
 
 

บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ

วิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ใชกระบวนการ 
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ในการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 219-220) รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหโจทยปญหา
โดยใชเทคนิค KWDL และรูปแบบการสอนแกปญหาของโพลยา ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded design) 
โดยใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีของ (Creswell and Plano Clark, 2007 : 67) 
รวมกับการใชรูปแบบการวิจัย Pre - Experimental Design โดยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบ
กลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน The One - Group Pretest - Posttest Design 
(มาเรียม  นิลพันธุ, 2555 : 144) ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  การศึกษาขอมูล 
พื้นฐาน สําหรับการพัฒนาความสามารถในดานการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับผลการประเมิน แนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะหการบูรณาการนํามาเช่ือมโยง
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development 
: D & D) : การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน เปนการนําขอมูลพื้นฐานในข้ันที่ 1 (R1) 
มาเปนแนวทางในการสรางโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียน 
 ข้ันตอนที ่3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : เปนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนํามาทดลองใชพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมิน 
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 
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กรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแตละข้ันตอน 
ดังในภาพที่ 3.1  และภาพที่ 3.2 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
  
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

1. การวิจัย (Research : R1)
เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
(Analysis : A) 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  
แนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห 
การบูรณาการ นํามาเชื่อมโยงใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ศึกษาตัวชี้วัดท่ีนักเรียนมีผล
การประเมินตํ่ากวาตัวชี้วัดอื่น 
3. สังเคราะหหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
กับการพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 
4. วิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูล
พ้ืนฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน 
และโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
ดานการสอนคณิตศาสตร 
อยางไมเปนทางการ 
5. ศึกษาความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญดานการสอน 
คณิตศาสตร เกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู 

2. การพัฒนา
(Development : D1)
เปนการออกแบบ 
และพัฒนา(Design and 
Development : D & D) 
1. สรางโครงรางรูปแบบ 
การสอนการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
รูปแบบและดานการสอน
คณิตศาสตร จํานวน 5 คน
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ คูมือการใชรูปแบบ
แผนการสอน และนําไป
ทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
3. สรางเคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ และนําไปทดลอง
ใชกับนักเรียน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง 
แกไขรูปแบบ 
5. ปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ี
ใชเก็บรวบรวมขอมูลให
สมบูรณ 

3. การวิจัย (Research : R2)
เปนการนําไปใช
(Implementation : I) 
นํารูปแบบการสอนไปใช
ทดลองจริงกับกลุมทดลองมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับ
ผูเรียน 
2. ทดสอบการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนกอนเรียน 
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบ
และแผนการจัดการเรียนรู 
4. ทดสอบการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนหลังเรียน 
 

4. การพัฒนา
(Development : D2) 
เปนการประเมินผล
(Evaluation : E) 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียน 
กอนและหลังการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน 
2. ศึกษาความคิดเห็น 
ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
ดวยโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ไมผาน 

ผาน 
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ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 ผลท่ีไดรับ 

จากการดําเนินการวิจัย 

     
 

ข้ันที่ 1 
การวิจัย (Research )  

R  
 

การวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน  
(Analysis : A) 

 

  
1. ศึกษาขอมูลพืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะหการบูรณาการ นํามาเชื่อมโยง 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ศึกษาตัวชี้วัดท่ีนักเรียนมีผลการประเมนิตํ่ากวาตัวชี้วัดอ่ืน 
3. สังเคราะหหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 
4. วิเคราะหผูเรยีน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรยีน โดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร อยางไมเปนทางการ 
5. ศึกษาความคิดเหน็ของผูเชีย่วชาญ ดานการสอนคณิตศาสตร 

 

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ 
การสรางและพัฒนา 

รูปแบบการเรียนการสอน 
การคิดวิเคราะห 

 

   
 

  

 
ข้ันที่ 2  

การพัฒนา 

 (Development :	D )  
 
 

การออกแบบและพัฒนา 
(Design and 

Development : D & D) 
 

  
1. สรางโครงรางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบ  คูมือการใชรปูแบบ แผนการสอน 
และนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ 
3. สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไปทดลองใชกับนักเรยีนเพื่อหาประสิทธิภาพ
ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลใหสมบรูณ 
 

 (ราง) 
รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรบันักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมลูท่ีผาน 
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
และทดลองใชซ่ึงมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 
   

 
  

ข้ันที่ 3 
การวิจัย (Research ) 

R  
 

การนําไปใช 
(Implementation : I ) 

 นํารูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 
ไปใชทดลองจริงกับกลุมทดลอง มีขั้นตอนดังนี ้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรยีน 
2. ทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรยีนกอนเรียน 
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู 
4. ทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรยีนหลังเรยีน 

 รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ
วิทยาศาสตร สาระการเรยีนรู
คณิตศาสตร สําหรบันักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผาน 
การทดลองใช 

