย 

ตองรูจักสอดแทรกสิ่งละอันพันละนอยใหบทเรียนนาสนใจ 

      4. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มตน เปนแรงบันดลใจทีจ่ะเรียน 

      5. สอนใหผานประสาทสัมผัส 

       6. ควรจะคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเกิดที่นักเรียนมีอยู กิจกรรมใหมควรจะตอเน่ือง 

กับกิจกรรมเดิม 

      7. เรือ่งทีส่ัมพันธกันก็ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน 

      8. ใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนเน้ือหา 

      9. ไมควรเปนเรื่องยากเกินไป การสอนตองคํานึงถึงหลักสูตรและเน้ือหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม 

     10. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด หรือแนวคิด (Concept) ใหนักเรียนไดคิด 

สรุปเอง ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได 

     11. ผูสอนควรจะมีอารมณขัน เพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนย่ิงข้ึน 

     12. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและต่ืนตัวอยูเสมอ 

     13. ผูสอนควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อที่จะนําสิ่งที่แปลกและใหมมาถายทอดให 

ผูเรียนและผูสอนควรจะเปนผูที่ศรัทธาในอาชีพของตนเอง จึงจะทําใหสอนไดดี 
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กฤษฎา ศรีชนะ (2537: 18-20) ไดกําหนดหลักการสอนคณิตศาสตรไวหลายประการดังตอไปน้ี 

   1. จัดใหมีการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ความพรอมทางคณิตศาสตรนับวาเปนพื้นฐาน 

ของการเริ่มบทเรียนและเปนพื้นฐานจะเรียนตอไป ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองเตรียมเด็กใหมี

ความพรอม 

   2. จัดเน้ือหาโครงสรางของคณิตศาสตรใหตอเน่ืองกัน ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษา หรือถึงระดับมหาวิทยาลัย 

   3. การสอนเน้ือหาใหมจะตองเปนประสบการณ และเน้ือหาตอเน่ืองกับประสบการณ 

และความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนจะตองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม 

เพราะความคิดความเขาใจจากประสบการณเดิมจะชวยใหผูเรียนมีเหตุผล มีความเขาใจ และสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

   4. การสอนตองมีระบบที่ตองเรียนไปตามลําดับข้ัน คณิตศาสตรเปนเรื่องที่ตองมีระบบ 

ตองเรียนไปตามลําดับข้ันตอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะเบื้องตนตามที่ตองการ 

   5. ควรใชสื่อการสอนเน่ืองจากสื่อการสอนเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ เน้ือหา

คณิตศาสตรไดงายข้ึน รวดเร็วข้ึน เกิดการเรียนรูที่ถาวร 

   6. จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ระดับกอนประถมศึกษาควรเริ่มจากของจริงไปสูสัญลักษณ (Symbol) 

   7. ใชสัญลักษณใหม ๆ แทนความหมายของเรื่องราวและถอยคําคณิตศาสตร ปจจุบันเนน 

คณิตศาสตร ในลักษณะที่เปนนามธรรม ดังน้ัน การเริ่มการสอนจะตองใหเขาใจเน้ือหาแตละเรื่องเปน 

อยางดีแลว จึงใชสัญลักษณหรือถอยคําที่เปนภาษาคณิตศาสตร 

   8. สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง 

   9. ใชวิธีอุปนัยในการสรุปหลกัเกณฑและบทเรียนแลวนําความรูไปใชดวยวิธีนิรนัย 

  10. เนนความเขาใจมากกวาการจํา 

  11. จัดการสอนเพือ่ใหเกิดความรูถาวรเมื่อผูเรียนไดแนวคิดที่ถูกตองแลวจึงใหทําแบบฝกหัด 

  12. มีเทคนิคในการย่ัวยุใหนักเรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร 

  13. ควรจัดบทเรียนใหเหมาะสมกบันักเรียน 

จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาว จะเห็นวาการสอนคณิตศาสตรจะตองมีการเตรียมความพรอม 

ใหกับผูเรียน เน้ือหาตองเหมาะสมกับวัย สอนจากเรื่องงายไปสูเรื่องยากมีเทคนิควิธีการสอนที่ไมนาเบื่อหนาย 

ซ้ําซาก กระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

โดยใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความสามารถและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 

เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา 

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมีจุดประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ 

ความคิดรวบยอด ทักษะกระบวนการการแกปญหาทางคณิตศาสตร และนําความรูและทักษะไปใชในชีวิต 

ประจําวัน ดังทฤษฎีของเพียเจต (ทิศนา  แขมณี. 2545: 13) ที่กลาววาพัฒนาการทางสติปญญาเปนผลจาก

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวยการใช

กระบวนการดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับใหเหมาะสม (accommodation) จนทําใหเกิด 

การเรียนรู โดยเริ่มจากการสัมผัสตอมาจึงเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ  จนเกดิความคิด 

ที่เปนนามธรรม และความรูดานคณิตศาสตรเปนความรูที่เด็กสามารถสรางข้ึนเองไดจากการปฏิสัมพันธ

กับสภาพแวดลอมโดยตรงและสามารถเกิดการเรียนรูไดดีกวาการใหนักเรียนรูจากการหย่ังคิดภายใน 

 บุญทัน  อยูชมบุญ (2529: 56) ไดกลาวถึงการสอนคณิตศาสตรในช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคร ูไวดังน้ี 

    1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของเด็ก คือ พรอมในดานรางกาย อารมณ สติปญญา และความพรอม 

ในแงความรูที่จะมาตอเน่ืองกับความรูใหม โดยครูตองมกีารทบทวนความรูเดิมกอน เพือ่ใหประสบการณเดิม 

กับประสบการณใหมตอเน่ืองกัน จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจมองเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนได 

    2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองจัดใหเหมาะสมกับวัย ความตองการความสนใจ

และความสามารถของเด็ก เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง 

    3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ครูจําเปน 

ตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่น ๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา 

    4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมเพื่อเปนพื้นฐาน 

ในการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัยและความสามารถแตละคน 

    5. วิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่มีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับข้ันตอนการสอน เพื่อสรางความคิด 

ความเขาใจในระยะเริ่มแรก จะตองเปนประสบการณที่งาย ๆ ไมซับซอน สิ่งที่ไมเกี่ยวของและทําใหเกิด

ความสับสน จะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน ตองเปนไปตามข้ันตอนที่วางไว 

     6. การสอนแตละครั้งจะตองมจีุดประสงคที่แนนอนวากิจกรรมเพือ่สนองจุดประสงค 

    7. เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชเวลาพอสมควรไมนานจนเกินไป 

    8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรม

ไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตนเองและใหอิสระในการทํางานแกเด็ก 

    9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกันกับครู เพราะจะชวยใหครู 

เกิดความมั่นใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของเด็ก 

 10. การสอนคณิตศาสตรจะดีถาเด็กมีการทํางานรวมกัน หรือมสีวนในการคนควา 

  11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกับการเรียนรูดวย 

จึงสรางบรรยากาศที่นาติดตามไปแกเด็ก 
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    12. นักเรียนระดับประถมศึกษาอยูในระหวางอายุ 7 - 12 ป จะเรียนไดดีเย่ียมเมื่อเริ่มเรียน 

โดยครูใชของจริงหรืออุปกรณที่เปนรูปธรรม นําไปสูนามธรรมตามลําดับ จะชวยใหนักเรียนเรียนรู 

ดวยความเขาใจ มิใชเรียนแบบจําอยางเดียวดังเชนการสอนในอดีตที่ผานมาทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตร 

เปนวิชาที่งายตอการเรียนรู 

    13. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเน่ือง และเปนสวนหน่ึงของ 
การเรียนการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม เปนเครื่องมือในการวัดผล
จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของครู 
    14. ไมควรจํากัดวิธีคิดคํานวณหาคําตอบของเด็ก แตควรแนะนําวิธีคิดที่รวดเร็วและแมนยํา
ใหภายหลัง 
    15. ฝกใหเด็กรูจกัตรวจสอบคําตอบดวยตัวเอง 
 ประไพ  อดุมทัศนีย (สันทนา  เปยมฤกษ. 2549: 15 อางอิงจาก ประไพ  อุดมทัศนีย. 2535: 43 – 44) 
ไดใหแนวคิดวา การจัดการเรียนการสอนเน้ือหาคณิตศาสตรควรคํานึงถึง มีดังน้ี 
    1. ทบทวนพื้นฐานความรูเดิมที่ตองใชในการเรียนรูเน้ือหาใหม ถาผูเรียนยังไมมีพื้นฐาน 
ความรูเรื่องใด ควรจัดสอนทบทวนกอน 
    2. สอนเน้ือหาใหม โดยพิจารณาจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเน้ือหาและวัยของผูเรียน 
กิจกรรมอาจจัดโดยใชของจริง หรือรูปภาพ กอนจะเช่ือมโยงกับการใชสัญลักษณในทางคณิตศาสตร 
    3. ฝกทักษะ เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาที่สอนใหมแลว ควรจัดใหฝกทักษะ 
โดยใชโจทยแบบฝกหัดในหนังสือเรียน บัตรงาน หรือโจทยที่ครูสรางข้ึนเองโจทยที่นํามาฝกทักษะ 
ควรเปนทั้งโจทยที่เนนเฉพาะทักษะการคิดคํานวณ และโจทยปญหาควรเปนโจทยที่มีความยากงาย 
พอเหมาะ สําหรับโจทยที่ยากควรใหเปนปญหาชวนใหคิดที่ผูเรียนอาจทําหรือไมทําก็ได ในการฝกทักษะ 
ครูควรพิจารณาปริมาณงานที่จะทําใหผูเรียนไปทําเปนการบานดวย และสําหรับผูเรียนที่ทําแบบฝกหัด 
ผิดเพียงเล็กนอย ครูอาจพิจารณา ใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดในขอที่ทําผิดน้ันๆ โดยไมตองแกไขใหม 
ทั้งขอเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
    4. การประเมิน การทดสอบวาผูเรียนมีความรูในเรื่องที่สอนไปหรือไมน้ัน ครูอาจทดสอบ 
โดยใหผูเรียนปฏิบัติหรืออาจใชขอสอบก็ได ทั้งน้ีใหพิจารณาตามความเหมาะสมของเน้ือหาในกรณีที่ 
ทดสอบครูควรสรางขอสอบใหวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู โดยอาจศึกษาแนวในการสรางขอสอบ 
จากตัวอยาง ขอสอบในหนังสือคูมือครู ขอสอบควรมีความยากงายปานกลาง ทั้งน้ีเพราะจุดประสงค 
ในการวัดเพื่อใหทราบวา ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ไมไดตองการทดสอบ 
เพื่อวัดความเกงของผูเรียน 
    5. การซอมเสริม ในกรณีทีผูเรียนสอบไมผานตามเกณฑการประเมินผลรายจุดประสงคคร ู
ตองจัดการสอนซอมเสริมสําหรับจุดประสงคที่ไมผานน้ัน โดยจะตองวิเคราะหจากการทําขอสอบของผูเรยีน 
วาสาเหตุที่ผูเรียนไมผานจุดประสงคเปนเพราะเหตุใดบาง สําหรับวิธีสอนซอมเสริมน้ันทําไดหลายวิธี 
ครูควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับสาเหตุที่ผูเรียนสอบไมผานจุดประสงคตามที่วิเคราะหไว 
เชน หากพบวาผูเรียนมีปญหาดานทักษะการคิดคํานวณครูอาจตองใหฝกการคิดคํานวณแบบน้ัน ๆ  เพิ่มเติม 
หรือหากพบวาผูเรียนไมเขาใจ สําหรับเอกสารที่ใชในการสอนซอมเสริมน้ันนอกจากหนังสือแลว 
ครูอาจพัฒนาเอกสารข้ึนมาเองก็ได 
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 ลําดับข้ันตอนการสอนดังกลาวขางตนเปนหลักกวาง ๆ สําหรับครูจะไดนําไปเปนแนวทาง 
ในการวางแผนการสอน ซึ่งครูสามารถเพิ่มเติมข้ันตอนปลีกยอยไดอีกตามที่เห็นสมควรวาจะชวยใหการสอน 
ไดผลดีบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร 
 สุลัดดา  ลอยฟา  ดวง  โชติสุภาพ. 2542: 31 (อางอิงจาก สุลัดดา  ลอยฟา. 2538) ไดเสนอแนะ 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในช้ันเรียน ดังน้ี 

   1. เน้ือหาเหมาะกบัวัยและความเหมาะสามารถของผูเรียน 
   2. เนนการมสีวนรวมของผูเรียน 
   3. เนนการแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค 
   4. การใหขอมลูยอนกลับ 
   5. เช่ือมโยงระหวางเน้ือหากบัชีวิตประจําวัน 
   6. ผูเรียนทราบเปาหมายของกิจกรรม 
    7. เนนการปฏิบัติจริง หรือนําประสบการณในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 ชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี (2542: 7) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร พอสรุปไดวา 
   1. ใหผูเรียนไดเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร รูจักใชความคิดริเริ่ม รูเหตุและรูถึงโครงสราง 
ทางคณิตศาสตร 
   2. การเรียนรูควรเช่ือมโยงกับสิ่งที่เปนรปูธรรมใหไดมากทีสุ่ด 
   3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ 
   4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนตองมีทกัษะความชํานาญ 
   5. เนนการฝกฝนใหเกิดทักษะ การสังเกต ความคิดตามลําดับเหตุผล แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด 
อยางมีระบบระเบียบ งาย สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายไดมีความละเอียดถ่ีถวน 
   6. เนนการศึกษาและเขาใจเหตุผลโดยใชยุทธวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ 
และคนพบตัวเอง เกิดความคิดสรางสรรค เกิดการประยุกตใชไดโดยไมจําเปนตองเรียนโดยการจดจํา 
หรือเลียนแบบจากครูเทาน้ัน 
   7. ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร รูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร สามารถนําไปใช 
ในชีวิตประจําวันได และเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่นตอไป 
   8. การสอนคณิตศาสตร ไมควรเปนเพียงการบอก ควรใชคําถามชวยกระตุนใหผูเรียนไดคิด 
และคนพบหลักเกณฑ ขอเท็จจริงตาง ๆ ดวยตนเอง เคยชินตอการแกปญหา อันจะเปนแนวทางใหเกิด 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในกระบวนการคิด แกปญหาทางคณิตศาสตร 

จากเทคนิคการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมา พอสรุปไดวา การสอนคณิตศาสตรที่จะใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูไดดีข้ึน ผูสอนจําเปนตองนําเทคนิคในการสอนมาใชอยางหลากหลาย เพื่อกระตุนให 
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู และสามารถที่จะใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ในการจัดกิจกรรม 
ครูควรใชเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับเน้ือหา ความแตกตางของนักเรียนและความสามารถในการใช 
วิธีการสอนของตนเองดวย จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จรวมทั้งสภาพแวดลอมของ 
หองเรียนเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูของนักเรียน 
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การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
   หลักสูตรกระบวนการการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน 

เปนอยางย่ิงการบูรณาการสิ่งเหลาน้ีเขาดวยกัน จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
มีคุณคาตอผูเรียนและชวยใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน 

การบูรณาการเน้ือหาสาระตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลเขาดวยกัน 
จะตองพิจารณาประเด็นสําคัญตอไปน้ี 

   1. ความสอดคลองระหวางแนวทางการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษากับสาระการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ความตองการของทองถ่ิน 
ความเหมาะสมของวัย ระดับพัฒนาการ ประสบการณของผูเรียน และแผนการจัดการเรียนรู 

   2. กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
และเหมาะสมตอความรูความสามารถของผูเรียน 

   3. การมีสวนรวมของผูเรียน และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดทํา 
กรอบการวัดผลประเมินผล เกณฑการใหระดับคุณภาพและดําเนินการวัดผลประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
                 3.1 จุดประสงคของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการ 
ที่ตองทําควบคูไปกับการจัดการ เรียนการสอนโดยมีจุดประสงค 2 ขอ ดังน้ี 
                       3.1.1 เพื่อการวินิจฉัยความรูพื้นฐานและทักษะจําเปนที่ผูเรียนควรมีกอนการเรียนรายวิชา 
หรือหนวยการเรียนใหม ขอมูลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลจะชวยใหผูสอนนําไปใช เพื่อจัดกลุมผูเรียน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน 
                      3.1.2 เพื่อใชผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา การกําหนดนโยบายและพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ 
                 3.2 หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ ซึง่แสดงถึงพัฒนาการ 
และความกาวหนาในการเรียนรูโดยมหีลักการ ดังน้ี 
                         3.2.1 การวัดผลประเมินผลตองกระทําอยางตอเน่ืองควบคูไปกบัการจัด กจิกรรมการเรียน 
การสอนครูผูสอนควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนสิ่งเราทีส่งเสรมิใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
ในการเรียนรู โดยอาจใชคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเน้ือหาสงเสริมใหเกิด 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

            3.2.2 การวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียน ที่ระบุไวตามมาตรฐาน 
การเรียนรูและตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่สถานศึกษาใชเปน 
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีผูสอนจะตองกําหนดวิธีวัดผลประเมินผล เพื่อใชตรวจสอบวา 
ผูเรียนไดบรรลุการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดไว และตองแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละเรื่อง 
ใหผูเรียนทราบโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหผูเรียนปรับปรุงตนเอง 
                       3.2.3 การวัดผลประเมินผลตองครอบคลมุทั้งดานความรูความถนัด ทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะที่พงึประสงคตามสาระการเรียนรูทีจ่ัดไวในหลกัสูตรของสถานศึกษา 
                       3.2.4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร ตองชวยใหไดขอสนเทศเกี่ยวกบัผูเรียน 
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ซึ่งสามารถทําได โดยใชเครื่องมือและวิธีการทีเ่หมาะสมอยางหลากหลาย เชน การมอบหมายงานใหทํา 
เปนการบาน การเขียนแบบบันทกึทางคณิตศาสตร การทดสอบ การสงัเกต การสมัภาษณ การจัดทํา 
แฟมสะสมผลงาน กรทําโครงงาน รวมทัง้ใหผูเรียนไดประเมนิตนเองและนําผลที่ไดไปตรวจสอบกบั 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังทีก่ําหนดไว เพื่อชวยใหผูสอนไดมีขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนอยางครบถวน 
                      3.2.5 การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน 
ในการปรับปรงุความสามารถทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลการประเมิน มาใชในการวางแผน 
การจัดการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงตองวัดผลประเมินผล 
อยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 ข้ันตอนการวัดผลประเมนิผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
                  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรมข้ัีนตอนและวิธีการที่หลากหลาย และแตกตาง 
ตามความตองการของผูประเมิน ทัง้น้ีเปนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู แสดงดังภาพที ่2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ข้ันตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
ท่ีมา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 15 

 

จากความสัมพันธของแตละดานดังกลาว มรีายละเอียดที่ตองพิจารณาดังน้ี 

    1. การวางแผนวัดผลประเมินผลโดยผูสอน ผูเรยีนและผูเกี่ยวของรวมกันกาํหนดรายละเอียด 

สําคัญทีป่ระกอบดวย 

                  1.1 จุดประสงคของการนําขอมลูสารสนเทศที่ไดจากการวัดผลประเมินผล 

                  1.2 กรอบของสาระการเรียนรูและทักษะ/กระบวนการที่ตองการวัดผลประเมินผล 

                  1.3 การเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมลู 

                  1.4 เกณฑการตัดสินสมรรถภาพของผูเรียน 

                  1.5 รูปแบบที่ใชในการสรุป ตัดสินและรายงานผล 

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึง การประเมินผลควบคู 

ไปกับการใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 

ทั้งผูสอน และผูเกี่ยวของจะตองสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงมีการกําหนด 

การวางแผน 

การรวบรวมการนําไปใช 

การวิเคราะห

การวัดผลประเมินผล 
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เกณฑการใหคะแนนที่สอดคลองกับการประเมินสมรรถภาพของผูเรียน ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  3. การวิเคราะหขอมูล ผูสอนจะตองนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับ 

ผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามประเภทของงาน และตามมาตรฐานการเรียนรู 

พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลรวบรวมไวเปนหลักฐาน 

  4. การนําผลไปใช ผูสอนและผูเกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชตามจดุประสงค

ที่ต้ังไว 

 3.4 แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 

     การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเรยีน 

ดวยวิธีการที่หลากหลายซึ่งอาจเนนดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอและตรงตามความเปนจริงแลว จึงประเมินขอมูลที่ได เพื่อสรุปผลงาน 

ที่ผูเรียนปฏิบัติตามสภาพจริงที่กําหนดไวในหลักสูตร 

3.5 เกณฑการวัดผลประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร 

     การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกบัการจดัการเรยีน 

การสอน และเกณฑที่กําหนดไวอยางเที่ยงตรง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู โดยเนนการประเมิน 

ตามสภาพจริง เพื่อใหสามารถวัดสมรรถภาพของผูเรียนไดตรงตามความเปนจริง (กรมวิชาการ 2544: 206) 

จากที่กลาวมาการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร พบวาการวัดผลและประเมินผล 

ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคลอง และที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวัดและประเมิน 

เชน การวัดผลตามสภาพจริง การวัดผลโดยการสังเกต การวัดผล เพื่อวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน เปนตน 

 
3. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกบัการคดิวิเคราะห 

 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
  การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) พนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2546 : 492) กลาววา 

คําวาคิด หมายถึง นึกคิดระลึกตรึกตรองสวน คําวาวิเคราะห หมายถึงวาดูสังเกตใครครวญอยางละเอียด 
รอบครอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผลโดยหาสวนดีสวนบกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องน้ัน ๆ
แลวเสนอแนะสิ่งที่ดีที่เหมาะสมอยางยุติธรรมการคิดวิเคราะหเปนการคิดพิจารณาใครครวญ อยางละเอียด 
รอบคอบ ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผลโดยหาสวนดี สวนบกพรอง หรือจุดเดน จุดดอย เรื่องน้ัน ๆ 
และเสนอแนะสิ่งที่ดี ที่เหมาะสมน้ันอยางยุติธรรม   

  มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไวดังน้ี 
  Bloom, 2012 (อางถึงในลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 41-44 ) ใหความหมาย 

การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะ เพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเรื่องราวหรือเน้ือหา 
ตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และที่เปนอยางน้ัน 
อาศัยหลักการของอะไร 
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  ดิวอี้ (Dewey, 1933 : 17) กลาววา การคิดเปนเครื่องมือชวยใหมีความสามารถมองเห็นการณไกล 
และควบคุมการกระทําของมนุษยใหรูจักใครครวญถึงทางเลือกและผลที่เกิดข้ึน ทําใหมีสติอยูตลอดเวลา 

  Dewey ,2013 (อางถึงในชํานาญ เอี่ยมสําอาง, 2539 : 51) ใหความหมายการคิดวิเคราะห 
หมายถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดที่เริ่มตน 
จากสถานการณที่มีความยุงอยาก และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

  กูด (Good, 1973,p. 680) กลาววา เปนการคิดอยางรอบคอบ มีหลักฐานอางอิง เพื่อหาขอสรุป 
ที่นาจะเปนไปได พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการทางตรรกวิทยาไดอยาง 
ถูกตอง สมเหตุสมผล นอกจากน้ัน 

  ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2543, น. 401) กลาววาการคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดที่ตองใชคําตอบ 
แยกแยะขอมูล และหาความสัมพันธของขอมูลที่แยกแยะน้ันหรืออีกนัยหน่ึง คือการเรียนรูในระดับที่ผูเรียน 
สามารถจับไดวาอะไรเปนสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจ ที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณใด ปรากฏการณหน่ึง 

  เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2549, น. 2) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถ 
ในการจําแนก แจกแจงและแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงซึ่งอาจจะ 
เปนวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน 
เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดข้ึน 

  สุวิทย  มูลคํา (2547 : 9) ใหความหมายของการวิเคราะห และการคิดวิเคราะหวาการวิเคราะห 
(Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะ องคประกอบของสิ่งใด สิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ เพื่อคนหาวามี 
องคประกอบยอย ๆ อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไรและมีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน 
อยางไร การคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ  
ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสมัพนัธเชิงเหตุผล ระหวาง 
องคประกอบเหลาน้ัน เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 

  กัญญา  สิทธิศุภเศรษฐ (2548, น. 30) ใหความหมายการคิดวิเคราะห วาหมายถึงความสามารถ 
ในการจําแนก แยกแยะ หรือรวบรวมขอมูลใหเปนระบบและสามารถสืบคนขอเท็จจริงในการเปรียบเทียบ 
เห็นความสัมพันธและใหเหตุผลได 

  เครือวัลย  กาญจนคูหา (2548, น. 25) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ 
ในการจําแนกจําแนก แยกแยะ มองเห็น มองออก จากการอานเรื่องราว เหตุการณและหาความสัมพันธ 
เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 251, 1071) ใหความหมายคําวา “คิด” หมายความวาทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบ 
ใหเปนรูปหรือเปนเรื่องข้ึนในใจใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน คํานวณ มุงจงใจต้ังใจสวนคําวา “วิเคราะห” 
มีความหมายวา ใครครวญ แยกออกเปนสวน ๆ  เพื่อศึกษาใหถองแท ดังน้ันคําวา คิดวิเคราะห จึงมีความหมาย 
วาเปนการใครครวญ ตรึกตรอง อยางละเอียดรอบคอบแยกเปนสวน ๆ ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
โดยหาจุดเดน จุดดอย ของเรื่องน้ัน ๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอยางมีความเปนธรรมและเปนไปได 
ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหจึงสามารถกระทําได โดยการฝกทักษะการคิด และใหนักเรียน 
มีโอกาสไดคิดวิเคราะหสามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายรวมกันในกลุมอยางตอเน่ืองสม่าํเสมอ 
โดยครูและนักเรียนตางยอมรับเหตุผลและความคิดของแตละคน โดยเช่ือวาไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียง 
คําตอบเดียว 



34 
 

  จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถ 
ในการสืบคนขอเท็จจริง พิจารณาแยกแยะสวนยอย ๆ  ของเหตุการณหรือเรื่องราว นํามาจัดกลุมหาขอมูลฐาน 
ความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวางองคประกอบของขอเหลาน้ัน เพื่อคนหาคําตอบที่สามารถสรุปไดอยางแทจริง 
และสมเหตุสมผล 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 

  การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยซึ่งมีศักยภาพสูง เปนสวนที่ทําใหมนุษยแตกตาง 
จากสัตวโลกอื่น ๆ ต้ังแตอดีตน้ัน มนุษยในแตละยุคแตละสมัยตางก็ไดพยายามคิดคนหาคําอธิบาย 
เกี่ยวกับการคิด ซึ่งมักแฝงอยูในเรื่องของการเรียนรู การศึกษาแนวคิดในอดีต นอกจากจะเปนพื้นฐาน 
ที่สําคัญที่สามารถชวยใหเกิดความเขาใจในแนวคิดใหม ๆ แลว ยังเปนการพัฒนาภูมิปญญาของนักคิด 
ในอดีตที่ทรงคุณคามหาศาลตอการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สําคัญ ดังน้ี 

  บูม (Bloom, 1961 : 6, 9, 201, 207 อางถึงใน ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544 : 11-13) ไดจําแนก ดังน้ี 
Hunter Hayes การจัดใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับช้ัน ข้ึนอยูกับเน้ือหาสาระ 
ที่เปนองคความรู เชน จุดมุงหมายการเรียนรู เปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบ กราฟ 
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในขอมูลดังกลาว อาจตองประสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบตาง ๆ 
เชน การจัดจําพวกการแปล การตีความหมาย การประยุกต การวิเคราะหสวนยอยและความสัมพันธ 
เพื่อการสรางความรู ความเขาใจ การนําไปใช สูการวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผล 
ตามจุดมุงหมายของการศึกษาของบลูม โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถในการวิเคราะหจะสงผลใหนักเรยีน 
สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณใหมในเชิงสรางสรรค เพราะเปนการพัฒนาความสามารถใน 
ระดับการมีเหตุผล และเปนการเรียนรูที่คงทนของแตละบุคคลแมจะจํารายละเอียด ขอความรูไมได 
นักเรียนจึงตองเรียนรูวิธีการวิเคราะห และภายใตสภาวะใดที่จะตองนําความสามารถดานการวิเคราะห 
มาใชสําหรับการประเมินผลเปนระยะ จะนําไปสูการปรับปรุงของทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ 
สรางหลักสูตร การสอน การเรียนรู เพื่อพยายามหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบ เพิ่มวิธีการบรรลุวัตถุประสงค 
การศึกษาอยางมีคุณคา (Bloom, 1971 : 38, 40, 118, 178) 

  บลูม (Bloom, 1971. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student 
Learning; Arcaro, 1995 : 39-40, 60, 67) ไดมีการจัดลําดับความสามารถทางการคิดของบุคคลเปน 6 ระดับ 
โดยเริ่มจาก 1) ความรูพื้นฐานด้ังเดิมเกี่ยวกับเรื่องน้ัน 2) ความเขาใจขอเท็จจริงในเรื่องน้ัน 3) การนําขอเท็จจริง 
น้ันไปแกปญหาหรือนําไปใชในเรื่องอื่น 4) การวิเคราะหทดสอบขอเท็จจริงในความสัมพันธหรือสถานการณ 
ที่แตกตางกัน 5) การสังเคราะหสิ่งใหมหรือการสรางความคิดใหมที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจในขอเท็จจริง 
และ 6) การประเมินคุณคาของขอมูลความคิด จึงเปนเรื่องดีถานักเรียนมีความคาดหวังสูงดีกวาคาดหวังตํ่า 
และนําไปปฏิบัติใหเปนจริง นักเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 
การตัดสินใจและการแกปญหารวมกัน เพราะในแตละระดับเมื่อนักเรียนเกิดความคลองตัวจะเกิดการต่ืนตัว 
ข้ึนสูระดับที่สูงข้ึน นักเรียนจะมีความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึน และสามารถคิดในระดับสูงไดในที่สุด (Nowieki; 
& Meehan, 1996 : 16) 

 
 



35 
 

  ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูม ในระดับการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดระดับ 
พื้นฐานของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจเหตุการณตาง ๆ  อยางชัดเจน 
ผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ โดยนักเรยีน 
สามารถวิเคราะหประเด็นตาง ๆ  จากสวนยอยสูสวนใหญ และเช่ือมความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ  เขาดวยกัน 
จนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ ผูวิจัยจึงศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการคิดของบลูม ในระดับ 
การคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการคิดของบลูม บูรณาการกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
เพื่อสังเคราะหทักษะการคิดสําหรับงานวิจัยน้ี 

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Peaget ’s Theory of Intellectual Development) 
ไดกลาวถึง พัฒนาการดานสติปญญาของคนในแตละชวงวัย ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง 
(2545 : 22) ดังน้ี 

  1. ข้ันประสาทรบัรูและการเคลือ่นไหว (ชวงแรกเกิด - 2 ขวบ) ชวงน้ีเด็กจะมีพฒันาการ 6 ข้ัน คือ 
 1.1 อายุแรกเกิดถึง 1 เดือน ข้ันปฏิกิริยาสะทอน พฤติกรรมที่พบไดในชวงน้ี ไดแก การมอง 

การกํามือ การเตะเทา การใชมือไขวควา ที่เห็นชัดที่สุด คือ การดูด เด็กจะถูกสิ่งตาง ๆ ที่มาสัมผัส 
ริมฝปากทันที ซึ่งเพียเจตถือวาเปนกิจกรรมหน่ึงที่เด็กริเริ่มทําดวยตนเอง 

 1.2 อายุ 1-4 เดือน ข้ันปฏิกิริยาเวียนซ้ําข้ันปฐม พฤติกรรมที่พบ คือ เด็กจะทํากิจกรรมใหม ๆ 
บางอยางโดยบังเอิญ แลวพยายามทําซ้ํา เชน เมื่อเด็กเอามือแตะที่ปากเด็กจะดูดน้ิวมือของตนเอง 
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยไมต้ังใจ แตตอมาเขาก็มีพฤติกรรมน้ีซ้ําอีกแมไมอาจบังคับมือใหเขาปากได 
ก็จะแกวงแขนไปมา หรือเอามือตีเขาที่หนาใกลกับปากของเขา ซึ่งเพียเจตอธิบายวาเด็กเริ่มมีการผสมผสาน 
การกระทําสองอยางน้ีเขาดวยกัน คือ การประสานพฤติกรรมการมองกับการเคลื่อนไหวของเมือเขาดวยกัน 

 1.3 อายุ 4-10 เดือน ข้ันปฏิกิริยาเวียนซ้ําข้ันที่ 2 เปนพฤติกรรมที่จะกระทําซ้ํา ๆ ตอสิ่งภายนอก 
ตัวเขาอยางจงใจ หรือมีจุดมุงหมาย ซึ่งเพียเจตสังเกตเห็นบุตรของเขาที่กําลังนอนอยูในเปลยกเทาข้ึนถีบ 
ตุกตาที่แขวนอยูใหแกวงไปมา เมื่อตุกตาแกวางเด็กก็หยุดจองดวยความสนใจ สักครูก็ทําเชนเดิมอีก เปนตน 
พฤติกรรมข้ันน้ีตางจากข้ันปฏิกิริยาเวียนซ้ําข้ันปฐม เพราะข้ันน้ีเด็กสนใจที่จะกระทําตอสิ่งเรารอบตัว 
มากกวาสนใจอวัยวะของตนเอง และพฤติกรรมที่เกิดข้ึนซ้ํา ๆ นับเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนอยางจงใจ 
และมีจุดมุงหมายกวาการเกิดข้ึนโดยบังเอิญ 

 1.4 อายุ 10-12 เดือน ข้ันน้ีเด็กสามารถแยกแยะรายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่ขาแสดงออกได 
มากข้ึน สามารถเรียนรูที่จะประสานการกระทํา 2 อยางที่แตกตางกันเขาดวยกัน เพื่อใหไดผลลัพธบางอยาง 

 1.5 อายุ 12-18 เดือน ข้ันปฏิกิริยาเวียนซ้ําข้ันที่ 3 เปนข้ันที่เด็กสามารถประสานกิจกรรม 
ทางกลามเน้ือหลาย ๆ สวน และทําซ้ําเพื่อใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกันออกไป 

 1.6 อายุ 18-24 เดือน ข้ันน้ีเด็กเริ่มคิดในใจกอนทําโดยไมไดใชวิธีการลองผิดลองถูกเหมือน 
ข้ันตอนที่ 1.5 นอกจากน้ีเด็กยังสามารถเลียนแบบโดยไมจําเปนตองมีตัวแบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กมี 
พัฒนาการดานความจําเพิ่มข้ึน 
   2. ข้ันตอนปฏิบัติการคิด ข้ันน้ีแบงเปน 2 ข้ันคือ 

  2.1 อายุ 2-4 ป เปนข้ันที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษามากข้ึน แตการแสดงออกทางภาษายังยึด 
ตนเองเปนศูนยกลาง 
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2.2 อายุ 5-7 ป แคน้ีเรียกวา Intuitive Thought เปนชวงของการคิดที่เกิดข้ึนจากการรับรู 
กับการคิดอยางมีเหตุผลตามความจริง แตในชวงหลังของตอนน้ีเด็กจะเริ่มเพิ่มความสนใจในสิ่งตาง ๆ 
ที่มีหลายมิติมากข้ึน คือ การกาวไปสูการคิดอยางมีเหตุผลเพิ่มข้ึน 

  3. ข้ันปฏิกิริยาการคิดหรือรูปธรรม ข้ันตอนน้ีเริ่มจากอายุ 7-11 หรือ 12 ขวบ เด็กมีความสามารถ 
คิดเหตุและผลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่เกิดข้ึน โดยไมยึดเฉพาะการรับรูเทาน้ัน ซึ่งเด็กสามารถคิด 
ยอนกลับเขาใจเรื่องการอนุรักษ จัดกลุมประเภทของสิ่งของ จัดเรียงลําดับของสิ่งของ และพจิารณาสิง่ตาง ๆ  
ไดครั้งละหลายมิติ มีพัฒนาการดานการคิดจากรูปธรรม โดยยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูความเขาใจแนวคิด 
ทางสังคมรอบตัว และเขาใจความคิดของคนอื่นมากข้ึน แตเด็กยังตองคิดโดยอาศัยพื้นฐานการสัมผัส 
สิ่งที่เปนรูปธรรมยังไมสามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมซับซอนไดเหมือนผูใหญ แตเรื่องแกปญหาโดยอาศัย 
การต้ังสมมติฐาน และหลักความสัมพันธของปญหาน้ัน ๆ ไดบาง 

  4. ข้ันปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม ข้ันน้ีเริ่มต้ังแตอายุ 11 ป จนถึงวัยผูใหญ เปนชวงที่เด็กมี 
ความสามารถในการคิดเพิ่มข้ึน สามารถจินตนาการเงื่อนไขของปญหาในอดีต ปจจุบันและอนาคต 
ใชพัฒนาสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึน กรอบความคิดของเด็กเจริญอยาง 
มีโครงสรางที่สมบูรณ แตรายละเอียดภายในกรอบยังไมเจริญอยางเต็มที่ โดยที่เด็กยังตองแสวงหา 
ประสบการณตาง ๆ เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาความคิดเปนผูใหญเต็มตัวเมื่ออายุ 20 ปข้ึนไป 

  สรุปไดวา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหน้ัน เด็กในแตละชวงอายุจะมีพัฒนาการของการคิด 
โดยเริ่มจากการรับรูในสิ่งที่สามารถสัมผัสได มีความเปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม (Cognitive Domain) 
โดยมีระดับข้ันในการรับรู 6 ข้ันตอน คือเริ่มจาก 1. ความรูความจํา (Memory) 2. ความเขาใจ (Comprehension) 
3. การประยุกตใช (Application) 4. การวิเคราะห (Analysis) 5. การสังเคราะห (Synthesis) 6. การประเมิน 
(Evaluation) ซึ่งเปนข้ันสูความรูมนุษย เพราะข้ันการประเมินยอมใชองคประกอบหลายอยางในการตัดสินใจ 
วาสิ่งใดดี ไมดีอยางไร 
 

องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะห เปนการคิดที่จําเปนตองปลูกฝงใหเกิดกับเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรจัดการเรียนรูใหนักเรียนรูจักชีวิต สิ่งตาง ๆ  
รอบตัว อีกทั้งการวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผน และคาดการณอนาคต เพื่อลดโอกาส 
การลมเหลวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งองคประกอบของการคิดวิเคราะหประกอบดวย (เกรียงศักด์ิ, 
2546 : 13) 

    1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจ และใหเหตุผลในสิ่งที่ 
วิเคราะห เพื่อแปลความหมาย สรางความเขาใจตอสิ่งที่วิเคราะห โดยเกณฑที่แตละบุคคลใชเปนมาตรฐาน 
ในการตัดสินใจยอมแตกตางกันตามความรู ประสบการณ คานิยม และความสามารถในการเช่ือมโยงเหตุผล 

     2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่วิเคราะห หมายถึง การคิดวิเคราะหไดดีตองมีความรูความเขาใจ 
พื้นฐานของเรื่องน้ัน เพราะความรูชวยกําหนดขอบเขตการวิเคราะหแจกแจง และจําแนกสิ่งที่เกี่ยวของ 
กับเรื่อง องคประกอบ ลําดับ ความสัมพันธ สาเหตุการวิเคราะหเรื่อง จึงจําเปนตองใชความรูที่เกี่ยวของ 
กับเรื่องน้ัน ๆ เขามาเปนองคประกอบในการคิด 
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    3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหตองมีองคประกอบทั้ง 3 ดาน 
ดังที่กลาว ตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติจากสิ่งที่เห็นได ตองเปนคนที่ชางสงสัย 
เมื่อเห็นความผิดปกติแลวไมละเลยไป แตหยุดพิจารณาขบคิดไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบต้ังคําถาม 
เพื่อนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องน้ัน การต้ังคําถามน้ันจะนําไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจน 
ในประเด็นที่ตองการวิเคราะห ขอบเขตของคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห จะยึดหลักการต้ังคําถาม 
โดยใชหลัก 5W 1H คือ ใคร (who) ทําอะไร (what) ที่ไหน (where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด 
(why) อยางไร (how) 
     4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชเหตุผล
จําแนกแยกแยะไดวา สิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางไร 
 

 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
   การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม (Bloom, 1976 อางอิงถึง ลวน และอังคณา, 2539 : 41-44) วา 
การคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะสวนใหญของเหตุการณ เรื่องราว หรือเน้ือเรื่องตาง ๆ  
โดยการวิเคราะหแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

     1. การวิเคราะหความสําคัญ ในขอมูลตาง ๆ  น้ันอาจประกอบดวยสวนที่เปนความจริง ความคิดเห็น 
ของผูเขียน หรือคานิยม ซึ่งไดแก 

   1.1 ความสามารถในการตระหนักรูซึง่ไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน 

   1.2 ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน 

   1.3 ความสามารถในการจําแนกความจรงิจากขอมูลเบือ้งตน 

   1.4 ทักษะในการบงช้ีและในการพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรมกับอางถึง
ยังแตละบุคคลและกลุม 

     2. การวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการเช่ือมตอความสัมพันธระหวางขอมูลหลัก 
กับสวนอื่น ๆ เชน สมมติฐาน ซึ่งไดแก 

   2.1 ทักษะในการเขาใจในความสมัพันธระหวางแนวคิดในขอความ 

   2.2 ความสามารถในการระลกึในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ 

   2.3 ความสามารถในการระลึกซึ่งเปนความจริงหรือขอสมมติฐาน เปนความสําคัญหรือขอ 
โตแยงที่สนับสนุนของขอความน้ัน 

   2.4 ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมมติฐาน ซึ่งใหขอมูลและขอสันนิษฐาน 

   2.5 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของสาเหตุ และผลกระทบจากสวนอื่น ๆ ของ 
ความสัมพันธ 

   2.6 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของขอมูลในขอโตแยง ไปจําแนกความเกี่ยวของ 
จากขอมลูที่นอกเหนือไป 

   2.7 ความสามารถในการสบืหาความผิดปกติของขอมลูตามหลกัตรรกะ 

   2.8 ความสามารถในการระลกึความสัมพันธและรายละเอยีดที่สําคัญและที่ไมสําคัญ 
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     3. การวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหระบบหลักการโครงสรางที่เกี่ยวของรวมไปถึง 
ความชัดเจนและไมชัดเจนของโครงสราง ในการวิเคราะหหลักการน้ีจะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงค 
และมโนทัศน ซึ่งไดแก 

   3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธของขอมูลและ
ความหมายขององคประกอบตาง ๆ 

   3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงค 
ของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนและความรูสึกที่มีตองาน 

   3.3 ความสามารถในการวิเคราะหถึงมโนทัศนของผูเขียนวากําลังกลาวถึงสิง่ใด 

   3.4 ความสามารถในการวิเคราะหเห็นถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเช่ือ 

   3.5 ความสามารถในการวิเคราะหถึงจุดทีเ่ปนอคติของผูเขียน 

   มารซาโน (Marzano, 2001) ไดกลาววา ทักษะการคิดวิเคราะหประกอบดวย 

      1. ทักษะการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตาง ๆ ทั้งเหตุการณ เรื่องราว 
สิ่งของออกเปนสวนยอย ๆ ใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ได 
      2. ทักษะการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดประเภท จัดลําดับ จัดกลุมของสิง่มลีักษณะ 
คลายคลึงเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบติัที่เปนประเภทเดียวกัน 

      3. ทักษะการเช่ือมโยง เปนความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ วา 
สัมพันธกันอยางไร 

      4. ทักษะการสรปุความ หมายถึง ความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจากสิง่ที่กําหนดใหได 
      5. การประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการและทฤษฎีมาใชในสถานการณ 
ตาง ๆ สามารถคาดการณ กะประมาณ พยากรณ ขยายความ คาดเดาในสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตได 
  

 ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
   เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ (2542 : 57) อางถึงใน สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ (2545 : 97) และ วัชรา 
เลาเรียนดี (2547 : 57) วาความสามารถในดานการคิดวิเคราะห หมายถึง คําสามารถในการสืบหาขอเท็จจริง 
เพื่อหาคําตอบหรือเปนพฤติกรรมการปฏิบัติที่บงบอกถึงความรู ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ อยางละเอียด 
โดยการบอก อธิบายเหตุผลประกอบ อุณหภูมิความคิดรวบยอด ระบบความเช่ือมโยงของความคิดรวบยอดน้ัน 
ระบุปญหา สามารถตีความ จําแนกแยกแยะ ทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ รวบรวมขอมูลที่เปน 
หลักฐานสําคัญ นํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจดวยเหตุผลอยางเหมาะสม ในทํานองเดียวกัน 

  วรรณา  บุญฉิม (2541 : 71) กลาวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดวิเคราะหวาสามารถเขาใจ 
ความหมายของขอความ เรื่องราว ที่นํามาสนับสนุนเหตุผลหรือขอโตแยงตาง ๆ ขอความที่แตกตางกัน 
หรือขอความที่เหมือนกัน โดยใชเหตุผลเพื่อสนับสนุนในการตัดสินได ซึ่งตองอาศัยพื้นฐานทางตรรกศาสตร 
การอนุมาน และนําหลักการที่เช่ือถือไดไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกลาว จะแสดงออก 
เปนพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห (วัชรา, 2547 : 47-48) ดังน้ี 

       1. มีความรอบคอบและแกปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถระบุปญหา นิยาม ความคิดรวบยอด 
บอกสาเหตุที่มาของปญหาตาง ๆ ได 
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     2. มีความสามารถในการอาน การอธิบายปญหา นิยามปญหา องคประกอบของปญหาและกําหนด 
สมมติฐานพรอมระบุเหตุผลได 

     3. มีความสามารถจําแนกองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา หรือความคิดรวบยอด 
ยึดเปาหมายเปนหลักในการคิดแกปญหา 

     4. มีความสามารถในการอธิบายความรูที่ยากใหเขาใจงาย สามารถใชความรูเดิมมาชวยแก 
ปญหาได บอกเหตุผลไดวาทําไมปญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจําเปนที่ตองการแกไข 

      5. มีความสามารถแยกองคประกอบยอยของปญหา เสนอวิธีแกปญหาไดหลายวิธี เลือกปญหา 
ที่จําเปนและสําคัญที่ตองเรงแกไข จัดลําดับไดอยางเหมาะสม 

     6. มีความสามารถตรวจ จําแนก และจัดการกับขอมูล กระตือรือรน ในการแสวงหาคําตอบ 
และความหมายของสิ่งตาง ๆ 

     7. มีความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหาไดหลากหลายวิธี 

     8. มีความอดทนและแสวงหาวิธีแกปญหาอยางระมัดระวังเปนระบบ 

     9. มีความสามารถกําหนดเกณฑการเลือก และการประเมินผลสําเร็จของงานได 
  สรุปไดวา บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหจะตองมีลักษณะรอบรู แสวงหาความรู 

จากขอมูลตาง ๆ ทันตอเหตุการณ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพื่อใชในการพิจารณาตัดสินใจหรือแกปญหา 
โดยใชเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนขอมูลหรือเรื่องราวน้ัน ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการวิเคราะห 
  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการคิดวิเคราะห (รัตนา, 

2548 : 39) ดังน้ี 

      1. ความเช่ืออํานาจภายในตน ความเช่ืออํานาจภายในตนสัมพันธกับความสามารถในการคิด 
วิเคราะห ซึ่งลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลที่มีความเช่ืออํานาจภายในตนน้ัน ชอบแสวงหาความรู 
มีการเช่ือวาการทํางานข้ึนอยูกับความสามารถของตนเอง ไมเกี่ยวของกับสังคมรอบขาง และเช่ือวาผูที่ 
ทํางานหนักฝาฟนอุปสรรคไดจะประสบความสําเร็จในชีวิต ดังที่ คําหมาน คนไค (2543 : 5) กลาววา 
“ความคิดนําไปสูการกระทํา” คุณภาพของการคิดข้ึนอยูกับสมรรถภาพในการคิด ทั้งองคประกอบอื่น ๆ 
เชน ขอมูล ขาวสาร และความรู รวมทั้งสถานการณแวดลอม สวนในชวงที่มีความรูสึกโกรธคนสวนมาก 
คิดนอยหรือแทบไมคิด จึงทําอะไรในลักษณะ “ทําโดยไมคิด” จึงไมเกิดผลดี ซึ่งปจจัยความเช่ืออํานาจ 
ในตนน้ัน ดรุณี บุญวิก (2543, 50-54) ไดวิจัยพบวา ปจจัยบางประการในดานบุคลิกภาพในการแสดงตัว 
การเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ และปจจัยดานบุคลิกภาพใน 
การแสดงตน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและความสามารถในการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคลองกับ อุษา  ธนาบุญฤทธ์ิ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย 
บางประการ คือ บุคลิกภาพในการแตงตัว การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กับความเช่ืออํานาจภายในตน พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัย บางประการกับ 
ความเช่ืออํานาจภายในตนมีคาเทากับ .690 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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      2. ความสามารถดานเหตุผล มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพราะบคุคล 
ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชเหตุผลในการจําแนก แยกแยะ 
ไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ มีองคประกอบในรายละเอียดเช่ือมโยงความสัมพันธกันอยางไร 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546) ซึ่งสอดคลองกับ วรรณา บุญฉิม (2541 : 216) ที่ศึกษาพบวาความสามารถ 
ดานเหตุผลมีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนอยางมนัียทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ ดวงกมล  โพธ์ินาค (2545 : 99-100) ที่พบวา ความเช่ืออํานาจภายในตนของนักเรียน 
และความสามารถดานเหตุผล สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะความเช่ืออํานาจภายในตน 
และความสามารถดานเหตุผลเปนสิ่งที่ควรมีในบุคคลที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อทําใหคนน้ัน 
สามารถรับขอมูลขาวสารที่แวดลอม แลวนําขอมูลเหลาน้ันมาคิดวิเคราะหพิจารณาดวยตนเอง โดยอาศัย 
ประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาใชในการแกปญหาชีวิตจนกระทั่งดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

       3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสิ่งที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 
สอดคลองกับการศึกษาของ นิภาภรณ  แสงดี (2538 : 22 อางถึงใน Nelson, 1970) พบวา การสอนที่ 
แตกตางกันทําใหความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยโดยใชครูผูสอน 
2 คนที่ใชวิธีการสอน 2 แบบ กับนักเรียนเกรดหกสองหองเรียน โดยหองหน่ึงสอนโดยวิธีกระตุนใหคิด 
โดยสอนสัปดาหละ 3 วัน รวม 36 คาบเรียน จากน้ันทั้งสองช้ันไดรับการนําเขาสูการทดลอง ซึ่งทดลอง 
โดยวิธีการเหมือนกัน แตตอนอภิปรายหลังการทดลอง หองที่ใชวิธีการสอนไมกระตุนใหคิด ครูจะใชคําถาม 
ระดับตํ่า เชน คําถามความรูความจําสวนหองที่ใชวิธีสอนกระตุนใหคิด ครูใชคําถามระดับสูง เชน คําถาม 
เกี่ยวกับการสรุป อางอิง และการพิสูจน หลังจากน้ันจึงทําการวัด 1) ทักษะความรูของนักเรียนโดยใชการวัด 
ทักษะการเสาะแสวงหาความรูของนักเรียน ซึ่งมีการสังเกต การสํารวจ อางอิงการพิสูจนและการจําแนก 
2) ความรูเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร ผลพบวานักเรียนผูใชวิธีการสอนแบบไมกระตุนใหคิดมีความรู 
เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตรสูงกวาพวกที่สอนกระตุนใหคิด สวนนักเรียนที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิด 
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพดานการสังเกต และการสรุป อางอิง ดีกวาพวกที่สอนดวยวิธีไมกระตุนใหคิด 
และจากการศึกษาของ ภัทราภรณ  พิทักษธรรม (2543 : บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถ 
ดานการคิดวิเคราะห และเจตคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ทีไ่ดรบัการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอน 
ตามคูมือครู มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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4. แนวคดิทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกบัรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพือ่พฒันาทักษะ 
การคิดวิเคราะห 
  นักการศึกษาหลายทาน กลาวถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห โดยนําทฤษฎี 
และแนวทางจากนักวิชาการ นักการศึกษา เปนแนวทางสําหรับการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอเกี่ยวกับ 
หลักการและงานวิจัยที่สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จุดเดน 
และจุดไดของแตละรูปแบบ ไวดังน้ี 
 

1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546 : 219-220) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ัน ดังน้ี 

      1.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึน 
จากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดข้ึนเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก 
การอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลาน้ันหรือเปนเรื่องที่ 
เช่ือมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ะศึกษา 
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็น 
ข้ึนมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา 

   เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน 
กําหนดขอบเขต และสวนเรื่องรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาจรวมถึงการรวบรวม 
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่ 
จะศึกษามากย่ิงข้ึน และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 

     1.2 ข้ันสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจ 
จะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน กําหนดทางเลือก 
ที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ  วิธีการตรวจสอบอาจทํา 
ไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง 
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล 
อยางพอเพียงที่จะใชในข้ันตอนตอไป 

     1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ ตรวจสอบแลว 
จึงนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ  เชน บรรยายสรุป 
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง 
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว โตแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ต้ังหลาย แตผลที่ได 
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู 

     1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนในเช่ือมโยงกับความรูเดิม 
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณหรือ 
เหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเช่ือมโยงกับเรื่องตาง ๆ 
และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน 
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      1.5 ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน 
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ  

การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ  จะนําไปสู 
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ  ทาํให 
เกิดเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) 
  

 จากข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูขางตน สรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู จะตองมีสิ่งเราที่ทําใหเกิดการสืบเสาะหาความรู มีปญหาที่ตองคนหาวิธีแกไข 
มีการสํารวจขอมูล และลงขอสรุปน้ันเปนความรูใหม รวมถึงการเขียนแผนการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในการเรียนการสอนแตละครั้ง หรือแตละแนวคิด จะเริ่มตนจากการนํา 
เขาสูบทเรียนและจบลงโดยการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Suchman (อางถึงใน สุภาสินี 
สุภธีระ : ม.ป.ป.) 5 ข้ันตอน 

 ข้ันที่ 1 การเผชิญปญหา (Encounter with the problem) 
- อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
- เสนอเหตุการณที่เปนปญหา 

 ข้ันที่ 2 การรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบ (data gathering verification) 
- ตรวจสอบธรรมชาติของวัตถุ หรือเหตุการณและเงื่อนไขตาง ๆ 
- ตรวจสอบสิ่งที่เกิดข้ึนตามลําดับในสถานการณปญหา 

 ข้ันที่ 3 การรวบรวมขอมูลเพื่อการทดลอง (data gathering experimentation) 
- แยกตัวแปรที่เกี่ยวของออก 
- ต้ังสมมติฐาน (และทดลอง) ความสัมพันธของตัวแปรที่เปนเหตุและผล 

 ข้ันที่ 4 รวบรวมขอมูลและสรางคําอธิบาย (organization, formulation an experimental) 
- สรางคําอธิบายหรือสรุปสิ่งที่พบ 

 ข้ันที่ 5 วิเคราะหกระบวนการสืบเสาะ (analysis of the inquiry process) 
- วิเคราะหยุทธศาสตรการสืบเสาะหาความรู และพัฒนายุทธศาสตรน้ันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรางความสนใจ 

ประเมิน สํารวจและคนควา 

ขยายความรู อธิบายและลงขอสรุป 
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      ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (ภพ  เลาหไพบูลย, 2537 : 36) 

 ขอดี 
     1. ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มศักยภาพ ศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงทําใหเกิด 
ความอยากรูอยากเห็นตลอดเวลา 
     2. ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดและฝกการกระทํา เรียนรูวิธีจัดระบบความดี และวิธีเสาะ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดความงดงามและนําไปใชในสถานการณใหมได 
     3. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
     4. ผูเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วข้ึน 
     5. ผูเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 ขอจํากัด 
     1. ใชเวลามากในการเสนอแตละครั้ง 
     2. ถาสถานการณที่ครสูรางข้ึนไมนาสนใจ แปลกใจ จะทาํใหผูเรียนเกิดอาการเบือ่หนาย 
และครูมุงควบคุมพฤติกรรมผูเรียนมากเกินไป โดยไมเขาใจหนาที่ในการสอน วิธีน้ีจะทําใหผูเรียนไมม ี
โอกาสสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
     3. ผูเรียนมีสติปญญาตํ่าและเน้ือหาคอนขางยาก ผูเรียนไมสามารถเรียนรูดวยตนเองได 
     4. ผูเรียนมีวุฒิภาวะไมพรอม ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา ถาผูเรียนไดรับแรงกระตุน 
จะทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน อาจจะตอบคําถามได แตไมสามารถประสบความสําเร็จได 
     5. ถาใชกระบวนการแบบน้ีอยูเสมอ อาจทําใหความสนใจของผูเรียนในการศึกษาคนควาลดลง 
 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
     วัชรา  เลาเรียนดี (2547, น. 90-93) กลาววา วิธีสอนดวยเทคนิค KWDL พัฒนาข้ึนโดยOgle 
ในป ค.ศ. 1986 และตอมา Shaw and other (1997) อาจารยสอนในมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ไดนําเทคนิค KWDL มาใชสอนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหมปีระสทิธิภาพและเหมาะสม 
ย่ิงข้ึน 
     2.2.1 ความหมายของเทคนิค KWDL 

นักการศึกษาไดใหความหมายของเทคนิค KWDL ไวดังน้ี 
   วัชรา  เลาเรียนดี (2549, น. 149-150) กลาวถึงความหมายของเทคนิค KWDL โดยสรุป 

หมายถึง เทคนิคที่ชวยช้ีนําการคิด การอาน และหาคําตอบของคําถามสําคัญตาง ๆ จากเรื่องน้ัน และนํามาใช 
ในการเรียนรู และเราความสนใจเปนอยางดี ซึ่งมีข้ันตอน 4 ข้ันตอน คือ 

      1) K (What we know) เรารูอะไรบาง 
      2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร 
      3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง 
      4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง 
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   นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547 : น. 13) กลาวถึงความหมายของเทคนิค KWDL โดยสรุป
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบไปดวย การถามตอบและแสวงหาคําตอบ 4 ข้ันตอน คือ 

     1) K (What we know) เรารูอะไรบาง 
     2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร 
     3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง 
     4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง 
 Shaw and other (1997, unpaged อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2519, น. 148) กลาวถึง 

ความหมายของเทคนิค KWDL โดยสรุปหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบไปดวย 
4 ข้ันตอน คือ 

     1) K (What we know) เรารูอะไรบาง 
     2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร 
     3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง 
     4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง 
จากความหมายการจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL สรุปไดวา KWDL หมายถึง เทคนิคทีช่วย 

ช้ีนําการคิดแนวทางในการอานและหาคําตอบของปญหา ซึ่งประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน คือ 
     1) K (What we know) เรารูอะไรบาง 
     2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร 
     3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง 
     4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง 

    2.2.2 ลักษณะการจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL 
วัชรา  เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก 

โจทยปญหาคณิตศาสตรซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 
     1) ข้ันนํา 

     1.1) ทบทวนความรูเดิม 
     1.2) แจงวัตถุประสงคการเรียนรู 
     1.3) เราความสนใจดวยเกมสคณิตศาสตร 

     2) ข้ันสอนเน้ือหาใหม 
     2.1) ครูนําเสนอโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทั้งช้ัน แลวนักเรียนรวมกัน 

อานโจทยปญหาและแกปญหา ตามแผนผัง KWDL ดังน้ี 
   K = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบ 
   W = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยตองการใหแกไขและวางแผนแกโจทย 

                                      ปญหาคณิตศาสตร 
   D = ครูและนักเรียนชวยกันดําเนินการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตร 
   L = ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวิธีการแกปญหา 

    2.2) นักเรียนฝกปฏิบัติกลุมยอย โดยครูคอยแนะนําดวยการกระจายนักเรียน 
ออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันปฏิบัติกิจกรรม KWDL 
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     3) ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูสรางข้ึนโดยเปนโจทยปญหา 
คณิตศาสตรเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและสถานการณอื่น ๆ 

    4) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล นักเรียนทําแบบทดสอบประจําหนวย มีการเรียน 
ซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่ยังไมเขาใจ 
             นอกจากข้ันตอนเทคนิค KWDL ดังกลาว การใชเทคนิค KWDL ในการสอนคณิตศาสตรครูตอง 
เตรยีมแผนผงั KWDL โดยครแูละนักเรียนทําความเขาใจรวมกนัโดยมแีผนผงั KWDL ประกอบใหเห็นชัดเจน 
ทุกคนดวยการรวมกนัฝกและทําแบบฝกหัด นอกจากน้ีนักเรียนจะตองมีตาราง KWDL ของตัวเอง เพือ่ใสขอมูล 
เชนกัน แตควรใหใชดวยกัน 2 คน ตอ 1 ชุด เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน ดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางท่ี 2.3 แผนผัง KWDL 
 

K 
สิ่งท่ีทราบ 

จากโจทยปญหา 

W 
สิ่งท่ีโจทยตองการ 

ใหหาคําตอบ 

D 
แสดงวิธีแก 
โจทยปญหา 

L 
คําตอบท่ีได 

จากการแกปญหา 
 

    1. 
 