     
     

ข้ันที่ 4 
การพัฒนา  

(Development)   

D  
การประเมนิผล  

(Evaluation : E) 
และปรับปรุงแกไขรูปแบบ 

 1. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังการใช 
รูปแบบการสอน 
2. ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรยีนท่ีมีตอการเรียนดวยโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร 

  
ปรับปรุง/แกไข 

 
 

                     ไมผาน 
 

พิจารณาผลการประเมนิ 
 

           ผาน 
 
 

    

ขยายผลการใชรูปแบบ 
การเรยีนการสอน 

 
รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  

สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ฉบับสมบรูณ  สามารถนําไปใชและเผยแพรตอไป 

 

ภาพท่ี 3.2  กรอบการดําเนินการวิจัย 
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ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) : 
การศกึษาขอมูลพืน้ฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในดานการคิดวิเคราะห 

   ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยเนนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนา เพื่อใหไดรูปแบบ
ที่นํามาใชสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2. เพื่อวิเคราะหตัวช้ีวัดที่นักเรียนมผีลการประเมินตํ่ากวาตัวช้ีวัดอื่น 
  3. เพื่อสังเคราะหหลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห 

 4. เพื่อวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานและวิธีการเรียนรูของผูเรียน 
  5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

วิธีดําเนินการ 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะหศึกษา 
สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) ผูวิจัยศึกษา 
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
เชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห 
สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลกัสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค กับสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ
ในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงระยะเวลา 
6 ปที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน 
ของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ : O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาข้ันสูง (A–NET) โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ (Program for 
International Student Assessment หรือ PISA,Trends in International Mathematics and Science 
Study หรือ TIMSS) รวมทั้งศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียน 
โดยการสัมภาษณผูสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 
    2. การวิเคราะหสภาพที่คาดหวัง ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) 
วิเคราะหผลการเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรวิเคราะหมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด ที่นักเรียนมีผลการประเมินตํ่ากวาตัวช้ีวัดอื่นจากผลการประเมิน พบวามาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่
นักเรียนมีผลการประเมินตํ่ากวาตัวช้ีวัดอื่น คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 37.62 คือ มาตรฐาน ค 1.2. เขาใจถึงผล 
ที่เกิดข้ึน จากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการ 
ในการแกปญหา ตัวช้ีวัด ป.1/2. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ 
ไมเกินหน่ึงรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบมาตรฐาน ค 6.1 มคีวามสามารถ
ในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเช่ือมโยง
ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัวช้ีวัด ป.1/1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ป.1/2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม ป.1/3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได
อยางเหมาะสม ป.1/4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอ 
ไดอยางถูกตอง ป.1/5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ
ป.1/6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กลาวมาน้ัน จําตองใชทักษะการคิดวิเคราะห
ในการแกปญหาระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค ผูวิจัยวิเคราะหประเด็นทีต่องนํามาแกไขและพฒันา 
วิเคราะหชองวางสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง นําไปสูการระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค 

  3. สังเคราะหแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ในการ 
สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดศึกษา 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห โจทยปญหาคณิตศาสตร และการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) การออกแบบ 
การเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค แคแรย และแคเรย (Dick Carey and Carey, 2005 : 1 - 8) และรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil,200 : 9) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded design) 
วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห การจัดการศึกษาคณิตศาสตร 
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวทาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
  4. ศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
ในการสอนคณิตศาสตร อยางไมเปนทางการ 

 5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

      เครื่องมือที่ใชในการศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห มดัีงน้ี 
  1. แบบวิเคราะหเอกสาร ขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายดานการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพ 
ที่คาดหวัง และสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่บูรณาการ
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กับศาสตรอื่น และเอกสารแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน ในการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2. แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ในการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน การจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  ดําเนินการดังน้ี 
  1. แบบวิเคราะหเอกสารดําเนินการสราง ดังน้ี 
     1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
     1.2 สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสารจําแนกเปนสภาพ
ที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง 
     1.3 นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง 
ตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมนิ 
ความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร กําหนดเกณฑ 
การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ , 2555 : 179) 
  ระดับ  5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด 
   การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของแบบวิเคราะหเอกสารทีใ่ชใน 
การศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจรงิ 
ของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ 
สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารตามแนวความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมาย 
ตามเกณฑ ดังน้ี (มาเรียม  นิลพันธุ , 2555 : 196) 
  คาเฉลี่ยคะแนน  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยคะแนน  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 
  คาเฉลี่ยคะแนน  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
  คาเฉลี่ยคะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
  คาเฉลี่ยคะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด 
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   พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวาแบบวิเคราะหเอกสารที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได 
     1.4 นําขอมูลทีร่วบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/ 
สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ คาความเหมาะสม/สอดคลอง 
มีคาเฉลี่ย ( x ) ต้ังแต 4.40 – 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต้ังแต 0.45 – 0.55 ซึ่งแสดงวา 
แบบวิเคราะหเอกสารที่พฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 
(รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
  จากข้ันตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชในการศึกษาพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
และผลการศึกษา สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สรุปได 
ดังภาพที่ 3.3 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกบัวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
 

สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร 
จําแนกเปนสภาพที่คาดหวังและสภาพทีเ่ปนจริง 

 
นําแบบวิเคราะหเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง

(Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 
นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ 

และปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปวิเคราะหเอกสาร 
 

ภาพท่ี 3.3  แสดงข้ันตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
 

  2. แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานวิธีการ
เรียนรู และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตรดําเนินการสราง ดังน้ี 
     2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกบัวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 
     2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการคิดวิเคราะห 
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 
     2.3 กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ 
     2.4 สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรยีน และการจดัการเรยีนรู 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา 
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(Content Validity) โดยใชแบบระเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสมัภาษณ ซึง่มลีกัษณะเปน 
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการ
สัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตร เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพฒันารปูแบบการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ 
สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณตามแนวความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ และการแปลความหมาย เชนเดียวกับการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
     2.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/ 
สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ ทั้งในประเด็นของผูรับการสัมภาษณ 
แนวทางการสัมภาษณ ข้ันตอนการสัมภาษณและข้ันตอนการสรุป มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของการวิจัยคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( x ) ต้ังแต 4.60 – 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ต้ังแต 0.45 – 0.55 ซึ่งแสดงวาแบบสัมภาษณที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
  จากข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณที่ใชศึกษาขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหการเรียนคณิตศาสตรสรุปได ดังภาพที่ 3.4 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกบัวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 

 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการคิดวิเคราะห 
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสมัภาษณ 

 

กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ 

 

สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกบัขอมลูพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน 

เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 

นําแบบสมัภาษณที่ตรวจสอบหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ 
และปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

 

ภาพท่ี 3.4  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
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วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

      การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
  1. ใชแบบวิเคราะหเอกสารในการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค กับสภาพที่เปนจรงิ 
ของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงระยะเวลา 6 ป ที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) 
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ : O - NET) ใชแบบวิเคราะห 
เอกสารในการศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษา สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเติมเต็มทักษะ 
ที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) สังเคราะห แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
   2. ใชแบบสัมภาษณในการวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนโดยการ 
สัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 
 
การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใช 

  1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความตรง 
ตามโครงสราง (Construct Validity) ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลอง 
เชิงโครงสราง ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 
ความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณตามความคิดเห็น 
ของผูเช่ียวชาญ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สวนที่เปน 
ขอเสนอแนะ มาวิเคราะหเน้ือหา (Content Validity) 
  2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา และผล 
การศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน รวมทั้งขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน และการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ตามข้ันตอน 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค  จันทวานิช (2545: 17) ซึ่งมี 5 ข้ันตอน คือ การใชแนวคิด ทฤษฎี 
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และการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหการตรวจสอบขอมูล การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูล 
การทําขอสรุปช่ัวคราวและการกําจัดขอมูล และการสรางขอสรุป 
   ผลของการศึกษา ทําใหไดขอมูลพื้นฐานในการสรางรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิด 
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
  

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 

  ผูวิจัยไดพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําขอมูลที่ได 
จากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนโครงรางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 แลวใหผูเช่ียวชาญ 
ดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของโครงรางรูปแบบ 
การเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําไปทดลองใช (Tryout) 
กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดและประสิทธิภาพกอนนําไป 
ทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
วัตถุประสงค 

   1. เพื่อพัฒนารางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
   2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   4. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ 
รวบรวมขอมูล 
 
วิธีดําเนินการ 

 การดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
   1. พัฒนารางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยนําขอมลูทีเ่ปน 
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรางรปูแบบการคิด ออกแบบกระบวน 
การเรียนการสอนในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
ในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) 
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รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหโจทยปญหา โดยใชเทคนิค KWDL และรปูแบบการสอนแกปญหาของโพลยา 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
   2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 1 ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการประเมนิ 
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 ฉบบั คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรยีนทีม่ตีอการเรยีน 
ดวยโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
   3. ตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ 
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 
   4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือที่ใชในการเกบ็ 

รวบรวมขอมูลโดยการทดลองใชภาคสนาม 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

      เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีดังน้ี 
 1. รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยการใชรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหโจทยปญหาโดยใช 
เทคนิค KWDL และรูปแบบการสอนแกปญหาของโพลยา 
 2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียน 
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
 3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสทิธิผลของรปูแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 ฉบับ 

คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน 
ดวยโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

           การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
   1. การสังเคราะหรูปแบบการสอน แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เพื่อเปน 
แนวทางในการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูลใหครอบคลุม หรือสอดคลองกับความสามารถในการ
คิดวิเคราะห พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.1 นําขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดศึกษาวิเคราะหจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชในการสังเคราะหรูปแบบ 
การสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบ
เชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 

  องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย 
      จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of 

Mathematics Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 219-220) 
รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL และรูปแบบการสอนแกปญหาของโพลยา 
ทั้งหมดขางตนสามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถพัฒนาเปนหลักการและวัตถุประสงคของการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาํหรบันักเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดดังน้ี 

  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic 
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน 
คือ ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู 
จากของเลนช้ินใหม โดยการเลนของเลนช้ินน้ัน ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากข้ึน 
ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และข้ันที่ 3
เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลาน้ัน ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทศัน 
เดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได
เปนอยางดี 

 กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวา
ผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดของ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ทฤษฎีน้ีมีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังน้ี ผูเรียนเปน
ผูสรางความรูดวยตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อนมีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู
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ต้ังคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผู
กระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลังการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ี ข้ันที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) 
และความขัดแยง (conflict) ข้ันที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกดิความขัดแยง 
ทางปญญา (cognitive conflict) ข้ันที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ข้ันที่ 4 
การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) และข้ันที่ 5 ข้ันที่ 1 
ถึง ข้ันที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรน้ีเองที่ทําใหผูเรียน 
สามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง 

 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

 

 องคประกอบเชิงกระบวนการ 
      จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of 

Mathematics Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมสํารวจ วิเคราะหโจทยปญหาดวยเทคนิค KWD 
บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการแกโจทยปญหา ดวยเทคนิค 
กระบวนการแกปญหาของโพลยา (George Polya) บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือโดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 

 1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
     กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546 : 219-220) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ัน ดังน้ี 

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

  เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจงึรวมกนั 
กําหนดขอบเขต และสวนเรื่องรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึนอาจรวมถึงการรวบรวม 
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ  ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะ
ศึกษามากย่ิงข้ึน และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 

   1.2 ข้ันสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจจะ 
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน กาํหนดทางเลอืก 
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ที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําได 
หลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยาง 
พอเพียงที่จะใชในข้ันตอนตอไป 

    1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ ตรวจสอบแลวจึงนํา 
ขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป 
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง 
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว โตแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไว หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ต้ังไว แตผลที่ได 
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู 

    1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนในเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรือ 
แนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ  
ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเช่ือมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิด
ความรูกวางขวางข้ึน 

          1.5 ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา นักเรียน 
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรือ่งอืน่ ๆ  

  การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ  จะนําไปสู 
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ ทําใหเกิด 
เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 3.5  ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) 
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     2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 

 วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึง่ประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 

 2.1 ข้ึนนําเขาสูบทเรียน 
       2.2 ข้ันดําเนินการสอน 
   1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกบัโจทย (K) 
   2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกบัโจทย (W) 
   3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D) 
   4) สรปุสิง่ที่ไดจากการเรียน (L) 
      2.3 ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ 
      2.4 ข้ันสรปุ 
      2.5 ข้ันวัดและประเมินผล 

     3. การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 
      กระบวนการแกปญหาของโพลยา 

       การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใช 
มานานมากในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนน้ีอาจทาํบางข้ันตอน 
ใหกระชับข้ึน เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในข้ันตรวจยอนกลับ ทั้งน้ี เพื่อใหการแกปญหา 
มีความกระชับและรวดเร็วข้ึน และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เน่ืองจากชวยใหนักเรยีน 
มีหลักคิดทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทาํงานอยางตอเน่ือง 
(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 
สําหรับการแกปญหาน้ันหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรปุปญหา
ออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป 
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ โดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง แลวแบง
เงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากข้ึน 
      ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา 
จะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา 
อยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปนข้ันที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูลหรือสิ่งที่โจทยกาํหนดให 
ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังน้ี 
          1. โจทยปญหาลักษณะน้ีเคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา 
ที่เคยทํามาแลวอยางไร 
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          2. เคยพบโจทยปญหาน้ีเมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา 
          3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหาน้ีกับปญหาที่เคยทํามากอน ดังน้ันการวางแผนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่ผูแกปญหา 
พิจารณาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ผูแกปญหา 
มีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา 
      ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม 
มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆของแผนใหชัดเจนแลว
ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 
      ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ข้ันตอน
ตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณโดยพิจารณาและตรวจดูวา
ผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเช่ือถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหาซึ่งอาจจะใชวิธีการ 
อีกวิธีหน่ึงตรวยสอบเพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของคําตอบอยางคราว ๆ  
แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมข้ึนกวาเดิม ข้ันตอนน้ีครอบคลมุ 
ถึงการมองไปขางหนา โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิดในการแกปญหาให
กวางขวางข้ึนกวาเดิม 
  จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังน้ี 
       ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem) 
  ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนข้ันที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรือ่งราวเกี่ยวกับอะไร 
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม 
       ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan) 
  วางแผนแกโจทยปญหาเปนข้ันที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปนประโยค 
สัญลักษณ ไดอยางถูกตอง 
       ข้ันที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan) 
  ปฏิบัติตามแผน เปนข้ันที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได 
       ข้ันที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back) 
  ตรวจสอบคําตอบเปนข้ันที่คําตอบมีความสมเหตุสมผล หรือไมและการตรวจสอบคําตอบ 
ถูกตองหรือไม 

องคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช 
     1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียนตองไดรับ 

การพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ไดแก ความรบัผดิชอบ 
ตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลาในการแสดงออก 
ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถในการแกปญหา 

     2. ปจจัยสนับสนุน 
         2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจาํนวน 4 คน  
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         2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบักจิกรรม 
 ผลการพัฒนา ไดรูปแบบการสอนในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

  1.2 นํารูปแบบการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
ดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการสอนในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
ซึ่งมีระดับมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็น 
การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมและองคประกอบของรูปแบบ 
การเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบ 
เชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช การประเมินความเหมาะสม/สอดคลอง 
เชิงโครงสรางกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179) 

ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคลองมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคลองมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคลองนอย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคลองนอยทีสุ่ด 

  การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสมเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบ 
การเรียนการสอน ผลการประเมินพิจารณาคาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 
ความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม
และองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการ 
และวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 
ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ, 2555 : 179) 

คาเฉลีย่คะแนน  4.50 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด 
คาเฉลี่ยคะแนน  3.50 - 4.49  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 
คาเฉลี่ยคะแนน  2.50 - 3.49  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
คาเฉลี่ยคะแนน  1.50 - 2.49  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
คาเฉลี่ยคะแนน  1.00 - 1.49  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยทีสุ่ด 

   พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไปและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 
สามารถนําไปทดลองใชได 
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  1.3 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 
อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมินทั้งในประเด็นการกาํหนดองคประกอบรปูแบบการเรยีนการสอน 
อยูในภาพรวม การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 องคประกอบของรูปแบบ 
แตละองคประกอบ มีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน องคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 
แตละองคประกอบ คือ 1) องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงใหเห็นถึงจุดเนนในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่
มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน หลักการและเหตุผลมีความสอดคลองกัน 2) องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียน 
การสอนมีข้ันตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเน่ืองกัน ข้ันตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค ข้ันตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักการ 
และวัตถุประสงค 3) องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน 
คาความเหมาะสมสอดคลองมีคาเฉลี่ย ต้ังแต 4.60 - 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต้ังแต 0.45 - 0.55 
ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาสม/สอดคลองเชิง 
โครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากน้ีแลวผูวิจัยไดปรบัปรุงแกไขในเรื่องความชัดเจนของขอความ 
และภาษาที่ใชเพิ่มเติมรายละเอียดในข้ันการนําเสนอเน้ือหา จัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตร
ใหชัดเจนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใช (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

 

        2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดแก คูมือประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
   2.2 สรางคูมือและแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 หนวย ดังตัวอยางของแผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

  2.3 นําคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมือการใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 
ของคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมอืและแนวทางในการนํารปูแบบ 
การเรียนการสอนไปใช ซึ่งสาระสําคัญในคูมือ ประกอบดวยแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใช ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ใชใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอยางแผนการจัด 
การเรียนรูตามรูปแบบของการเรียนการสอน ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 
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รวมทั้งรายละเอียดในคูมือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูที่ตองการนํารูปแบบการเรียนการสอน 
ไปใชเขาใจในองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ทราบถึงสิ่งที่ตองศึกษา จัดเตรียมและใช 
รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ในการดําเนินการเรียนการสอนอยางราบรื่นและบรรลุผลตามจุดมุงหมายของ 
รูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชมีความชัดเจน เพียงพอ
สําหรับการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน
และใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรูซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญ 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
และการประเมินผล การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงของคูมือ 
การใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเหมาะสมสอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียด 
ในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช สาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑโดยใชเกณฑ
การพิจารณาของผูเช่ียวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม
สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน 

  2.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/ 
สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมินคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ต้ังแต 4.40 – 4.80 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.45 - 0.55 ซึ่งแสดงวาคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน 
มีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากน้ีแลวผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใน 
เรื่องความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใช เพิ่มเติมรายละเอียดในข้ันการนําเสนอเน้ือหา จัดประสบการณ 
การเรียนรู ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใชและไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล อยูในระดับมากทีส่ดุทกุรายการประเมนิ 
คาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ยต้ังแต 4.40 - 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.45 - 0.55 
ซึ่งแสดงวาแผนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได 
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ข) 