    2. 

 

    1. 
 
    2. 

 

  แสดงวิธีทํา 
    วิธีที่ 1 
    วิธีที่ 2  

 

    คําตอบ 
    สรุปข้ันตอน 

 

ท่ีมา : วัชรา  เลาเรียนดี, 2549, น. 150 
 
นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547, น. 52 - 53) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยการใชเทคนิค KWDL 

นํามาปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ 

   1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
   1.1) ทบทวนความรูเดิม โดยการยกตัวอยางสถานการณปญหาในเรื่องที่เรียนมาแลว 

สนทนาถามนักเรียนใหรวมกันตอบคําถาม 
   1.2) แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และบทบาทการทํางานกลุม 
   1.3) เราความสนใจ โดยใชเกมคณิตศาสตร 

   2) ข้ันสอนเน้ือหาใหม 
   2.1) ครูนําเสนอโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทั้งช้ันแลวใหนักเรียนอานโจทย 

และแกปญหาตามแผนผังเทคนิค KWDL ดังน้ี 
 K = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบหรือสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย 
 W = ครูและนักเรียนรวมกันชวยหาสิ่งที่โจทยตองการจะทราบและวางแผนแกไข 

โจทยปญหาคณิตศาสตร พรอมทั้งเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบ 
 D = ครูและนักเรียนรวมกนัดําเนินการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตรตามแผน 

ที่ไดวางไว 
 L = ครูและนักเรียนรวมสรุปการแกปญหา และอธิบายตามแผนที่ไดวางไว 
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2.2) นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนําดวยการจัดแบงนักเรียน 
ออกกลุมละ 4-5 คน รวมกันปฏิบัติตามบัตรกิจกรรมเทคนิค KWDL 

3) ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ 
3.1) จัดแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน (อาจใชกลุมเดิมหรือกลุมใหมก็ได) 
3.2) ใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกทักษะที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยตรงและในสถานการณ 

อื่น ๆ ที่แตกตางจากตัวอยาง เพื่อฝกทักษะการนําไปใชจากแบบฝกที่ครสูรางข้ึน 
3.3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินการปฏิบัติการทํากิจกรรมของสมาชิกกลุมตนเอง 

4) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล 
4.1) นักเรียนและครูรวมกันสรุปเน้ือหาสาระสําคัญที่ไดจากการเรียนรู 
4.2) ครูทําการประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจ การนําไปใช และทักษะ

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจากแบบทดสอบประจําหนวย 
4.3) นักเรียนเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการทํางานรวมกันเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ 

ตอการพฒันาการทํางานกลุม 
  จากลักษณะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค KWDL สรุปไดวา มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับกระบวนการแกไขปญหาโจทยปญหาคณิตศาสตร ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ 
1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

1.1) ทบทวนความรูเดิม  
1.2) แจงจุดประสงคการเรียนรู  
1.3) เราความสนใจดวยเกมคณิตศาสตร 

2) ข้ันสอนเน้ือหาใหม 
2.1) ครูนําเสนอโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทั้งช้ันแลวใหนักเรียนอานโจทย 

และแกปญหาตามแผนผงัเทคนิค KWDL ดังน้ี 
K = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบ 
W = ครูและนักเรียนรวมกันชวยหาสิ่งที่โจทยตองการจะทราบและวางแผนแกไข 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  
D = ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตร 
L = ครูและนักเรียนรวมสรุปการแกปญหา  

2.2) นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนําดวยการจัดแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมละ 4-5 คน รวมกันปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม KWDL 

3) ข้ันฝกทักษะโดยอิสระนักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูสรางข้ึน โดยเปนโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และสถานการณอื่น ๆ 

4) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล 
4.1) นักเรียนทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียน มีการสอนซอมเสริมใหนักเรียน 

ที่ยังไมเขาใจ 
4.2) นักเรียนและครูรวมกันสรุปเน้ือหาสาระสําคัญที่ไดจากการเรียนรู 
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(4.3) ครูประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจ การนําไปใช และทักษะการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตรจากแบบทดสอบประจําหนวย และครูตองเตรียมแผนผัง KWDL โดยครูและนักเรียน 
ชวยกันเรียนรูทําความเขาใจโดยมีแผนผัง KWDL ประกอบใหเห็นชัดเจนทุกคนดวย การวมกนัฝกและทาํ 
แบบฝกหัด นอกจากน้ีนักเรียนจะตองมีตาราง KWDL ของตัวเองเพื่อใสขอมูลเชนกัน แตควรใหใชรวมกนั 
2 คน ตอ 1 ชุด เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน 
 2.2.3 ประโยชนของการจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL 
             นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547, น.7-8) เทคนิค KWDLจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถที่ตนเอง 
มีผานทางกระบวนการคณิตศาสตรอยางหลากหลาย รวมทั้งสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห 
และสังเคราะห ผูเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางถูกตองมากย่ิงข้ึน และชวยพัฒนา 
ดานสติปญหา ดานการคิด ทางสังคมโดยเฉพาะถาจัดใหผูเรียนฝกทํางานรวมกัน 
             จิรากร  สําเร็จ (2551, น.73) เทคนิค KWDL ชวยพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร ใหนักเรียน 
คิดอยางรอบคอบและวางแผนเปนระบบข้ึนเกิดแนวคิดใหม สามารถถายทอดออกมาไดชัดเจนย่ิงข้ึน นักเรียน 
ไดฝกการวางแผน การทําความเขาใจ และสามารถตรวจสอบได การต้ังจุดหมายมีการจัดระบบขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนในการคิดวิเคราะหเขียนสรุปความ 
              อดิเรก  เฉลียวฉลาด (2550, น.36-37) เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนนใหผูเรียน 
คิดวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางหลากหลายจากข้ันตอนที่กําหนด และสามารถหาวิธีการ 
แกปญหาที่ดีที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบได รวมทั้งผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 
รูจักหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหกลุมตนเองประสบความสําเร็จ 
             จากประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค KWDL สรุปไดวา เทคนิค KWDL ชวยให 
ผูเรียนพัฒนาความสามารถผานทางกระบวนการของคณิตศาสตรอยางหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิด 
การวางแผนการคิดอยางเปนระบบ ใหเหตุผลในการแกปญหาอยางชัดเจน อีกทั้งย้ังเปนการสเงสริมการคิด 
เชิงการคิดวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดีอีกดวย 
 

         3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 

  กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
   การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใชมา
นานมากในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนน้ีอาจทําบางข้ันตอน 
ใหกระชับข้ึน เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในข้ันตรวจยอนกลับ ทั้งน้ี เพื่อใหการแกปญหามี
ความกระชับและรวดเร็วข้ึน และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เน่ืองจากชวยใหนักเรยีน
มีหลักคิด ทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยาง
ตอเน่ือง (อัมพร  มาคนอง,2553, หนา 41) 
   Polya (1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 
4 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา 
โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพยีงพอ 
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สําหรับการแกปญหาน้ันหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรปุปญหา
ออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป 
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณโดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรยีนเอง 
แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวนๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากข้ึน 
   ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันตอนสําคัญทีจ่ะตองพจิารณาวาจะ 
แกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา 
อยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปนข้ันที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทยกําหนดให 
ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังน้ี 
       1. โจทยปญหาลักษณะน้ีเคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหาที่
เคยทํามาแลวอยางไร 
       2. เคยพบโจทยปญหาน้ีเมือ่ไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา 
       3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหาน้ีกับปญหาที่เคยทํามากอน ดังน้ันการวางแผนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่ 
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ 
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา 
   ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติการตามแผน 
ที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสมมาใช
โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆของแผนใหชัดเจนแลวลงมอื
ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 
   ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ข้ันตอนตาง ๆ  
ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพจิารณาและตรวจดูวาผลลพัธ 
ถูกตองและมีเหตุผลที่นาเช่ือถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหน่ึง 
ตรวจสอบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไม หรืออาจใชการประมาณคาของคําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณา 
ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมข้ึนกวาเดิม ข้ันตอนน้ีครอบคลุมถึงการมอง
ไปขางหนา โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึน
กวาเดิม 
   จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังน้ี 
   ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)  
    ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนข้ันที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกบัอะไร 
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม 
   ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan) 
   วางแผนแกโจทยปญหาเปนข้ันที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง 
   ข้ันที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan) 
   ปฏิบัติตามแผน เปนข้ันที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได 
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   ข้ันที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back) 
   ตรวจสอบคําตอบเปนข้ันที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบ
คําตอบถูกตองหรือไม 

 
5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตรและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 

        5.1 ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
    ผูใหความหมายเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตร และทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ดังน้ี 
     Anderson &Pingry (1973, p. 228) กลาวถึงความหมายโดยสรปุหมายถึงสถานการณ หรือคําถาม 
ที่ตองมีคําตอบเปนจํานวนหรือปริมาณสําหรับผูทีจ่ะแกปญหาไดตองใชวิธีการที่เหมาะสมกบัสภาพของ
ปญหาใชความรูรวมกับประสบการณประกอบกับการตัดสินใจของผูแกปญหาเอง 
     Adam & Beeson (1997, p. 176) กลาวถึงความหมายโดยสรุปหมายถึงโจทยปญหาคณิตศาสตร 
คือ โจทยภาษา (Word Problem) โจทยเชิงเรื่องราว (story problem) หรือเชิงถอยคําบรรยาย (Verbal Problem) 
น่ันคือ โจทยปญหาทางคณิตศาสตรเปนการบรรยายสภาพการณดวยถอยคําขอความและตัวเลขดวยคําตอบ 
จะเปนเชิงปริมาณหรือตัวเลข ผูแกปญหาจะตองคนหาวาใชวิธีการใดในการแกโจทยปญหาน้ัน 
     ดิเรก  เขียวฉลาด (2550, น. 13) กลาวถึงความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยสรุป
หมายถึง สถานการณของคําถามที่ประกอบไปดวยภาษาและตัวเลขซึ่งตองการคําตอบมาในแบบตาง ๆ
เชน ปริมาณจํานวนหรือเหตุผล โดยผูที่แกโจทยปญหาคณิตศาสตรจะตองอาศัยทักษะประสบการณ
ความรูความเขาใจมีอยูเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการแกปญหาคณิตศาสตรน้ัน อยางในกระบวนการ 
     ปยวรรณ  จันทวงศ (2541 , ออนไลน) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังน้ี โจทยปญหา 
คณิตศาสตร หมายถึงคําถามทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยขอความและตัวเลขที่นักเรียนจะตองอาน
ทําความเขาใจขอความและดําเนินการ เพื่อหาคําตอบจากโจทยปญหา 
     กรรณิการ  เพงพิศ (2545, น. 8) ไดสรุปความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววา โจทยปญหา 
คณิตศาสตร หมายถึงสถานการณที่ประกอบไปดวยขอความและตัวเลขที่ตองการคําตอบ โดยที่ผูแกปญหา 
ตองตัดสินใจเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรมาแกปญหาน่ันโดยอาศัยความรูการอานโจทยและความสามารถ 
ในการคิดคํานวณมาประกอบกันจึงจะสามารถแกปญหาไดถูกตอง 
     ปรีชา  เนาวเย็นผล (2544, น. 16) ถึงความหมายโดยสรุปหมายถึงเหตุการณหรือขอความที่ม ี
คําตอบที่ชัดเจนซึ่งบุคคลตองใชสาระความรูและประสบการณที่เกิดข้ึนทางคณิตศาสตรมากําหนดกรอบ 
แนวทางหรือวิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งคําตอบบุคคลผูคิดคนหาคําตอบถาไมคุนเคยกับสถานการณน้ัน 
มากอนจะไมสามารถหาคําตอบไดในทันท ีสถานการณหรือขอคําถามใดจะเปนปญหาหรือไมข้ึนอยูกับ 
บุคคลผูคิดหาคําตอบ บางสถานการณอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหน่ึง แตอาจไมใชปญหาสําหรับอีก 
บุคคลหน่ึงก็ได 
   จากความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรสรุปไดวา หมายถึงสถานการณคําถามที่ตองการ
คําตอบที่เปนปริมาณหรือจํานวนชัดเจน ผูที่จะแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดจะตองอาศัยทั้งทักษะ 
ประสบการณ ความรู ความเขาใจในการแกโจทยปญหาอยางมีกระบวนการ 
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5.2 ประเภทของโจทยปญหา 
       นักการศึกษาแบงประเภทโจทยปญหาคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
       Baroody (1987, p. 91-93) ไดแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท ซึง่สรุป
ไดแก 
                 1) โจทยปญหาคณิตศาสตรปกติ คือ โจทยปญหาคณิตศาสตรในหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป 
ซึ่งมุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหน่ึงมีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว 
                 2) โจทยปญหาคณิตศาสตรไมปกติ คือ โจทยปญหาที่คลายกับสภาพความเปนจริงของชีวิต 
มากกวาโจทยปญหาคณิตศาสตรปกติ คือ มีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปนหรือมีขอมูลไมเพียงพอ
ซึ่งอาจมีคําตอบมากกวา 1 คําตอบโดยเนนการคิดวิเคราะหอยางสมเหตุสมผล 

     Leblane (1977, p. 17) ไดแบบรูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ประเภทคือ 
                  1) โจทยปญหาปรากฏในหนังสือแบบเรียน (Typical Textbook Problem) ปญหาที่มุงพัฒนา 
ความเขาใจจํานวนดําเนินการ (Operation) ทางคณิตศาสตรเชนการบวกการลบการคูณและการหาร เพือ่ให 
นักเรียนสามารถที่จะประยุกตหรือนําความรูเหลาน้ีไปใชในกิจวัตรประจําวันได 
                  2) โจทยปญหาที่แสดงกระบวนการ (Process Problem) เปนปญหาที่พบในหนังสือทั่วไป 
ปญหาชนิดน้ี จะเนนเทคนิคหรือกลวิธีในการแกปญหาเนนกระบวนการแกปญหามากกวาผลลัพธ หรือ
คําตอบ 
      Ashlock and others (1983, p. 239) แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
                   1) โจทยปญหาประกอบอิงตํารา  หรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปนประโยคคณิตศาสตร 
(Standard Textbook or Translations Problem) เปนโจทยปญหาที่สามารถแกดวยหลักการ หรือกฎเกณฑ 
ทางคณิตศาสตรที่ตายตัวไมคอยยุงยากมากนัก 
                  2) โจทยปญหาประเภทกระบวนการ (Process Problem) เปนโจทยปญหาที่ตองแกดวย 
วิธีการตาง ๆ ที่ยุงยากมากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทน้ีจําเปนตองแกดวยข้ันตอน 3 ข้ันตอน
คือ ข้ันตอนความเขาใจปญหาข้ันการพัฒนาและข้ันหากลวิธีในการแกปญหา และการประเมินการแกปญหา 
               พิสมัย  ศรีอําไพ (2534, น. 3-4) ไดกลาวถึงชนิดของโจทยปญหาคณิตศาสตรมี 4 ชนิด คือ 
        1) ปญหาช้ันเดียว (One - Step Problem) เปนโจทยปญหาที่ทุกคนคุนเคยอยูแลว การแกปญหา 
แบบน้ีมักใชวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร 

       2) ปญหาหลายช้ัน (Multiple - Step Problems) เปนโจทยปญหาซึ่งสามารถที่จะแกได 
โดยการกระทําเบื้องตนต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปหรือจะใชการกระทําชนิดเดิมแตซ้ํากันหลายครั้งก็ได 
                 3) ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Problem) เปนโจทยปญหาตองใชความคิดที่เปน 
เหตุผลชวยในการแกปญหา โดยใชกลยุทธหลาย ๆ แบบ เชน มองหารูปแบบวาดรูปสรางสมการและอื่น ๆ 
โดยทั่วไปปญหาเหลาน้ีจะไมสามารถแกไดดวยวิธีการบวกลบคูณหารธรรมดา 
                 4) ปญหาเกี่ยวกับการประยุกต (Applied Problems) เปนโจทยปญหาที่ตองการใหนักเรียน 
ทําการเก็บขอมูลและตัดสินใจเองในการที่จะหาผลเฉลยของปญหา อาจใชกลยุทธหลายอยางปญหาเหลาน้ี 
จะสะทอนใหเห็นสถานการณจริงและอาจจะไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว 
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  กรมวิชาการ (2535, น. 65) ไดจําแนกประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ลักษณะดังน้ี 
       1) การจัดประเภทของโจทยปญหา โดยพิจารณาจากการนําเอาโครงการทางคณิตศาสตร

มาประยุกตใชเพื่อเปน 2 ประเภทคือ 
           1.1) ปญหาประจํา (Routine Problem) เปนปญหาที่จะตองประยุกตเอากระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร ในแนวทางที่ใกลเคียงกับที่ไดเรียนมาแลวมาชวยแกปญหาสวนมากเปนปญหาที่พบใน
แบบเรียนคณิตศาสตร 
           1.2) ปญหาที่ไมใชปญหาประจํา (Non- Routine Problem) เปนปญหาที่จะตองอาศัย 
ความคิดมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะในการเลือกกระบวนการที่จะใชแกปญหาน้ันไมชัดเจนสวนมากจะเปนปญหา 
ที่ไมมีในตําราเรียน แตจะพบไดจากแหลงอื่นๆเชนจากวารสารคณิตศาสตร 
                  2) การจัดประเภทของโจทยปญหาโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแตละปญหายาก ๆ 
เปน 6 ประเภทดังน้ี 
           2.1) ปญหาแบบฝกหดั (Drill Exercise) เปนปญหาที่ใหนักเรยีนฝกการใชกระบวนการ 
คิดคํานวณและชวยใหจดจําขอเทจ็จริงได 
           2.2) ปญหาเชิงเด่ียว (One step Problem) เปนปญหาที่สามารถทําการแกไขได โดยวิธี 
การกระทําใดกระทําหน่ึงเพียงอยางเดียว หรือสามารถแปลออกมาเปนประโยคสัญลักษณไดเพียงประโยคเดียว 
ปญหาประเภทน้ี ชวยใหนักเรียนไดรบัประสบการณจากการแปลงสถานการณในชีวิตจรงิสูการแสดงออก 
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ตลอดจนเพื่อรักษาความสามารถทางการคิดคํานวณใหคงทน สวนมากจะพบปญหา 
ประเภทน้ีจากแบบเรียนคณิตศาสตร 
           2.3) ปญหาเชิงซอน (Multi Step problem) จะตองใชวิธีการกระทําอยางนอย 2 วิธี
คือ สามารถแปลออกมาเปนประโยคสัญลักษณที่ประกอบดวยเครื่องหมายอยางนอย 2 ตัวปญหาประเภทน้ี 
ชวยใหนักเรียนสามารถแปลสถานการณในชีวิตจริง ไปสูการแสดงออกทางคณิตศาสตรเชนเดียวกัน 
           2.4) ปญหาประเภทกระบวนการ (process problem) ปญหาประเภทน้ีใหรูปแบบการคิด 
อยางมีกระบวนการ เพื่อชวยใหเกิดพัฒนาการดานกลวิธีในการวางแผนและแกปญหาตลอดจนการวิเคราะห 
ผลที่ได ลักษณะของปญหายากที่จะแปลเปนประโยคสัญลักษณ ซึ่งจะตองใชความคิดทางตรรกศาสตร
หรือวิธีการอื่น ๆ เขามาชวยแกปญหา เชน การวาดภาพ การใชตาราง การเดา การคิดยอนหลัง 
หรือแมแตการคนหาแบบแผน โจทยประเภทน้ียากที่จะพบในแบบเรียน 
           2.5) ปญหาประยุกต (Applied Problem) เปนปญหาที่มาจากสถานการณจริง เปนปญหา 
ที่มาจากสถานการณจริง ผลลัพธที่ไดเกิดจากทักษะขอเท็จจริงที่เกิดความคิดสรุปรวบยอด และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร วิธีการดังกลาวจะนํามาใชเปนตัวชวยในการรวบรวมขอมูลการสรุปการนําเสนอและประกอบ 
การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับขอมูล ปญหาประเภทน้ีใหโอกาสนักเรียนไดใชวิธีซึ่งอาจจะใชการรวบรวมขอมูล 
นํามาวิเคราะหคิดคํานวณสรุปและเสนอผล 
           2.6) ปญหาปริศนา (Puzzle problem) เปนปญหาที่ปกติแลวจะแกได โดยการเดา 
(Luky Guess) รูวิธีที่ผิดแปลกไปจากวิถีทั่วไปปญหาประเภทน้ี จะทําใหนักเรียนไดสัมผัสคณิตศาสตร 
อีกรูปแบบหน่ึงซึ่งเปนเรื่องนันทนาการ 
   กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2541, น. 2) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร
ไว 2 ลักษณะ คือ 
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       1) ปญหาปกติ (Routine Problem) คือ ปญหาที่พบในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป 
ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสรางและวิธีการแก 
        2) ไมปกติ (Non- Routine Problem) คือปญหาที่เนนกระบวนการคิดและปริศนาตาง ๆ 
ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกันเพื่อนํามาใชในการแกปญหาจาก
รูปแบบของปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาเมื่อครูผูสอนจะนําไปสอนตองสรางโจทยปญหาที่นาสนใจ 
เพื่อนักเรียนจะไดมีความกระตือรือรนที่จะแกปญหาน้ัน และมีผูไดกลาวถึงลักษณะของปญหาทาง
คณิตศาสตรที่นาสนใจ ดังน้ี 
   ไคลด ( Clyde. 1967, 108) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววาควรมีลักษณะ 
ดังน้ี 
                  1) มีความใกลเคียงกับปญหาในชีวิตประจําวันและสัมพันธกับผูแกปญหามากที่สุดอาจ 
เปนเรื่องราว หรือเหตุการณที่เกิดกับพระเจาปญหาในชีวิตประจําวันดูลักษณะคลายกับสถานการณ 
ในชีวิตจริงเปนตน 
         2) สถานการณที่สรางข้ึนเปนปญหาควรใชภาษา หรือบรรยายในลักษณะที่ผูแกปญหา 
มีประสบการณและไมควรเปนปญหาธรรมดาทั่วทั่วไป 
   โพลยา (Polya, 1973 อางถึงใน ปรีชา  เนาวเย็นผล, 2544, 8) ไดแบงประเภทของโจทยปญหา 
คณิตศาสตรเปน 2 ประเภทโดยพิจารณาจากจุดประสงคของปญหาได ดังน้ี 

       1) ปญหาที่พบเสมอในการเรียนการสอนในช้ันเรียน สําหรับการฝกใหนําทฤษฎีหลักการ 
ทางคณิตศาสตรไปใชเปนปญหาที่พบในหนังสือเรียนตามปกติ 
                  2) ปญหาที่ปกติจะไมพบในช้ันเรียนเชนปญหาที่พบเห็นในชีวิตประจําวันปญหาที่เกี่ยวกับ 
การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานเปนตน 
   ปญหาที่กลาวมาทั้ง 2 ประเภทน้ัน จะเนนทักษะกระบวนการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบจาก
ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร สรุปไดวาโจทยปญหาคณิตศาสตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
โจทยปญหาคณิตศาสตรในหนังสือเรียน เปนโจทยปญหาที่สามารถแกไดดวยหลักการหรือกฎเกณฑ 
ของคณิตศาสตรที่ตายตัว และโจทยปญหาที่มีลักษณะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงผลลัพธที่ได 
เกิดจากทักษะขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

         5.3 ลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
   นักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังน้ี 
       Hudgins (1977, pp. 241-242) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาที่มีสวนสัมพันธกับ
ความสามารถที่ใชในการแกโจทยปญหาวามีลักษณะ ดังน้ี 

1) ภาษาที่ใชเปนภาษางายหรือยากมีคําศัพททางคณิตศาสตรมากนอยเพียงใด 
2) ขนาดของตัวหนังสือและตัวเลขเหมาะกบัวัยของผูเรียนหรือไม 
3) ความยาวของโจทยปญหา 
4) โจทยหาเสนทางตรงหรือทางออมเปนโจทยที่ใชข้ันตอนเดียวในการแกปญหาหรือ 

ตองใชเวลาหลายข้ันตอน 
5) ใชทักษะการคํานวณคณิตศาสตรข้ันพื้นฐานหลายวิธี 
6) เปนโจทยปญหาที่ผูเรียนคุนเคยมากอนหรือไม 
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      ไคลด (Clyde. 1967, 108) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววาควรมีลักษณะ 
ดังน้ี 
  1) มีความใกลเคียงกับปญหาในชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับผูแกปญหามากที่สุด 
โดยอาจเปนเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดกับพระเจาปญหาในชีวิตประจําวันดูลักษณะคลายกับสถานการณ 
ในชีวิตจริงเปนตน 
  2) สถานการณที่สรางข้ึนเปนปญหาควรใชภาษาหรือบรรยายในลักษณะที่ผูแกปญหา
มีประสบการณและไมควรเปนปญหาธรรมดาทั่วทั่วไป 
      สิริพร  ทิพยคง (2544, น, 18) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดี ควรมี
ลักษณะ ดังน้ี 
  1) ภาษาที่ใชกระชับรัดกุมถูกตองสามารถเขาใจงาย 
  2) แปลกใหมสําหรบันักเรียนชวยกระตุนและพฒันาความคิดคาทายความสามารถ 
  3) ไมสั้นหรือยาวเกินไป 
  4) ใหยากหรืองายเกินไป สําหรบัความสามารถนักเรียนในวัยน้ันๆ 
  5) สถานการณของปญหาเหมาะสมกบัวัยนักเรียน 
  6) ใหขอมูลเพียงพอ ที่จะนําไปประกอบการพิจารณาแกไขปญหา 
  7) เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
  8) ขอมูลที่มอียูจะตองทันสมัยและเปนไปไดจริง 
  9) วิธีการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี 
          10) วิธีใช วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผล วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผนภาคใด 
วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผนภาพไดอะแกรมหรือ วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผนภาพไดอะแกรม
หรือแผนภูมิชวยในการแกโจทยปญหา 
      วีระศักด์ิ  เลิศโสภา (2544, น. 23) กลาววาโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดีผูนํามาใหนักเรียน
หาคําตอบควรมีลักษณะ ดังน้ี 
  1) ทาทายความสามารถสําหรับนักเรียน 
  2) สถานการณของปญหาเหมาะสมกบัวัยสําหรับนักเรียน 
  3) แปลกใหมสําหรบันักเรียน 
  4) มีวิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี 
  5) วิธีใชภาษาที่กระชับรัดกมุถูกตอง 

     จากลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรสรุปไดวาหาคณิตศาสตรที่ดีควรมลีักษณะ ดังน้ี 
  1) ภาษาที่ใชกระชับ รัดกุม ถูกตอ งสามารถเขาใจงาย 
  2) พัฒนาความคิด สรางความทาทายใหกบันักเรียน 
  3) สถานการณของปญหาเหมาะสมกบัวัยนักเรียน และเปนสถานการณที่เกิดข้ึนไดจริง 
  4) ใชทักษะการคิดคํานวณของคณิตศาสตรข้ันพื้นฐานหลายวิธี 
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  5.4 องคประกอบท่ีชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
      ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรน้ันมีองคประกอบที่สาํคัญซึ่ง 
                  สมเดช  บุญประจักษ (2543: 25) ไดกลาววาตัวแปรที่มีอิทธิพลในการแกปญหามี 3 ประการ 
ไดแก 
  1) ตัวผูแกปญหา (Subject variables) โดยคุณลักษณะที่สําคัญของผูแกปญหา ไดแก 
ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและใหเหตุผล ความเขาใจในการอาน ทักษะการคิดคํานวณ 
การเลือกใชกลวิธีการแกปญหา 
  2) ลักษณะของโจทยปญหา (Task variables) ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา 
โจทยปญหาคณิตศาสตร ไดแกภาษาที่ใชขนาดของตัวเลขและตัวหนังสือความยาวของโจทยและรูปแบบ
หรือโครงสรางความซับซอนของโจทยปญหา 
  3) วิธีการสอน (process variable) ที่ชวยใหการสอนการแกโจทยปญหาไดผลดีเปนที่
ยอมรับ คือ การฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหา โดยมุงเนนกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวของมากกวาปรบัปรงุ
องคประกอบหน่ึงของสมรรถภาพในการแกปญหาเรียกเทคนิคน้ีวา เทคนิคการสอนที่ประยุกตการฝกการรูคิด 
(Cognitive Training) 
         วาร ี สีผึ้ง (2534 : 21) ไดกลาวถึง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรวาผูแกปญหาควรมี 
ความสามารถในดาน ตอไปน้ี 
  1) ความสามารถในการทําความเขาใจโจทย โดยการอานและการคิดความหมายโจทย 
  2) ความสามารถในการมองเห็นวาโจทยตองการอะไรและกําหนดเงื่อนไขอยางไร ใหขอมลู 
ใดที่เกี่ยวของกับการหาคําตอบจากโจทย 

3) ความสามารถในการแปลงประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
4) ความสามารถในการคิดหาวิธีการแกปญหาทีห่ลากหลายรปูแบบและสามารถเปลี่ยน 

วิธีการไดรวดเร็วเมือ่เห็นวาวิธีเดินไมเหมาะสม 
5) มีทักษะในการคิดคํานวณ 
6) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบักฎ นิยาม และทฤษฎีทางคณิตศาสตร 
7) ความสามารถในการกะ ประมาณคําตอบที่ไดใกลเคียงกบัความจรงิ 
8) ความถนัดทางการเรียนในดานตัวเลข ความเขาใจในการอาน ความถนัดเชิงความจาํ 

และความสนใจในการจัดประเภท 
  9) ความมั่นใจในตนเอ งความอดทน และความอยากรูอยากเห็น 
       นอกจากน้ี สมเดช  บุญประจักษ (2543 : 24) ไดสรุปลักษณะผูที่จะแกปญหาทางคณิตศาสตร 

วาควรมีทักษะและความสามารถที่จําเปนดังน้ี 
  1) ทักษะในการอาน คือ ความสามารถในการเขาใจในสิ่งที่อาน 
  2) ทักษะในการคิดคํานวณ คือ ความสามารถในการคิดคํานวณพื้นฐาน และเลือกวิธีการ 

คํานวณที่เหมาะสม 
   3) ความสามารถในการสืบคน คือ ความสามารถในการคนหาขอมูลไปในสถานการณ
ปญหา บอกไดวาโจทยกําหนดอะไรใหบาง มีเงื่อนไขอยางไร และตองการอะไร 
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   4) ความสามารถในการสรางขอคาดเดา คือความสามารถในการคาดเดาถึงผลที่คาดวา
จะเกิดข้ึนจากการดําเนินการแกปญหา และความสามารถในการเลือกวิธีที่จะใชวิธีตรวจสอบขอคาดเดา 
   5) ความสามารถในการวิเคราะหคือความสามารถในการวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ขอมูลที่ปรากฏในสถานการณและวิเคราะหไดวาขอมูลใดจําเปน และจะตองหาขอมูลใดมาเพิ่มอีกจึงจะ
สามารถแกปญหาได 
   6) ความสามารถในการดําเนินการแกปญหาและตรวจสอบผล คือความสามารถในการ 
บูรณาการทักษะและความสามารถตาง ๆ ขางตนมาใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         สวนกรมวิชาการ (2541 : 2-3) ไดสรุปองคประกอบที่จําเปนในการแกโจทยปญหาควร 
ประกอบดวย 
   1) การมองเห็นภาพ ผูแกปญหาควรมองทะลุปญหามี ความคิดกวางไกล และมองเห็น
แนวทางในการแกปญหา 
   2) การจินตนาการ ผูแกปญหาควรรูจักจินตนาการวาปญหาน้ันเปนอยางไร เพื่อหาแนวทาง 
ในการแกปญหา 
   3) แกปญหาอยางมีทักษะ เมื่อมองเห็นแนวทางในการแกปญหาตองลงมือทําอยาง 
เปนระบบ เพื่อความชํานาญมีความรูสึกทาทายที่จะแกปญหาแปลก ๆ ใหม ๆ 
   4) การวิเคราะห ตองรูจักคิดวิเคราะหตามข้ันตอนที่กระทําน้ัน 
   5) สรุป เมื่อกระทําเห็นรูปแบบแลวก็สามารถสรุปได 
   6) แรงขับ ถาผูแกปญหาไมสามารถแกปญหาทันที จะตองมีแรงขับที่สรางพลังความคิด 
ไดแก เจตคติที่ดี ความสนใจ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
   7) การยืดหยุน ผูแกปญหาจะตองไมยึดติดรูปแบบที่ตนคุนเคย ควรยอมรับรูปแบบอื่น ๆ 
และวิธีการใหม 
   8) การโยงความคิด การสัมพันธความคิดเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิงในการแกปญหา 
   นอกจากความสามารถของตัวผูแกปญหาแลว ตองคํานึงถึงลักษณะของโจทยปญหาดวย ดังน้ัน 
การเลือกโจทยปญหามาใชใหเหมาะสมดังที่ ฟลิสเชอร, นูซูม และ มอรโซลา (Fleischner, Nuzum and 
Marzola 1987 อางถึง ใน กรรณิการณ  เพงพิศ, 2545 : 14) กลาวถึง การพิจารณาวาโจทยปญหามีลักษณะ 
เหมาะสมหรือไมโดยดูจาก 
   1) ภาษาที่ใชเปนภาษาที่เขาใจงายหรือคําศัพทเฉพาะทางคณิตศาสตร 
   2) ขนาดของตัวหนังสือและตัวเลขเหมาะสมกบัวัยของผูเรียนหรือไม 
   3) ความยาวของโจทยปญหา 
   4) รูปแบบและโครงสรางของโจทย เปนโจทยโดยตรงหรือโดยออมเปนโจทยที่ใชใน
ข้ันตอนเดียวหรือหลายข้ันตอน 
   5) ใชทักษะในการคํานวณคณิตศาสตรพื้นฐาน (Basic Operation) หลายวิธีหรือเปน
โจทยปญหาที่นักเรียนคุนเคยมากอนหรือไม 
   อีกปจจัยหน่ึงที่เปนองคประกอบในการแกโจทยปญหาที่ วีณา  วโรตมะวิชญ (2523 : 111-112) 
ไดกลาวไว ดังน้ี 
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       1) ประสบการณพื้นฐาน 
       2) ความสามารถในการอาน 
       3) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัทกัษะพื้นฐานคือบวกลบคูณหาร 
       4) บรรยากาศในช้ันเรียน 
       5) การกระตุนซึ่งควรใหในลักษณะการบวกเชนรางวัลคําชมเชย เปนตน 
  สําหรับ ชาลิวสกี้ (อางถึงใน กมล ช่ืนทองคํา, 2527 : 27) ไดศึกษาและพบวาองคประกอบที่ชวย 
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ประกอบดวย 
       1) ความเขาใจในการอานคําศัพท การตีความ กราฟ และตาราง 
       2) ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 
       3) สามารถในการเขาใจสญัลกัษณ 
       4) การรวบรวมขอมูลอยางมรีะบบ 
       5) ประสบการณในการแกปญหา 
       6) ความสามารถในการคิดคํานวณ 
   การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางที่ชวยใหการแกปญหาประสบ 
ผลสําเร็จ องคประกอบตาง ๆ  ที่มีสวนในการแกปญหาน้ัน ควรไดรับการฝกฝนและพัฒนา ดังที่คณะกรรมการ 
การสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524 : 14) กลาววา การที่นักเรียนจะมีความสามารถ 
ในการแกปญหาได จะตองไดรับการฝกฝนใหมีความรู ความสามารถพื้นฐาน และทักษะในเน้ือหาที่เกีย่วของ 
กับปญหาน้ัน ๆ  สามารถแปลงขอความเปนสัญลักษณหรือแผนภาพและวิเคราะหหารูปแบบและขอสรปุ 
   นอกจากน้ี สุวร  กาญจนมยูร (2544 : 50) กลาววาการที่นักเรียนจะสามารถนําความรูและประสบการณ 
ที่ตนมีอยูไปใชวิเคราะหหาคําตอบของโจทยปญหาน้ันได จะตองอาศัยองคประกอบอื่นอีกหลายประการ
ไดแก 
   1) องคประกอบทางดานภาษา ครูผูสอนตองฝกนักเรียนใหมีความสามารถในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
       1.1) ทักษะการอาน หมายถึง อานไดคลอง ชัดเจน 
       1.2) ทักษะในการจับใจความ หมายถึง เมื่ออานขอความของโจทยปญหา แลวสามารถแบง 
ขอความของโจทยปญหาไดวาขอความทั้งหมดมีกี่ตอน ตอนใดเปนขอความของสิ่งกําหนดให หรือเปนสิ่งที ่
โจทยบอกและขอความตอนใดเปนสิ่งที่โจทยตองการทราบหรือเปนสิ่งที่โจทยถาม 
       1.3) เลือกใชความหมายของคําพูดตองเจตนาของโจทยปญหา 
   2) องคประกอบดานความเขาใจเปนข้ันตีความ และแปลความจากขอความทั้งหมดของโจทยปญหา 
ครูผูสอนจะตองฝกใหนักเรียนมีความสามารถในเรื่องตอไปน้ี 
       2.1) ทักษะจับใจความ หมายถึง เมื่ออานโจทยปญหาแลว นักเรียนสามารถบอกไดวาโจทยปญหา 
น้ีกลาวถึงอะไร โจทยบอกอะไรและ โจทยถามอะไร 
       2.2) ทักษะการตีความและแปลความ หมายถึงอานโจทยปญหาแลวนักเรียนสามารถตีความ 
และแปลความจากโจทยปญหามาเปนประโยคสัญลักษณได 
       2.3) ทักษะในการแตงหรือสรางโจทยปญหา หมายถึงจากประโยคสัญลักษณที่ตีความและ
แปลความในขอ 2.2) น้ันนักเรียนแตละคนสามารถแตงโจทยปญหา หรือสรางโจทยใหมในลักษณะคลายกัน 
ไดอีกหลายโจทยปญหา 
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   3) องคประกอบดานการคิดคํานาณข้ันน้ีนักเรียนแตละคนตองมีความสามารถในเรื่อง 
          3.1) ทักษะการบวก ลบ คูณ หารจํานวน 
          3.2) ทักษะการยกกําลังและการหารากทีส่อง รากทีส่ามของจํานวนได 
          3.3) ทักษะการแกสมการ 
   4) การยอความและสรุปความ กอนข้ันแสดงวิธีทํา นักเรียนตองฝกทักษะตอไปน้ี 
          4.1) มีทักษะในการยอความ 
          4.2) มีทักษะในการสรุปความ หมายถึง ฝกสรุปความจากสิ่งที่กําหนดใหหรือสิ่งทีโ่จทยบอก 
   5) ฝกทักษะการแกโจทยปญหา เปนกระบวนการแกโจทยปญหาและกระบวนการที่เกิดข้ึนในสมอง 
ของแตละบุคคล นักเรียนแตละคนมีกระบวนการเรียนรูและสรางความรู ความเขาใจในความคิดรวบยอด 
หลักการ ไดแตกตางกัน บางคนเรียนรูไดดี ถาเรียนรูจากสื่อที่เปนรูปธรรม บางคนเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดอยาง 
รวดเร็ว เพราะวาวิธีการเรียนรูของแตละคนมีกระบวนการ และพลังความสามารถของสมองมีประสิทธิภาพ 
ที่แตกตางกัน ฝกทักษะการแกโจทยปญหานับวาเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก ครูผูสอนตองเริ่มในลักษณะที่วา 
คอย ๆ  เปน คอย ๆ  ไปตามความสามารถของนักเรียนแตละคน โดยแบงนักเรียนในหองหน่ึง ๆ  เปน 3 ระดับ 
ความตามความสามารถ ไดแกกลุมที่มีความสามารถสูงเรียนไดเร็ว กลุมนักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
เรียนไดตามปกติ และกลุมนักเรียนที่มีความสามารถระดับตํ่าจะเรียนไดชากวาปกติ ฉะน้ันการฝกแก 
โจทยปญหาตองหาวิธีการคิดหลากหลายวิธี เชน โดยการวาดภาพ โดยวิธีสรางตาราง เปนตน 