  2.5 นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการและแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการหาคุณภาพ 
โดยผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใช 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 19 คน โดยภาพรวม 
ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 82.00/81.57 (รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข) 
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  จากข้ันตอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สรุปดังภาพที่ 3.6 

 

นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในข้ันตอนที่ 1 มาใชในการสงัเคราะหรูปแบบในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 

นํารูปแบบการสอนในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1เสนอตอผูเช่ียวชาญ 

ดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/
สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง 
คูมือการใชรปูแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรยีนรูใหครอบคลมุและตรงตามประเด็น 

 

สรางคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
และแผนการจัดการเรียนรู 

 

นําคูมือการใชรปูแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 

 

นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรปูแบบการเรียนการสอน 
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการหาคุณภาพ 

โดยผูเช่ียวชาญและปรบัปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
 

ภาพท่ี 3.6 แสดงข้ันตอนการพฒันารูปแบบการสอนในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใช 
โจทยปญหาบรูณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

3. พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิผล ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 1 จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ดังน้ี 
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 3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
                วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร และกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทีผู่วิจัยพัฒนาข้ึน 

2. วิเคราะหสาระสําคัญ เน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู 
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ 
4. นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 

เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
5. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี IOC ได ต้ังแต 0.60 - 1.00 

ซึ่งแสดงวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะหที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถ
นําไปทดลองใชได 

6. นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห ไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งเปนนักเรยีนที่เรียนรายวิชาน้ีมาแลว เลอืกมาอยางเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหตอไป 

7. นําคะแนนที่ไดจากการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอหาดัชนี 
คาความยาก คาอํานาจจําแนกและวิเคราะหหาคุณภาพดานความเช่ือมั่น ไดคาความยากต้ังแต 0.22 – 0.78 
คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.24 – 0.89 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.82 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข) 

  จากข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สรปุไดดังภาพที่ 3.7 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

วิเคราะหสาระสําคัญ เน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรู 
 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห 
 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 

และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
 
 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะหที่ปรับปรงุแกไขแลว ตามขอเสนอแนะ 
ของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Tryout) แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ 

หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนก และวิเคราะหหาคุณภาพดานความเช่ือมั่น 
 

ภาพท่ี 3.7 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห 
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  3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
        แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชประเมินความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการดําเนิน 
การเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1ประกอบดวยความคิดเห็นในดานกระบวน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมจิตตนิสัย โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังน้ี 
 

   5  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
1  หมายถึง  เห็นดวยนอยทีสุ่ด 

 

  การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มตีอการใชรปูแบบการเรยีนการสอน 
กําหนดเกณฑ ดังในตารางที่ 3.1 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบ

การเรียนการสอน 
ความหมาย 

4.50 – 5.00   ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
3.50 – 4.49   ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบอยูในระดับเห็นดวยมาก 
2.50 – 3.49   ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
1.50 – 2.49   ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบอยูในระดับเห็นดวยนอย 
1.00 – 1.49   ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

 

วิธีดําเนินการ 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกบัการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลมุและตรงประเด็น 
 3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ 

ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใช
แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปน 
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของเน้ือหา ภาษาที่ใช 
ในขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพฤติกรรม
จิตตนิสัย การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน ของคะแนนความเหมาะสม/ 
ความสอดคลองของเน้ือหา ภาษาที่ใชในขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจดักจิกรรม 
การเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑ
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การพิจารณาของผูเช่ียวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลอง 
เชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน 
   4. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเลี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/ 
สอดคลองต้ังแต 4.60 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.00 – 0.55 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่สรางข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลได นอกจากน้ีแลว
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได 
   5. นําแบบสอบภามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช 
(Tryout) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะห 
ตอไป 
       1. นําคะแนนที่ไดจากกการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก และคา
ความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 1.27** - 4.34** 
และไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.778 
 

จากข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปได ดังภาพที่ 3.8 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีส่รางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity)  

และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองและปรับปรงุแกไข 
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ภาพท่ี 3.8  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) 
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที ่3.2  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)  เปนการออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development : D & D) : การพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถปุระสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล/ 
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถติิที่ใช ผลที่ไดรับ 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
1.1 สังเคราะหรูปแบบ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
ที่สงเสริมความสามารถใน 
การคิดขั้นสูงและจิตตนิสัย 
ของนักเรียน 
 
 
1.2 ตรวจสอบคุณภาพ 
เพ่ือยนืยันความเหมาะสม 
ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบความตรง
ตามโครงสราง 
(Content Validity)
และความตรงตาม
เนื้อหา (Content 
Validity) 
 