  สิริพร  ทิพยคง (2544 : 106) กลาวถึงปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการแกปญหาดังน้ี 
     1) ความซับซอนของโจทยปญหาขอมลูที่กําหนดใหมีจํานวนมาก 
     2) วิธีการนําเสนอโจทยปญหา 
     3) ความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหา 
     4) การใชวิธีการแกปญหาที่ไมถูกตอง 
     5) การเริ่มตนการแกปญหา นักเรียนไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร จะตองทําอะไรกอน 
     6) ขอมูลที่กําหนดใหไมเพียงพอ 
     7) ประสบการณในการแกปญหาของนักเรียน 
  จากองคประกอบที่ใชในการแกปญหาคณิตศาสตรขางตน เห็นไดวาความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรของผูแกปญหาน้ัน จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญหลายประการโดยผู
แกปญหาตองมคีวามสามารถหลายดาน เริ่มจากการทําความเขาใจขอมูลของโจทย แลวทําการวิเคราะห 
โจทยปญหาน้ันวามีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอมูลใดมาบาง และตองการใหแกปญหาอยางไร จากน้ัน
ตองมีความสามารถในการคิดคํานวณและประสบการณที่สอดคลองกับสถานการณโจทยปญหา เพือ่ตัดสนิใจ 
วาจะเลือกวิธีการหาคําตอบวิธีใด เมื่อไดคําตอบแลวก็ตองสามารถตรวจสอบไดวาคําตอบที่ไดน้ันถูกตอง
ตามเงื่อนไขของโจทยหรือไม นอกจากน้ีผูแกปญหาตองสงเสริมความสามารถในการแกโจทยปญหา 
โดยคํานึงถึงความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียน และลักษณะของโจทยปญหาที่ใช วิธีการ
จัดการเรียนรูถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองจัดการเรียนรูและสรางลักษณะโจทยปญหาใหสอดคลองกับ
ความสามารถที่แตกตางกันของนักเรียน 
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5.5 การสงเสริมการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
   ครูควรคิดหาวิธีการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรแกนักเรียน เพื่อพัฒนา 
ใหนักเรียนมีทักษะความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได ซึ่งมีนักคณิตศาสตรศึกษาไดแนะนํา 
วิธีการสงเสริมความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียน ไวดังน้ี 
   แบร และ จอรจ (Baur and George, 1976 : 344-353) ไดเสนอแนวทางสงเสริมทักษะการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตรไว 10 ประการ ดังน้ี 
        1) สงเสริมใหนักเรียนแกปญหา โดยใชกระบวนการแกปญหาทั่วไปเปนหลัก ซึ่งไดแก การแก 
ปญหาเริ่มมองเห็นปญหา ดูวาปญหากําหนดอะไรมาให ตองการใหหาอะไร จากน้ันจงึแปลงปญหาใหอยู
ในรูปแบบของคณิตศาสตรเชน เปลี่ยนปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ แกปญหาและสุดทาย คือการตรวจ 
คําตอบที่ไดวาสมเหตุสมผลหรือไม กระบวนการแกปญหาดังกลาวเปนแนวทางการคิดทําใหอยางนอย 
มีหลักในการทําที่จะชวยใหการแกปญหางายข้ึน 
         2) ใหนักเรียนใชเครื่องมือ (Tool) ที่แตละคนถนัดในการใชแกปญหา นักเรียนบางคนอาจจะ 
เริ่มตนดวยสิ่งที่จับตองไดเปนรูปธรรม บางคนอาจถนัดวาดรูปประกอบ บางคนอาจถนัดเขียนสมการ 
         3) ควรสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาวิธีการเฉพาะในการแกปญหาของตนเอง ถาครูพยายาม 
บอกนักเรียนทําโจทยแบบ ก ดวยวิธี a จะไมเปนผลดีตอความคิดสรางสรรคและแรงจูงใจทีจ่ะแกปญหา 
ดังน้ันควรปลอยใหเด็กใชวิธีธรรมชาติของนักเรียน 
         4) นําเสนอปญหาใหนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายไมจํากัดเฉพาะโจทยทีเ่ขียน 
ในกระดาษเทาน้ัน 
         5) ทุกครั้งที่มีโอกาส ควรพยายามช้ีใหนักเรียนเห็นเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนทั้งในหองเรียน 
และนอกหองเรียนวาเปนปญหาที่ตองใชทักษะและความรูทางคณิตศาสตร 
         6) กระตุนใหนักเรียนระลึกและพัฒนาวิธีการแกโจทยปญหาดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู 
         7) นักเรียนที่แตกตางกันควรทําโจทยปญหาที่มรีะดับความยากตางกัน 
         8) ใชโจทยปญหาหลายรูปแบบที่แตกตางจากหนังสือเรียนโดยปกติ เชน โจทยปญหาที่มี
ขอมูลไมเพียงพอ โจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข หรือไมใหนักเรียนแกปญหาแตใหนักเรียนสรางโจทยปญหา
จากเหตุการณที่กําหนด 
         9) พยายามทําใหการแกปญหาสวนหน่ึงของการเรียน ทักษะและมโนมติใหม ๆ  เชน การปดเศษ 
อาจจะเริม่จากการวัดสิง่ตาง ๆ 
       10) สรางแรงจูงใจนักเรียนดวยเกมปริศนา เน่ืองจากนักเรียนจะกระตือรือรนในการแก
โจทยปญหาก็ตอเมื่อมีแรงจูงใจ 
   ปรีชา  เนาวเย็นผล (2544 : 33-34) ไดเสนอแนวทางพัฒนาความสามาถในการแกโจทยปญหา 
โดยรวบรวมแนวคิดจอง เคลวร (Chales, 1987), ทูลิคร และ รูดิกส (Ktulic and rudinck, 1995), โพลยา 
(Polya, 1980), เธอรแมน และ บิชแทนเบรก (Troutman and Lichtenberg, 1995) และ วิลสันต (Wilson, 1993) 
ซึ่งพิจารณาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya, 1971 : pp. 191-223) ไวดังน้ี 
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       1) การพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจปญหา 
  1.1) พัฒนาทักษะการอาน โดยใหนักเรียนฝกการอานและทําการเขาใจขอความในปญหา 
ที่ครูยกตัวอยางในการสอน กอนที่จะมุงไปที่วิธีการหาคําตอบ โดยอาจฝกเปนรายบุรรลหรือเปนกลุมอภิปราย 
รวมถึงสาระสําคัญของโจทยปญหา ความเปนไปไดของคําตอบที่ตองการ ความเพียงพอหรอืความมากเกนิไป 
ของขอมูลที่กําหนดให 
  1.2) ใชกลวิธีชวยเพิ่มพูนความเขาใจ เชน การเขียนภาพ การเขียนแผนภาพ หรือสราง 
แบบจําลองเพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ของปญหา จะทําใหปญหามีความเปนรูปธรรมมากข้ึน 
สามารถทําความเขาใจไดงาย 
  1.3) ใชปญหาที่เกี่ยวของกบัชีวิตจรงิมาใหนักเรียนฝกทําเพื่อความเขาใจ เชน การนําปญหา 
ที่กําหนดขอมูลใหเกินความจําเปน หรือกําหนดขอมูลใหไมเพียงพอมาใหนักเรียนฝกวิเคราะหขอมูลวาขอมูล 
ที่กําหนดใหขอมูลใดใชไดบาง หรือหาวาขอมูลทีก่ําหนดใหเพียงพอหรือไม 
       2) การพัฒนาความสามารถในการวางแผนการแกปญหา ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ฝกให
นักเรียนวางแผนกอนลงมือทําเสมอโดยมีวิธีการ ดังน้ี 
  2.1) ครูไมตองบอกวิธีการแกปญหากับนักเรียนโดยตรง เชน การใชคําถามนํา โดยอาศัย 
ขอมูลตาง ๆ ที่โจทยปญหากําหนดให หยุดใชคําถามเมื่อนักเรียนมองเห็นแนวทางในการแกปญหา 
  2.2) ควรสงเสริมใหคิดออกมาดัง ๆ คือ สามารถบอกใหคนอื่นๆ ทราบวาตนเองคิดอะไร 
การคิดออกมาดัง ๆ อาจอยูในรูปการบอกหรือเขียนแผนภาพและแบบแผนแสดงลําดับข้ันตอนการคิด
ออกมาใหผูอื่นทราบทําใหเกิดการอภิปราย เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดเหมาะสม 
  2.3) สรางลักษณะนิสัยของนักเรียนใหรูจักคิดวางแผนกอนลงมือทําสิ่งใดเสมอ ๆ เพราะจะ 
ทําใหสามารถประเมินความเปนไปไดในการแกปญหาน้ัน ๆ  ควรเนนวาวิธีการแกปญหาน้ัน สําคัญกวาคําตอบ 
ที่ได เพราะวิธีการสามารถนําไปใชไดกวางขวางกวา 
  2.4) จัดปญหามาใหนักเรียนฝกบอย ๆ ซึง่ตองเปนปญหาทีท่าทายและนาสนใจ 
  2.5) สงเสริมใหรูจักยุทธวิธีในการแกปญหา และแตละขอใหมากกวาหน่ึงวิธี เพื่อใหนักเรียน 
มีความยืดหยุนในการคิด และจะมีโอกาสไดฝกวางแผนมากข้ึน 
       3) การพัฒนาความสารมารถในการดําเนินการตามแผน นักเรียนตองตีความทําความเขาใจ 
แผนกอนนําไปปฏิบัติอยางละเอียดชัดเจนตามลําดับข้ันตอน ซึ่งครูสามารถฝกฝนใหนักเรียนไดจากการทํา 
แบบฝกหัด โดยฝกวางแผนการคิดกอนแลวจึงคอยลงมือแสดงวิธีการหาคําตอบตามลําดับความคิดน้ัน 
นอกจากน้ีควรใหนักเรียนฝกการตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปไดของแผนที่วางไวกอนลงมือทํา
ตามแผน 
       4) การฝกความสามารถในการตรวจสอบ ข้ันตอนการตรวจสอบของการแกปญหาครอบคลุม 
ประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ การมองยอนกลับไปที่ข้ันตอนการแกปญหา เพื่อพจิารณาความถูกตองของ 
กระบวนการและผลลัพธ ปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมย่ิงข้ึน อีกประเด็นหน่ึงคือการมองไปขางหนา
เปนการใชประโยชนจากการแกปญหาที่เพิ่งสิ้นสุด การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
มีแนวทาง ดังน้ี 
  4.1) กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบคําตอบใหเปนนิสัย 
  4.2) ฝกใหคาดคะเนคําตอบและฝกการตีความของคําตอบ 
  4.3) สนับสนุนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด โดยหาคําตอบมากกวาหน่ึงวิธี 
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   สิริพร  ทิพยคง (2536 : 165-167) ไดกลาวถึง หนาที่ของครูในการสงเสริมการแกปญหาคณิตศาสตร 
สรุปได ดังน้ี 
        1) เลือกใชปญหาที่กระตุนความสนใจและเปนปญหาที่นักเรียนมีประสบการณในเรื่องเหลาน้ัน 
มาใชสอนนักเรียน 
        2) ทดสอบดูวานักเรียนมีพื้นฐานความรูเพียงพอหรือไม ถาไมมีครูตองสอนเสริมหรือทบทวน 
ในสิ่งที่เคยเรียนมาแลว 
        3) ใหอิสระแกนักเรียนในการใชความคิดแกปญหา 
        4) ใหแบบฝกหัดที่มีความยากปานกลาง และงาย เพื่อใหนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จ 
ในการแกปญหา เปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับนักเรียน 
        5) ทดสอบวานักเรียนมีความเขาใจปญหาในขอน้ัน ๆ หรือไม โดยถามวาโจทยถามอะไร 
และโจทยกําหนดอะไรมาให 
        6) ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบ โดยการประมาณกอนที่จะคิดคํานวณ เพื่อใหไดคําตอบ 
ที่ถูกตอง 
                  7) ฝกใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของปญหา โดยการแนะนําใหวาดภาพ หรือเขียนแผนผงั 
ในกรณีที่ไมสามารถคิดแกปญหาได เพื่อชวยใหเห็นแนวทางคิดแกปญหาไดงายข้ึน 
         8) ฝกใหนักเรียนแยกแยะปญหาขอน้ัน ๆ ออกเปนปญหายอย เพื่อชวยใหนักเรียนคิด 
แกปญหาได 
   สรุปไดวา การสงเสริมการแกโจทยปญหามีความสําคัญตอการเรียนรู และคนความาก เพื่อให
มองเห็นความสําคัญ ครูควรใหเวลากับนักเรียนในการฝกการแกโจทยปญหาทุกวัน โดยอาจใชเวลาเปน
หน่ึงในสามเทาของเวลาที่ใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และควรวางแผนการจัดการเรยีนรู โดยกาํหนด 
ระยะเวลาที่ใหนักเรียนฝกทักษะการแกโจทยปญหา 
 

6. แนวคดิ ทฤฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

 6.1 ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

ไดมีผูอธิบายเกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการไวตาง ๆ ดังน้ี 

กูด (Good. 1973 : 308) กลาววา บูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบัติในการที ่
จะรวบรวมรายวิชาตาง ๆ  เขาดวยกันแลวนํามาแสดงผลแสดงออกมาในเชิงกจิกรรมหรอืโครงการเดียวกนั 

ลาดิซารบอล และคนอืน่ ๆ (Lardizabal and Others. 1970 : 141) กลาววา การสอนแบบ 
บูรณาการ หมายถึงการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกบัจุดประสงค เพื่อใหนักเรียน
สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง สงผลใหเกิดการพฒันาบุคลกิภาพในดานตาง ๆ นักเรยีนสามารถปรบัตัว 
และตอบสนองไดในทุกสถานการณ การแกปญหาน้ีข้ึนอยูกบัประสบการณและความรูพื้นฐานการสอน
จะใหความสําคัญกับครูและนักเรียนเทาเทียมกัน การทํากิจกรรมในการทํางานรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย 

วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 141) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึงการจัด 
ประสบการณการเรียนรู โดยเช่ือมโยงระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณ 
ตรงที่เช่ือมโยงทางสําคัญในวิชาการหลาย ๆ แขนงในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา และกระบวนการแสวงหาความรู ที่เช่ือมโยงทางหลกัสตูรและวิธีสอน 
ตลอดจนแนวคิดของผูเรียนเพื่อใหเกิดความรูแบบองครวมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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   สุดาวรรณ  สุภเกษตร (2545 : 4) กลาววา การบูรณาการกระบวนการเรียนรู คือ การเช่ือมโยง 
องคประกอบการเรียนรูทุกอยางใหเขามาเกี่ยวของกัน มิไดแยกขาดออกเปนสวน ๆ คือ การบูรณาการ
จุดประสงคการเรียนรู วิธีสอน เน้ือหา สื่อตาง ๆ กิจกรรม และผลลัพธการเรียนรู โดยครูผูสอนเปนผูทํา
การสอนรายวิชาและกิจกรรมวิชา โครงการตาง ๆ ฯลฯ ที่เปนเรื่องการเรียนรูทั้งหมด 

   สําลี  รักสุทธี (254 : 26-27) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คือ การนําสิ่งที่
เกี่ยวของสัมพันธกันมาจัดรวมกันอยางประสมกลมกลืน เปนการจัดกระบวนการเรยีนรูทีเ่ช่ือมโยงศาสตร 
หรือเน้ือหาวิชาตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เขามาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความรูที่มี
ความหลากหลาย เกิดการเรียนรูที่มีความหมายย่ังยืน มีลักษณะเปนองครวมและนําไปใชในชีวิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

   ถวัลย  มาศเจริญ (2546 : 69) กลาววา วิธีการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ 
ที่ผูสอนใชชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มีการจัดประสบการณเรียนรู โดยการเช่ือมโยง
ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่เช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง 
วิชาสาขาตาง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู คิดแกปญหา และแสวงหาความรู
เช่ือมโยงหลักสูตร วิธีสอนและแนวคิดของผูเรียนเพื่อใหเกิดความรูแบบองครวม เพื่อนําไปประยุกตใช 
ในชีวิตประจําวัน ทําได 2 วิธี คือ บูรณาการในวิชาและบูรณาการขามวิชา 

   พิมพันธ  เดชะคุปต (2551 : 12-15) กลาววา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง 
การเช่ือมโยงรวมทั้งสอดแทรกเน้ือหาทักษะกระบวนการ ทักษะปฏิบัติของสาระการเรยีนรูตาง ๆ  กบัหวัเรือ่ง 
ที่ตองการสอนอยางเหมาะสมหรืออยางสมดุลหรืออยางสมบูรณ การเช่ือมโยงดังกลาวทําใหผูเรยีนไดพฒันา 
ปญญาดานตาง ๆ หรือกลาววา เปนการพัฒนาของปญญา (multiple intelligences) น่ันเอง 

จัดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของสรุปไดวา การจัดการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานศาสตรหรือเน้ือหาที่มีความเช่ือมโยงเขาดวยกัน โดยยึดความ
เหมาะสมและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูทีไ่ดรบัไปใชในชีวิตประจาํวัน 

6.2 การบูรณาการเชิงวิธีการ 

ฟราซี  และรูดนิทสกี (Frazee; &Rudnitski. 1995 : 137-141) กลาววาลักษณะการเรียนรู
แบบบูรณาการ (Forms of integration) มีรูปแบบ ดังตอไปน้ี 

            1) แบบวิทยาการพื้นฐาน (Discipline-base) เปนรูปแบบที่ผูสอนในวิชาหน่ึงสอดแทรก 
เน้ือหาของวิชาอื่น ๆ เขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยผูสอนคนเดียว 

                     2) แบบคูขนาน (Parallel) เปนรูปแบบที่ผูสอนต้ังแต 2 คนข้ึนไป สอนตางวิชากันแต
วางแผนการสอนรวมกัน โดยระบุสิ่งที่สอนรวมกันและตัดสินใจวา หัวเรื่อง มโนทัศน ปญหาเดียวกันน้ัน
จะสอนอยางไรในวิชาของแตละคน งานที่มอบหมายใหผูเรียนทําจะตางกันไปในแตละวิชา 

3) แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เปนรูปแบบที่ผูสอนตางวิชามารวมกันสอน 
เปนทีม รวมวางแผนและกําหนดหัวเรื่อง ปญหารวมกัน และดําเนินการสอนผูเรียนกลุมเดียว มอบหมายงาน 
หรือโครงการใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนงานใหญช้ินเดียว 
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4) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เปนการสอนที่ผูสอนแตละคนตางสอนวิชา
ของตนเอง ไมไดออกแบบใหผูเรียนทํางานรวมกันระหวางตางวิชา แตจะมีการสอนแบบบรูณาการเฉพาะ 
ที่ระบุไวในแตละวิชาเทาน้ัน ผูสอนแตละคนในตางวิชาไมไดมีการแบงกิจกรรมของผูเรียนดวยกันเพียงแต 
ใหเวลาและมอบหมายงานหรือปญหาใหผูเรียนกับไปดําเนินการกันเอง 

                     5) แบบบูรณาการ (Integrated) เปนการบูรณาการทั้งมโนทัศน ทักษะ เจตคติ และความเช่ือ 
ตลอดจนเน้ือหา ทําใหเปนการสอนที่ตองอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเปนไปได ผูเรียนสามารถ
เลือกที่จะฝกในสิ่งที่ตองการจะเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยางอิสระ 

สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน (2546 : 26-28) กลาววา การบูรณาการเชิงวิธีการ เปนการผสมผสาน 
วิธีการสอนแบบตาง ๆ เขาในการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี ใชสื่อ 
การเรียนการสอนแบบสื่อผสม ใชเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรู 
และฝกปฏิบัติอยางสัมพันธกันมากที่สุด เชน ในการจัดการเรียนรูเรื่องภูมิปญญาไทย ครูสามารถบูรณาการ 
เชิงวิธีการดวยการใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ไดหลายวิธี ดังน้ี 

  1) การสนทนา ครูอาจเริ่มสอนดวยการสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถของ
คนไทยในการประดิษฐงานฝมือดานตาง ๆ ที่นักเรียนเห็นในทองถ่ินใหนักเรียนยกตัวอยางผลงานตาง ๆ 
ที่เปนของคนไทย พรอมทั้งบอกวาเปนผลงานทางดานใด 

  2) การอภิปราย หลังจากที่ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสามารถและผลงาน 
ดานตาง ๆ  ของคนไทยแลว ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความหมายของคําวา“ภูมิปญญาไทย” และชวยกัน 
อภิปรายความสําคัญของภูมิปญญาไทย การเผยแพรผลงาน การสืบทอดภูมิปญญาไทย 

  3) การใชคําถามเปนวิธีการที่ครูนิยมใชกันมากและใชตลอดเวลา หรือจะใหนักเรียนปฏิบัติ 
กิจกรรมดวยวิธีการใดก็ตามจะมีวิธีการใชคําถามแทรกอยูเสมอ โดยครูอาจเปนผูเลือกใชคําถาม หรือนักเรียน 
ใชคําถามถามนักเรียนดวยกันเองก็ได เปนการสับเปลี่ยนบทบาทการพูด 

  4) การบรรยาย ครูอาจบรรยายเสริมความรูใหแกนักเรียนบาง ในกรณีที่นักเรียนยังได
ความรูไมครบ หรือประเด็นที่นักเรียนยังไมไดกลาวถึง เชน ภูมิปญญาไทยดานอื่น ๆ หรือตัวอยางบุคคล
ที่ไดรับการยกยองวาเปนผูสืบทอดภูมิปญญาไทยในดานตาง ๆ เปนตน 

  5) การคนควาและการทํางานกลุมครูใหนักเรียนรวมกันคนควาเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน 
และผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิปญญาไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ประเภทของภูมิปญญาไทย ลักษณะของภูมิปญญาไทยในทองถ่ินตาง ๆ โดยใหทํางานเปนกลุม เมื่อได
ขอมูลมาแลว ใหนักเรียนจัดการกับขอมูลเพื่อเตรียมนําเสนอตอไป 

6) การไปศึกษานอกหองเรียน การไปศึกษานอกหองเรียนอาจเปนไปไดหลายลักษณะ 
เชน การไปคนควาหาขอมูลในหองสมุด การไปสัมภาษณผูรู หรือการไปคนควาจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ
นอกโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องภูมิปญญา เพราะบางครั้งขอมูลที่อยูนอกหองเรียนมีมากกวาในหองเรียน 
และเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณโดยตรง แลวนําขอมูลจัดการตอไป 

7) การนําเสนอขอมูล เมื่อนักเรียนวางแผนและจัดการขอมูลเสร็จแลว นักเรียนควรวางแผน 
การนําเสนอขอมูล ซึ่งนักเรียนสามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน การรายงานในรูปแบบตาง ๆ  การจัดปายนิเทศ 
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร หรือการเลนเกมโชว แลวแตความคิดเห็นของกลุมนักเรียน 
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          สุคนธธา  ธรรมพุทโธ (2552 : 17) การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ คือ การผสมผสาน
วิธีการสอนแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการนําสื่อผสม
เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับเน้ือหา ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและฝกปฏิบัติ 
ไดอยางเต็มศักยภาพ 

                 สุกัลยา  อุบลรัตน (2554 : 21) กลาววา การบูรณาการเชิงวิธีการเปนการผสมผสานวิธีการสอน 
ต้ังแต 2 วิธีข้ึนไป รายการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี ใชสื่อการเรียนรูแบบประสม
เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ชวยนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและฝกปฏิบัติอยางสัมพันธกันมากที่สุด 

    จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ คือ การจัดการเรียนการสอน 
ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่มีการเช่ือมโยงกันเขาดวยกันโดยใชการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทีห่ลากหลายตามความเหมาะสมและความสนใจของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มตาม 
ศักยภาพและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน 

6.3 จุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

ลาดิซารบอล และคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970:142) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ในการสอนแบบบูรณาการ ไวดังน้ี 

  1) เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเด็กรูสึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ Become รูสึกเปนสวนหน่ึง 
ของหมูคณะและไดรับการยอมรับจากผูอื่น 

  2) เพื่อสงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 

  3) ชวยพัฒนาคานิยม บรรยากาศในช้ันเรียน จะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา จริยธรรม 
มาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของกลุม ความซาบซึ้งในการทํางานและความซื่อสัตย 
  4) ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยสงเสริมความสามารถในการทํางานและการควบคุมอารมณ 
ของผูเรียน 

  5) สงเสริมความคิดสรางสรรค พัฒนาการแสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรีและการละคร ฯลฯ 
เชนเดียวกันกับทางดานสงัคม วิทยาศาสตร และวรรณคดี 

  6) ชวยนักเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม เต็มใจที่จะทํางานรวมกบักลุมและเปน 
สมาชิกที่ดีของกลุม 

  7) ชวยวัดผลการเรียนรู โดยการแนะนําวิธีตรวจสอบความกาวหนาในการเรยีนรูแกผูเรยีน 
ทั้งรายบุคคลและกลุม 

                เอ็กเกน และคัวซัค (Eggen; & Kauchak. 2001:193-194) กลาววา รูปแบบการสอนแบบ 
บูรณาการถูกกําหนดดวยเปาหมายซึ่งทําใหบรรลุผลสําเร็จ 2 ขอ ขอแรกรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 
ชวยใหนักเรียนสรางความรูและความเขาใจของเน้ือหาที่มีความสัมพันธกันระหวางขอเท็จจริง ความคิด 
หลักการทั่วไป ไดอยางลึกซึ้ง และขอที่สองคือ เปนรูปแบบที่ดําเนินการดวยความคิดอยางมีเหตุผล การคิด 
ที่เปนข้ันตอนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนไดฝกหัดในการหารูปแบบ การอธิบายการต้ัง 
สมมติฐาน การหากฎเกณฑทั่ว ๆ ไป ซึ่งตรวจสอบยืนยันไดดวยเอกสารของนักเรียน 

                สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546 : 16-17) กลาววา จุดมุงหมายของการบูรณาการหลักสูตร
และการสอนแบบบูรณาการ มีดังน้ี 
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  1) เพื่อใหนักเรียนเกิดการตระหนักวา การเรียนทุกสิ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันใน
ชีวิตคนเรา ทุกสิ่งทุกอยางจะเกี่ยวของกันอยูเสมอ หลักสูตรบูรณาการจะมีความสัมพันธกับชีวิตของ
นักเรียนมากกวา และนักเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวาหลักสูตรแบบเดิม 

  2) เพื่อใหนักเรียนเปนผูที่สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งในการแกปญหานักเรียน
จะตองอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน 

  3) เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู โดยตรงอยางมีจุดหมายและมีความหมาย
นักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและชวยสรางความเขาใจ 
ใหนักเรียนอยางลึกซึ้ง 

  4) เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแตละคน ดวยการเรียนรูตามเอกัตภาพ ออกแบบ 
กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่ตองการจะรู บรรยากาศในช้ันเรียนจะไมเครียด สามารถกระตุนให
นักเรียน เรียนอยางสนุกสนานและบรรลุผลในการเรียนมากข้ึน 

  5) มีการถายโอนและคนหาความสัมพันธระหวางเน้ือหาสาระ ความคิด ทักษะ และเจตคติ 
ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดที่เรียนไดอยางลึกซึ้ง เปนระบบ และถายโอนความเขาใจจากเรื่องหน่ึง 
ไปอีกเรื่องหน่ึงไดดี 

  6) สงเสริมการเรียนรูที่เกิดการทํางานรวมกัน ใหนักเรียนรูสกึปลอดภัย มคีวามพงึพอใจ 
มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ และยอมรับผูอื่นเต็มใจที่จะทํางานรวมกับกลุมและเปนสมาชิกที่ดี
ของกลุม 

  7) ชวยพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทํางาน วินัยในตัวเอง สงเสริม 
ความสามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณของผูเรียน 

  8) ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และพัฒนาการแสดงออกทางดานศิลปะ ดนตร ีไป
พรอม ๆ กับทางดานความรู เน้ือหาสาระ อีกทั้งใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม 

                อาภรณ  ใจเที่ยง (2546 : 126) กลาววา วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ 
มีดังน้ี 

   1) เพื่อใหผูเรียนไดรับสาระความรูแบบองครวมที่เช่ือมโยงสัมพันธกันจากหลากหลาย
สาขาวิชา 

  2) เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการเรียนรูตาง ๆ  เชน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะ 
การคิด การแกปญหา การอภิปราย การสรุป เปนตน 

  3) เพื่อสงเสริมความสามารถของผูเรียนทีม่ีความแตกตางกันในดานตาง ๆ  ที่เรียกวา พหุปญญา 
(Multiple intelligences) 
  4) ไดผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและนําความรูไปประยุกต 
ใชในชีวิตประจําวันได 
               จากการที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการไวน้ัน 
สรุปไดวา จุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ มีดังน้ี 

  1) เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบองครวมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2)  ฝกกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  รูจักแสวงหาความรู และมีสวนรวมในการเรียนรู 
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 3) เปนการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รูจักการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
และเห็นคุณคาของตนเอง 

 6.4 ประโยชนของการสอนแบบบูรณาการ 

เอ็กเกน และคัวซัค (Eggen; & Kauchak. 2001 : 193-194) กลาววา รูปแบบการสอนแบบ 
บูรณาการ ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนผลที่เกี่ยวกับการสรางความนาสนใจ
ใหมากข้ึน และเนนใหนักเรียนเกิดการคิดและเขาใจเน้ือหาอยางลึกซึ้ง ทั้งยังเปนการใหนักเรียนเพิ่ม
ความสามารถที่ทําใหเกิดผลดวยตนเอง นอกจากน้ียังสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมใหกับนักเรียนอีกดวย 

วัฒนาพร  ระงบัทุกข (2542 : 50) กลาววา ประโยชนของการสอนแบบบูรณาการ มีดังน้ี 

  1) เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถจําความรูที่เรียนไดนาน (retention) 
ซึ่งจะเริ่มดวยการทบทวนความรูเดิมและประสบการณเดิมของผูเรียน 

  2) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (participate) ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม 
เปนการพัฒนาทุกดาน 

  3) ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณชีวิตของตนเองและเปนประสบการณ 
ชีวิตจริงของผูเรียน 

  4) ผูเรียนไดฝกทกัษะตาง ๆ ซ้ําหลายครัง้โดยไมเบื่อหนาย 

  5) ผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา 
คิดริเริ่มอยางสรางสรรค 
  6) ผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานกลุมต้ังแตสองคนข้ึนไป จนถึงเพื่อนทั้งช้ันเรียนที่กําหนด 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ 
  7) ผูเรียนจะไดสรางจินตนาการตามเรื่องที่กําหนด เปนการเรียนรูดานธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิต ผสมผสานกันไป อันเปนสภาพจริงของชีวิต 

  8) ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปสูสิ่งไกลตัว เชน เรยีนเกี่ยวกับตัวเรา บาน ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบานทั่วโลก ตามระดับความซับซอนของเน้ือหาและสติปญญาของผูเรียน 

  9) ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน เห็นคุณคาของงานที่ทํา และงานที่นําไป
เสนอตอเพื่อน ตอชุมชน ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

               ทิศนา  แขมณี (2546 : 50-51) กลาววา ประโยชนของการบูรณาการหลักสูตรและการบูรณาการ 
มีดังน้ี 

  1) ชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธและขอมูลได 
อยางรวดเร็ว กระตุนผูเรียนใหมีความรูทั้งดานลึกและกวาง มีทัศนะดานความคิดที่กวางไกล ลดความซับซอน 
ของเน้ือหาวิชา 

  2) ทําไมผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติที่ดี เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหเรียนรูทักษะชีวิต และสามารถ 
นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตจริงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูหลายรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรู และการนําทักษะตาง ๆ มาใชเพื่อการแกปญหา 
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  4) สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอืน่ไดคํานึงถึง 
ความคิดเห็นและประโยชนของสวนรวม 

  5) ชวยแกปญหาดานการขาดครทูี่สอนในแตละวิชา 

  6) ชวยใหผูเรียนเขาใจสภาพปญหาในสังคมไดดี พิจารณาปญหาอยางกวาง ๆ  โดยใชความรู 
อยางหลากหลายที่สัมพันธกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดทักษะและความสามารถในการแกปญหาและสงเสริม
การคนควาวิจัย 

  7) ชวยทําใหการศึกษาและการสอนมีคุณคามากข้ึน ชวยเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปน 
ใหเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตองข้ึน และสามารถปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงค 
  8) สงเสริมการพัฒนาคานิยมและบรรยากาศในช้ันเรียน เปนการชวยพัฒนาวินัยในตนเอง 
สงเสริมความสามารถในการทํางานและควบคุมอารมณของผูเรียน 

  9) สงเสริมการคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ  และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูที่หลากหลาย 

                สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน (2546 : 22-23) กลาววา ประโยชนของการสอนแบบบรูณาการ มีดังน้ี 

  1) ทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธระหวางเน้ือหาวิชา 
ทําใหนักเรียนระลึกถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว กระตุนใหผูเรียนมีความรูสึกทั้งลึกและกวาง ทําใหเปนผูที่มี
ทัศนะกวางไกล ลดความซับซอนของเน้ือหาสาระวิชา และทําใหมีเวลาเรียนมากข้ึน 

  2) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีเจตคติที่ดี เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนไดเรยีนรู 
วิธีการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

  3) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายรูปแบบที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญ สงเสรมิ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 
และการประยุกตใชทักษะตาง ๆ 

  4) สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น โดยคํานึงถึง 
ความคิดเห็นและผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

  5) ชวยแกปญหาดานการขาดครสูอนในแตละรายวิชา 

  6) ชวยทําใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา สามารถพิจารณาปญหา และที่มา 
ของปญหาอยางกวาง ๆ  ใชความรูอยางหลากหลายมาสัมพันธกัน สงเสริมใหเกิดทกัษะและความสามารถ 
ในการแกปญหาทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งสงเสริมการคนควาวิจัย 

  7) ชวยทําใหการสอนและการใหการศึกษามีคุณคามากข้ึน สามารถชวยเนนการพัฒนา 
ทักษะที่จําเปนใหเกิดความคิดรวบยอดที่กระจางข้ึน ถูกตองและสามารถปลูกฝงคานิยมทีพ่งึประสงคอกีดวย 

  8) สงเสริมใหนักเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผูอื่น การรูสึกเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ 
และเกิดการเรียนรูจากการกระทํารวมกัน 

  9) ชวยเสริมการพัฒนาคานิยมและบรรยากาศในช้ันเรียน เปนการสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาวินัยในตนเอง สงเสริมความสามารถในการทํางานและควบคุมอารมณของผูเรียน 

  10) ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ และเกิดความสนุกสนาน 
เพราะไดเรียนรูหลายดาน 
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            จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนของการสอนแบบบูรณาการขางตน สรุปไดวาประโยชนของ
การสอนแบบบูรณาการ มีดังน้ี 

  1) ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาอยางลกึซึ้ง 
  2) ผูเรียนสามารถนําทักษะทีเ่กิดจากประสบการณมาใชในการแกปญหา 

  3) เปนการสงเสริมการเรียนรูรวมกันในหมูคณะ 

  4) ผูเรียนเห็นคุณคาของความรูที่ไดรบั มีคานิยมที่พึงประสงค 

 6.5 ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

เอ็กเกน และคัวซัค (Eggen; & Kauchak. 2001:193-194) กลาววา สิ่งที่ควรพิจารณาหรือ 
ควรคํานึงถึงในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีดังน้ี 

   1) ผูเรียนมีความสําคัญมากกวาเน้ือหาวิชา เนนการพัฒนาบุคลิกภาพ คํานึงถึงการเรียนรู 
ทั้งดานรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา 

   2) หนวยการเรียนที่ตองใชเวลาในการทํากจิกรรมขามวันจะดีกวาหนวยการเรียนสั้น ๆ 
ที่เสร็จในเวลาเรียน 

   3) กิจกรรมการเรียนควรเปนปญหาในชีวิตจริง คํานึงถึงความตองการ ความสนใจของ
ผูเรียนเปนเกณฑ 
   4) ในการเรียนการสอนควรใชกระบวนการกลุม 

   5) กิจกรรมในการเรียนการสอนใชกระบวนการประชาธิปไตย 

   6) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรยีน 

   7) สรางบรรยากาศในช้ันเรียนในการทํางานใหเปนที่พงึพอใจของผูเรียน 

                ฟราซี และรูดนิทสกี (Frazee; &Rudnitski. 1995 : 142) กลาววา สิ่งสําคัญที่ครูผูสอน
ตองคํานึงถึงในการเลือกจัดการเรียนรูในแตระดับของการบูรณาการ สรุปไดคือจําเปนตองมีการเรียน
หรือการฝกปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทสิ่งแวดลอมรอบตัว ตองมีความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียนที่มีอยูหลากหลาย คํานึงถึงความเช่ือมโยงของเน้ือหาทั้งภายในและภายนอกวิชา หรืออาจจะ
เช่ือมโยงกับครูผูสอนวิชาอื่น ๆ และวางแผนจัดการเรียนรูใหตอเน่ืองกัน เชน ถาเปนการสอนโดยครูผูสอน 
คนเดียวก็อาจจะมีการกําหนดรายละเอียดในการสอนแตละครั้งใหชัดเจน 

                อรทัย  มูลคํา และคณะ (2542 : 13) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญ 5 ประการประกอบดวยเสมอ ซึ่งไดแก 
   1) การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนมสีวนรวมใน
กระบวนการการเรียนการสอนอยางกระตือรอืรน 