 
 
 
ทดลองใช 
(Tryout) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เอกสารขอมูล
พ้ืนฐานที่ได
วิเคราะหใน
ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
ผูเชี่ยวชาญ 
ดานการพัฒนา
รูปแบบและ 
ดานการสอน
คณิตศาสตร 
ที่จํานวน 5 คน 
 
 
 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 
2 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและ
เรียนรายวิชานี้
มาแลว 
จํานวน 30 คน 

 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
สอดคลองเชิง
โครงสรางซ่ึงมี
ลักษณะเปน 
มาตราสวน
ประมาณคา
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 
รูปแบบการเรียน
การสอน คูมือ
การใชรูปแบบ
การเรียนการ
สอนแผนการ
จัดการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 
 
 
 
 
 
หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 
3.50 ขึ้นไปและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา 
 
 
 
คา E1 / E2 
ตามเกณฑ 80/80 
 
 

 
 
 
 
 
โครงรางรูปแบบการสอนใน
การคิดวิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
รูปแบบการเรียนการสอน
(โครงราง)ผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการเรียนการสอน
(โครงราง)ผานการตรวจสอบ
หาประสิทธิภาพ 
 

2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา
เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ในการพัฒนา
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะหของนักเรียน 
 
 
 
2.2 พัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

 
 
วิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
สรางเคร่ืองมือ 

 
 
เอกสาร ตํารา
เก่ียวกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ
ในพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
ของนักเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 

 
 
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
 
 
 
 
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

ขอมูล แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ที่เก่ียวของและ
ลักษณะ/ประเภทของ
เคร่ืองมือในการวัด
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะหของนักเรียน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก  
แบบทดสอบการคิด
วิเคราะหของนักเรียนและ
แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน 
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ตารางที ่3.2  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)  เปนการออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development : D  &  D) : การพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 

วัตถปุระสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล/ 
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถติิที่ใช ผลที่ไดรับ 

2.3 ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) 
และความตรงตามโครงสราง 
(Construct Validity) 
 
 
 
 
 
 
2.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 
 
 
 
 
 
2.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน 

ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา 
(Content Validity) 
และความตรงตาม
โครงสราง 
(Construct 
Validity) 
 
 
 
ทดลองใช (Tryout) 
 
 
 
 
 
 
 
ทดลองใช (Tryout) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปที่ 2 ปการศึกษา 
2558 ซ่ึงเปน
นักเรียนที่เรียน
รายวิชานี้มาแลว 
จํานวน 30 คน 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปที่ 2 ปการศึกษา 
2558 ที่ไมใช 
กลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
ความสอดคลอง
เชิงโครงสรางซ่ึง
มีลักษณะเปน 
มาตราสวน
ประมาณคา 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
ของนักเรียน 
 
 
 
แบบสอบถาม
ความคดิเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
การใชรูปแบบ
การเรียนการ
สอน 

หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย 
ตั้งแต3.50 ขึ้นไป
และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานไมเกิน 
1.00 สวนทีเ่ปน
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา 
 
 
คาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนก
คาความเชื่อมั่น 
 

เคร่ืองมือที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือที่ผานการตรวจสอบ 
หาประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือที่ผานการตรวจสอบ
หาประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : การทดลองใช 

 ผูวิจัยนําแนวคิด ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida 
ที่ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนใหมีความเปนระบบเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน (Kruse,2009 : 1) ในข้ันการนําไปใช 
(Implementation) รวมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในข้ันการวิจยั 
(Research : R2) ในข้ันน้ีผูวิจัยนําแบบฝกทักษะในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกบักลุม 
เปาหมาย โดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบ 
การวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) วิธีการเชิงปริมานเปนวิธีหลักและวิธีเชิงคุณภาพ 
เปนวิธีรอง (Creswell and Plano Clark,2007 : 67) รวมกับการใชรูปแบบการวิจัย Pre - Experimental Design 
โดยประยุกตใชแบบแผนการการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
(The one group Pretest - Posttest Design) (มาเรียม  นิลพันธุ, 2555 : 144) 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

กลุมเปาหมายในการวิจัย 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาใน ปการศึกษา
2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน จํานวน 16 คน ดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ใชเวลาทดลอง 30 ช่ัวโมง 

แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (The One - Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียมนิลพันธุ, 2555: 144) ดังน้ี 
 แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอน
และหลังการใชรปูแบบการเรียนการสอน 
 

O1  X   O2 
 

O1  หมายถึง การทดสอบกอนการเรียน 
X   หมายถึง การเรียนโดยใชรปูแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณการวิทยาศาสตร 
O2  หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

 แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนในชวงเวลาระหวางเรียน 
    x o x o x  o x o 

 x    หมายถึง  การเรียนโดยใชรปูแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ 
                วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

          o   หมายถึง การทดสอบระหวางการเรียน 
 

   วิธีดําเนินการ 
      หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

     1. การดําเนินการทดลองใชรปูแบบการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนมา มีข้ันตอนดังน้ี 
          1.1 ช้ีแจงรายละเอียดการใชรูปแบบกากรเรียนการสอน หลักการเหตุผลและประโยชน
ใหผูเรียนทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิธีการเรียนการวัดประเมินผล 
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
                   1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 
                   1.3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนด 
               2. ทดสอบระหวางเรียน เพือ่การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน 4 ระยะ 
               3. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลหลังจากการใชรูปแบบการเรยีน 
การสอนเสร็จสิ้น 



100 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    1. เครื่องมือที่ใชประกอบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
   2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพือ่สงเสรมิ 
ความสามารถในการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
               2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
               2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ตีอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการ 
นําไปใช (Implementation : I) ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ไปทดลองใช สรุปไดดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางที่ 3.3  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : 
การทดลองใชรปูแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ 
แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

เพื่อทดลองใช
รูปแบบการสอน 
ในการพัฒนา
ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการ
วิทยาศาสตรกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 1 

1. ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียด 
การใชรูปแบบการเรียนการสอน 
หลักการเหตุผลและประโยชน
ใหกับผูเรียนทราบและทําความ
เขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียน
การสอน วิธีการเรียน การวัด
ประเมินผลและกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนเกิดประโยชน
สูงสุด 
2. ทดสอบกอนเรียน 
3. ดําเนินการทดลองดวย
รูปแบบการเรียนการสอน 
4. ทดสอบระหวางเรียน 
5. ทดสอบหลังเรียน                                                     

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปที่ 1 ที่กําลัง
ศึกษาใน 
ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 
2560 จํานวน
นักเรียน 16 คน 

- รูปแบบการเรียน
การสอน 
- คูมือการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน 
- แผนการจัดการ
เรียนรู 
- แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 
 
 

 ไดรูปแบบ 
การสอนใน 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
โดยใชโจทย
ปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร 
กลุมสาระ 
การเรียนรู
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 ที่ผาน 
การนําไปใชจริง 
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ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) 
การประเมินและปรับปรงุแกไขรปูแบบการเรียนการสอน 

   ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในข้ันของการพัฒนา 
(Development : D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ที่ดําเนินการลําดับข้ันตอน 
ใหมีความเปนระบบ เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน (Kruse, 2009 : 1) รวมกับแนวคิดแบบจําลองการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกร แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005  : 1-8) และรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil, 2009 : 9) การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี 
เปนการนําผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนในข้ันตอนที่ 3 โดยผลการวิเคราะห
ประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแกไขรูปแบบ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน พรอมที่จะ
นําไปใชตอไป 
 

วัตถุประสงค 
  เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียน
การสอน แลวนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางรูปแบบ 
การคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ใหสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

วิธีดําเนินการ 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการเรียน ดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
  2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
  3. ปรับปรงุรายละเอียดของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใช 
โจทยปญหาบรูณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
      การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในข้ันตอนน้ี ประกอบดวย 
  1. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนการสอน ตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและประมวล 
สรุปขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 
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  2. วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (X) และ 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
  3. วิเคราะหผลดานความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
ที่สงเสริมการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัย โดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนที ่4 การพัฒนา (Development  : D2) 
ซึ่งเปนการประเมินผล (Evaluation : E) และปรบัปรงุแกไขรูปแบบการเรยีนการสอน สรปุได ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล 
(Evaluation : E) และปรบัปรุงแกไขรปูแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ 
แหลงขอมูล/ 
กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

1.1 เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคดิ 
ขั้นสูงของนักเรียน กอนและ
หลังการใชรูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตรที่
สงเสริมความสามารถใน 
การคิดขั้นสูงและจิตตนิสัย 

ทดสอบ 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 
 

คาเฉลี่ย (X) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) t-test 
dependent และ
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

ผลการเปรียบเทียบ
ผลการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนกอน
และหลังการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร 

2. เพ่ือสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตรฯ 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 

แบบสอบถาม 
ความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหเนื้อหา  

ขอมูลแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนฯ 

3. เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร 

พิจารณาตรวจสอบโดย
ละเอียดทุกองคประกอบ
ของรูปแบบการเรียน 
การสอนแลวปรับปรุง
รายละเอียดของรูปแบบ 
การสอนในการพัฒนา
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาบูรณาการกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 1 

รูปแบบการสอนใน
การพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้น
ระถมศึกษาปที่ 1 

- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม
ความคดิเห็นของ
นักเรียนที่มีการตอ
การใชรูปแบบการ
เรียนการสอน 

การวิเคราะหคาท ี รูปแบบการสอน 
ในการพัฒนา
ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการ
วิทยาศาสตร  
กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 

 