   2) การสงเสรมิใหนักเรียนไดรวมทํางานกลุมดวยตนเอง ดวยการสงเสรมิใหมกีิจกรรม
กลุมลักษณะตาง ๆ หลากหลายในการเรียนการสอน และสงเสริมใหผูเรียนมโีอกาสไดลงมือทํากจิกรรม
ตาง ๆ อยางแทจริงดวยตนเอง 
   3) จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม 
เขาใจงาย ตองกับความจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไดผล และสงเสริมใหมีโอกาส 
ไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเปนนิสัย 
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   4) จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิด กลาทํา โดยสงเสริม 
ใหผูเรียนมีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตนเองตอสาธารณชน หรือเพื่อนรวมช้ันเรียน 
ทั้งน้ี เพื่อสงเสริมความมั่นใจใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 

   5) เปนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และจริยธรรมที่ถูกตองดีงาม ใหนักเรียนสามารถ
จําแนกแยกแยะความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล 
มีความกลาหาญทางจริยธรรม และแกไขปญหาไดดวยปญญาและสามัคคี 

                สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน (2546 : 84-85) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

   1) ผูเรียนมีความสําคัญมากกวาเน้ือหาสาระ ฉะน้ันควรเนนพัฒนาบุคลิกภาพในทุก ๆ ดาน 
การเสริมสรางความรูพื้นฐานของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน 

   2) หัวเรื่องตองสัมพันธกับเรื่องอื่นไดอยางกวางขวาง หัวขอยอย ความคิดรวบยอดที่จะ 
นํามาบูรณาการกันน้ันควรอยูในระดับที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน 

   3) กิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนปญหาในชีวิตประจําวันและตอเน่ืองกนั จดักจิกรรม 
ใหผูเรียนรูจักสังเกต วิเคราะห วิจารณ และอธิบายดวยเหตุผล ใชกระบวนการกลุมและกระบวนการทาง 
ประชาธิปไตย 

   4) สรางบรรยากาศในช้ันเรียนและนอกหองเรียนใหทาทายไดรับความสนใจของผูเรยีน 
ใหผูเรียนเรียนดวยความสบายใจ 

   5) จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม 
เขาใจงาย สงเสริมใหมีโอกาสปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเปนนิสัย 

   6) ในการสอนแตละครั้ง ควรสอดแทรกคุณสมบัติที่ตองการเนนในตัวผูเรียน ครูควรเปน 
แบบอยางในการแสดงพฤติกรรมที่มีการบูรณาการใหนักเรียนเห็น 

       จากการศึกษาเกี่ยวกับขอควรคํานึงในการสอนแบบบูรณาการ พบวามีขอควรคํานึงในการสอน 
แบบบูรณาการ ดังน้ี 

   1) ครูผูสอนตองเนนความเหมาะสมของผูเรียนโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม 

   2) ครูผูสอนตองเลือกกิจกรรมที่จะนํามาบูรณาการโดยเปนรูปแบบกิจกรรมที่มีความใกล 
ตัวผูเรียน และเปนกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เนนการมีสวนรวมและทาทาย 
ความสามารถของผูเรียน 

   3) ครูผูสอนตองสรางบรรยากาศในการเรียนใหทาทายและเราความสนใจของผูเรียน 

   4) ครูผูสอนควรเปนแบบอยางในการแสดงพฤติกรรมการบรูณาการ และคอยสงัเกต 
พฤติกรรมการเรียนรูอยางใกลชิด 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
และวิธีการที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนานักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

        งานวิจัยในประเทศ 

   ในป พ.ศ. 2550 ประทีป  ยอดเกตุ ศึกษาการพัฒนาสื่อสงเสริมชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่3 โรงเรยีนวัดบานดง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน จากการทํา 
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   รัศมี  ประทุมมา (2550 : 81-82) ศึกษาการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดํารงสินอุทิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ดานองคประกอบของสิ่งที่กําหนดใหความเหมือนกันของสิ่งที่
กําหนดให ความแตกตางของสิ่งที่กําหนดใหความสัมพันธเชิงเหตุผล พบวาแบบฝกที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
ในการสงเสริมการคิดสูงข้ึน กลาวคือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
   จุฑารัตน  ศรีสารคาม (2553 : 94-95) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานบอนอย หนองงัวสวางวิทย โดยใชเทคนิค 
ผังกราฟก ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิค
ผังกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ข้ัน (5Es) 
ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหมีกิจกรรมตาง ๆ เช่ือมโยงเขากับสภาพวิถีชีวิตจริงของนักเรียน 
ที่สามารถกระตุนการคิดวิเคราะห ชวยใหเกิดการเรียนรูโดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมเขาสูโครงสราง 
ทางปญญา ทําใหนักเรียนสามารถคงความรูและจัดลําดับความคิด เพื่อเช่ือมโยงความรูทําใหเกิดความเขาใจ 
เปนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย สามารถรวบรวมขอมูลหรือความรูที่ไดอยางเปนระบบ ซึ่งทําใหสรุปเรื่อง 
ที่เรียนรูไดเปนอยางดี และชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนได นักเรียนมีความสามารถใน 
การแยกแยะขอมูล ตีความสรางความเขาใจ มีเหตุผล ชางสังเกต ชางสงสัย ชางถาม สามารถหาความสัมพันธ 
เชิงเหตุผล คนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุของเรื่องน้ันเช่ือมกับสิ่งน้ีไดอยางไร เรื่องน้ีใครเกี่ยวของ
สงผลกระทบอยางไร มีองคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งน้ัน มีวิธีการข้ันตอนที่ทําใหเกิดสิ่งน้ันไดอยางไร 
มีแนวทางการแกไขอยางไรบาง ถาทําเชนน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลําดับเหตุการณและสรุปบทเรียน
ไดอยางมั่นใจและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนรู โดยใชเทคนิคผังกราฟก
ในระดับมากที่สุด 
   เถวียน  ดงเรืองศรี (2553 : 91-92) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะ 
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 86.46/85.00 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ 
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การคิดวิเคราะห สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.7308 แสดงวานักเรียน 
มีความรูหลังเรียนเพิ่มข้ึน 0.7308 หรือคิดเปนรอยละ 73.08 และนักเรยีนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโดยรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก 
   สิริมา  สาระพล (2547 : 117-127) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
แบบบูรณาการ โดยการใชตัวแทน (Representations) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยการใชตัวแทนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 80/80 โดยมีคาประสิทธิภาพ 87.94/85.01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ 
นักเรียนภายหลังไดรับการสอน โดยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน 
สูงกวาการไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ียังพบอีกวานักเรียนที่ไดรับการสอน 
โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทนมีพัฒนาการของความสามารถ
ในการใชตัวแทนทางคณิตศาสตรสูงข้ึน 
            สุรชัย  จามรเนียม (2548 : 86-91) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
แบบบูรณาการเชิงเน้ือหา เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีตอความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังใชชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรบูรณาการเชิงเน้ือหาสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรบูรณาการเชิงเน้ือหา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            สุคนธธา  ธรรมพุทธโธ (2552 : 86-91) และเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรและพฤติกรรมการทํางานกลุมกับเกณฑ หลงัจากที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการเชิงวิธีการกระบวนการกลุม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ รัชดา แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
เชิงวิธีการ ที่เนนกระบวนการกลุมมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนผานเกณฑ 
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิง 
วิธีการที่เนนกระบวนการกลุมมีผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในเกณฑระดับดี 
              

       งานวิจัยตางประเทศ 

   LUMPHIR PO (2007 : 354-355) ไดศึกษาผลการเรียนการสอนทักษะดานการคิดวิเคราะหทีม่ ี
ผลตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน เกรด 5 และ เกรด 6 
มีความสามารถไมแตกตางกัน โดยนักเรียนที่อยูในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ไมแตกตางกัน 
   Wallach Vaw (2007 : 346-348) ไดศึกษาติดตามผลในระยะยาวของเฟส ซึ่งพบวาผูชายใช
แบบการคิดวิเคราะหสูง ซึ่งมักเปนพวกมีสติปญญาสูงกวาพวกที่มีการคิดวิเคราะหตํ่า สติปญญาก็ตํ่า 
และคนที่คิดเช่ือมโยงมาก ๆ จะเปนพวกชวยเหลือตัวเองไมได 
   Kakan (2008 : 135-136) ไดศึกษาแบบการคิดวิเคราะหที่เช่ือมโยงความสัมพันธกับการเรียน 
แบบรวมมือ โดยแบงการคิดออกเปน 3 แบบ คือการคิดเช่ือมโยง คิดแบบวิเคราะห และการคิดแบบแยกแยะ 
ประเภท โดยเลือกใชชุดคําถามจากรูปภาพ ซึ่งปรากฏวาผูชายเลือกแบบคิดวิเคราะหมากกวาผูหญิง 
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   Stephen (2008 : 355-373) ไดศึกษาการบงบอกลักษณะความชํานาญของนักเรียน และกระบวน 
การคิด และสิ่งรับรูทางดานอารมณของสารสนเทศทางชีววิทยาในหนวยยอยเปนกรณีศึกษา พบวานักเรียน 
ที่สามารถผสมผสานขอเท็จจริงของขอมูลดวยข้ันตอนและทักษะในการคิดวิเคราะห ทําใหลักษณะใกลเคียง
กับเปาหมายที่กําหนดมาก ขณะนักเรียนที่ขาดทักษะในการคิดจะมีการผสานความคิด ขอเทจ็จรงิของขอมลู
ไดยากกวา ดังน้ันควรเนนทักษะการคิดวิเคราะหในหลักสูตรการสอนของครูอยางกวางขวาง 
   นัทชเลม  ประสาท และ เบญจพร  ธรรมเสนา (2009 : 82-87) ศึกษาการพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห และความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียน เกรด 2 ที่เรียนผานการคนควาซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ 
พบวาการสอนวิยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนคนพบ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลใน
การสอนของครู และการประสบผลการผานคนควาเปนสําคัญ และเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ระหวาง
กอนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจในวิธีการเรียน พบวาคะแนนหลังเรียนมีมากกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปวาสวนชวยสงเสริมการเรียน คือ การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 
และความพึงพอใจในการเรียน 
 ไซมอน (Simon.1993: 47-56) ทําการศึกษาโดยการจัดอบรมผูสอนรายกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร ต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงเกรด 12 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเปนเวลา 12 สัปดาห ติดตาม 
ผลการนําไปใชสอนในช้ันเรียนทุกสัปดาห จากการศึกษาพบวาผูสอนและนักเรียนมีเจตคติตอกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรดีข้ึน ครูเปลี่ยนการสอนมาเปนแบบเนนการเขาใจมโนมติมากกวาทักษะการคํานวณ 
และผลการสอบของนักเรียนยังคงเดิม เมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน 
 สลาเตอร (Slater. 1993: 2528-A) ทําการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีสอน ตามแนวคิด 
การสรางสรรคความรู โดยทดลองกับผูสอนจํานวน 25 คน ในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน 
ในกลุมสาระการเรียนรูดาราศาสตร ใชเวลาทดลอง 15 สัปดาห จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดดังกลาวสามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรูใหดีย่ิงข้ึน 
 อัลซัป (Alsup. 1996: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูเมื่อใชการสอน 
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของนักศึกษาฝกสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตอความเขาใจในมโนมติ 
เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละกับความเครียดในการสอนคณิตศาสตรและความมั่นใจในการสอน
คณิตศาสตรของครูประถมศึกษาการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือ 
2 ชนิด คือ แบบประเมินความเขาใจของนักเรียน เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละ และแบบประเมิน
ความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร นอกจากน้ียังมีมาตราวัดความวิตกกังวลของนักศึกษา การวิเคราะห
เชิงปริมาณใช t- test สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณและขอมูลจากการสังเกตการสอน 
ของนักเรียนฝกสอน ผลการศึกษาพบวาการสอนภายใตแนวคอนสตรัคติวิซึมสามารถพัฒนาการเรียน
เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละ ของนักศึกษาฝกสอน ลดความวิตกกังวลในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรและชวยใหนักศึกษาฝกสอนมั่นใจที่จะสอนคณิตศาสตรเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  แม็คโคอ็อด (McCoog. 2007 : 25-28) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทฤษฎีพหุปญญา 
กับเทคโนโลยี ซึ่งในสังคมปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีน้ัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน 
ซึ่งในบทความน้ี ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา และรวมทฤษฎี
ของพหุปญญาเขาไวดวยกัน นําเสนอโครงรางยุทธวิธีการสอนที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน 
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รายการผสมเทคโนโลยีใหม ๆ  กับการสอนโดยอธิบายแตละวิธีการสอนน้ัน ๆ  กับแตละความสามารถของ 
พหุปญญา ดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
            ไวท และคารเพ็นเทอร (White ; & Carpenter. 2008 : 22-38) เพื่อทําการศึกษาการบูรณาการ 
วิชาคณิตศาสตร ไปยังการนําเขาสูแนวทางปฏิบัติของหองปฏิบัติการทางชีววิทยา เปนลักษณะของการ 
บูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักในแนวคิดทางชีววิทยาหลังการปฏิบัติ 
กิจกรรม สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางการวิจัยและการปฏิบัติการ และสงเสริมความสัมพันธระหวาง 
แนวคิดทางชีววิทยากับแนวคิดทางคณิตศาสตรและเคมี ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดเสนอรางของหลกัสตูรดังกลาว 
โดยเนนใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางคณิตศาสตร เคมี อีกทั้งยังนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร เขามาใช 
ในหองปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรดังกลาวยังเนนไปยังความทาทาย อีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรู
แนวคิดการเช่ือมโยงความรูและสรางแรงจูงใจในการเรียน อีกครั้งเปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียน
อีกดวย ซึ่งหลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทั่วไป 
            โคลลเนอร  วอลเลซ และซเว็คฮาเมอร (Koellner, Wallace; &Swackhamer. 2009 : 30-38) 
สนามการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียนระดับเกรด 5 ถึงเกรด 7 รายการบูรณาการงานประพันธที่เกี่ยวของ 
กับคณิตศาสตร ซึ่งผูวิจัยทําการคนหางานประพันธตาง ๆ ที่สอดคลองกับสภาครูคณิตศาสตรแหง 
สหรัฐอเมริกา (NCTM) ในเรื่องของจํานวนและการดําเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด การวิเคราะหขอมูล 
และความนาจะเปนและการแกปญหา เพื่อนํามาใชในการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งในงานวิจัยน้ีได 
แบงระดับความซับซอนของงานประพันธออกเปน 3 ระดับ โดยแบงจากความซับซอนของเน้ือหาทาง
คณิตศาสตรที่ประยุกตกับงานประพันธแตละเรื่อง ย่ิงมีความซับซอนมากก็จะมีการบูรณาการมากดวย 
ซึ่งในขณะที่ทําการสอนเน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร จะออกแบบใหสัมพันธกับธรรมชาติของคณิตศาสตร
มากที่สุดและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตรจากหลักสูตรแบบบูรณาการ ไดเปนการเปรียบเทียบ 
การอานงานประพันธของแตละเรื่องระหวางเรื่องเกากับเรื่องใหมตอไป และต้ังคําถามตาง ๆ  เชน เรื่องน้ี
สงเสริมการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตรอยางไร วัตถุประสงคของเน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในเรือ่งน้ี 
คืออะไร จะนําเสนอเน้ือหาทางคณิตศาสตรอยางไร และจะอธิบายคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร
อยางไร เปนตน 
            มิรากเลีย และสมิลาน (Miraglia ; &Smilan. 2009 : 169-185) และนําเสนอการจัดการเรียนรู 
แบบหลักหลายสาขาวิชาชีพที่บูรณาการการศึกษากับศิลปะ และศึกษาความสัมพันธของระบบนิเวศที่มี
ตอเปาหมายของการดูแลเอาใจใสและอนุรักษภูมิทัศน วิธีการออกแบบหลักสูตรศิลปะน้ีข้ึนอยูกบัการเรยีนรู 
หลักการเดินทางเกี่ยวกับความสัมพันธของคนกับสิ่งแวดลอม และการออกภาคสนามกลางแจง วัตถุประสงค 
การเรียนรู ซึ่งตองใชหลักการเดินทางในงานศิลปะไดอธิบายรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการ 
ออกแบบของหลักสูตรสําหรับครู โดยการพัฒนาจากผูเช่ียวชาญ โดยใชสิ่งแวดลอมเปนบริบท ทั้งน้ีดาน
การทํางานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ เช่ือมโยงในหลายสาขาวิชากับมุมมองที่หลากหลาย ผลการเรียนรู
ของบทเรียนถูกยายจากหองเรียนไปยังบริเวณพื้นที่รอบ ๆ ภายนอกหองเรียน ซึ่งการใชประโยชนวัสดุ
จากธรรมชาติน้ันมีความสําคัญมาก โดยหลักสูตรน้ีไดอธิบายถึงการประสบความสําเร็จของการใชสิ่งแวดลอม 
จากการใชแหลงเรียนรูตามธรรมชาติซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูรอบ ๆ ตัว 
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    จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศใหผลสอดคลองกัน คือ การสอนแบบบรูณาการน้ัน 
เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการ 
ดานการเรียนที่สูงข้ึน โดยผานวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปนการเปดกวางทางการคิด 
ซึ่งผูเรียนสามารถนําประสบการณในชีวิตประจําวันมาประยุกตใช และยังสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูซึง่กนั 
และกัน การคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สามารถสอนหรือพัฒนาไดเชนเดียวกับทักษะดานอื่นๆ นักเรยีนทีไ่ดรบั 
การเรียนการสอน โดยใชชุดฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือชวยใหนักเรียน 
มีพัฒนาการดานทักษะการคิดวิเคราะหดีข้ึน ทําใหนักเรียนรูจักคิดเปน แกปญหาเปน มีเหตุผล และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะการทํางานรวมกันสูงข้ึน เน่ืองจากสมาชิกในกลุมมีการพูดคุยกัน แลกเปลีย่น 
แนวคิด ผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองเพิ่มมากข้ึน รูจักการทํางานเปนกลุม มีความสามัคคีกันในกลุมเพือ่น 
เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะนักเรียนไดรวมในกิจกรรมทํางานกลุมใหประสบความสําเร็จรวมกัน 
 

8. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

การศกึษาวิเคราะหและสงัเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับแนวคดิ
ทฤษฎีการคิดวิเคราะหการบูรณาการ
นํามาเชื่อมโยงในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนไดแก 
  1. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวของใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
  2. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
การคิดวิเคราะห 
  3. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
และทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
  4. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

การสรางและหาประสิทธภิาพ
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู 

โครงรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูซ่ึงประกอบดวย 
  1. กรอบแนวคิดทฤษฎี 
  2. หลักการ 
  3. เปาหมาย 
  4. กระบวนการประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูซ่ึงมี
สวนประกอบดังตอไปนี้ 
   4.1 หัวเร่ือง และการกําหนด 
เวลาเรียน 
   4.2 มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
   4.3 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
   4.4 สาระสําคัญ 
   4.5 จุดประสงคการเรียนรู 
   4.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
   4.7 สื่อ/แหลงเรียนรู 
   4.8 กระบวนการประเมินผล 
  5. วิธีวดัและประเมินผล 

ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
1. ความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
และความสอดคลองของ
องคประกอบของ 
แผนการจัดการเรียนรู 
โดยผูเชี่ยวชาญ 
2. ปรับปรุงแกไข 
3. หาประสิทธิภาพ E1/E2 
โดยกําหนดเกณฑ80/80 

การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการจดัการเรียนรู 

1. ทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานการคิดวิเคราะห 
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ 

การทดลองใชรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. ทดลองสอนโดยใชรูปแบบ
การสอนการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
3. ทดสอบหลังเรียน 

รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการจดัการเรียนรู 
1.การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ของนักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนรู 
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ 

ไมผาน 

ผาน 


