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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

   การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) 
ใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswelland Plano Clark, 2007 : 67) 
มีวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 
ที่พัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี ข้ันตอนที ่1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบ 
และพัฒนา (Design and Development : D & D) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนําไปใช (Implementation: I) ทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอนและข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation: E) ประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรบัการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ 
วิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และประสทิธิภาพ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน 
   ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชใน 
การขยายผล 
   ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรบัปรุงแกไขรูปแบบการเรยีนการสอน 
 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาขอมูลพืน้ฐานสําหรบัการพฒันารปูแบบการเรียนการสอน 

           ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
ศึกษาวิเคราะหสภาพที่คาดหวังกับสถานที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) 
โดยศึกษาวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานและตัวข้ีวัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
รวมทั้งวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ 
ในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวง 
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ระยะที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน 
ของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ 
(การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (A-NET) 
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ระดับนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA, Trends inInternational 
Mathematics and Science Study หรือ TIMSS) ในสวนของการสังเคราะหแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด 
ข้ันสูงของนักเรียน ผูวิจัยสังเคราะหกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียน โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิดหลักการการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R & D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) 
แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกคแคเรย และแคเรย (Dick, Carey and 
Carey, 2005 : 1 - 8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce  and Weil, 2009 : 9) 
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ
Embedded (The Embedded Design) โดยวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลัก และวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง 
(Creswell and Plano Clark , 2007 :  67) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร การจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม
แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษา นอกจากน้ีแลวผูวิจัยศึกษาวิเคราะหผูเรียน โดยสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู
สมรรถนะในการเรียนรูของนักเรียนจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 
ซึ่งผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 
   การศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิเคราะหแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรและการสงเสริม
ความสามารถในการคิดข้ันสูง ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) พบวาหลกัสตูรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดสําคัญ คือ มีมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย 
ในการพัฒนาผูเรียน (Standards – based Curriculum) มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบและแนวทางใน 
การสรางหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลทําใหทราบวาอะไรเปนสิ่งสําคัญ
ที่นักเรียนควรรูและปฏิบัติได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ัน จะตองเตรียมความพรอม
ของผูเรียนในเรื่องตอ ๆ ไป ดวยการตรวจสอบทบทวนความรูมโนทัศนและทักษะพื้นฐานที่จําเปนใน 
การเรียนรูเรื่องใหม สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเน้ือหา 
และมโนทัศน ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรมหรือต้ังคําถามทีก่ระตุนใหนักเรียนคิด อธิบายและใหเหตุผล 
เชน จัดกิจกรรมรวมกันเรียนรูแบบตาง ๆ ใหนักเรียนแกปญหา โดยใชความรูที่เรียนมาแลวหรือเรียนรู 
ผานการแกปญหา ใหนักเรียนใชความรูทางพีชคณิตศาสตรในการแกปญหา หรืออธิบายเหตุผลทาง
เรขาคณิต ใชความรูทางคณิตศาสตรอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันกระตุนให
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นักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาและสรางสรรคผลงานที่หลากหลาย การประเมินผล
ดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ประเมินไดจากกิจกรรมที่นักเรียนทําจากการทําแบบฝกหัด 
จากการเขียนอนุทิน หรือจากการสอบ โดยใชขอสอบที่เปนคําถามปลายปดที่ใหโอกาสนักเรียนแสดง
ความสามารถการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนทางดานการคิด และกําหนดไวเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน 
ดวยถือวาเปนทักษะที่จะนําไปสูการสรางความรู และการนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ ประเด็นหลักของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันอยูที่เปาหมาย น่ันคือคุณภาพ
ของผูเรียน ผูสอนจะใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบใดก็ได ข้ึนอยูกับความเหมาะสม แตสิ่งที่ตองยึดไว 
คือ เปาหมายคุณภาพผูเรียนตามตัวช้ีวัด 4 ประการ ไดแก 1) มีวิธีคิดระดับสูง เชน คิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณและสรางสรรค 2) มีวิธีการเรียนรูหรือเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถ
สืบเสาะแสวงหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่เหมาะสม 3) มีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตลอดจนมีทักษะสังคม 4) มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค (วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล, 
2552 : 94 - 95) การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตอง
พัฒนาใหถึงมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังน้ันในกระบวนการของการจัดการเรียนรูจะตองพัฒนาผูเรียน 
ใหครอบคลุม ทั้งในเรื่องขององคความรู ทักษะกระบวนการควบคูกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเปาหมายของการจัดการเรียนรู คือ การพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีเหตุมีผล สามารถประยุกตใช
ความรูในการแกปญหาและการทํางานในสถานการณตาง ๆ ได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2552 : 99) การจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู นําไปสู 
การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน 
ของความเช่ือวาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรู 
จึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียน
ตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายนําไปสูการบรรลุเปาหมายของหลักสูตร การพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
โดยชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถ
ในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช 
เทคโนโลยี ตลอดจนมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสงัคม 
ไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 
3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 

  ผลการวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิ 
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตํ่าทั้งจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Program 
Student Assessment หรือ PISA, Trends in International Mathematics  Science Study หรือ TIMSS) 
และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) 
และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (A-NET)) ปจจัยสําคัญหน่ึงคือวิธีการสอนหรือวิธีจดัการเรยีนรู 
เพราะหัวใจสําคัญของการสอน คือ สอนใหผูเรียนเรียนรูเปน มีความสามารถในการเรียนรูอยางมสีทิธิผล 
ไมใชสอนใหผูเรียนรู และจําแตเพียงเน้ือหาแตไมเขาใจในมโนทัศน ควรสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและประเมินคา สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ  ได วิชาคณิตศาสตรมสีวนสาํคัญ 
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ในการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห ฝกใหใชความคิดเชิงวิเคราะหในการแกปญหาและฝกวิเคราะห
กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนการวิเคราะหกระบวนการหาขอสรุป ข้ันตอนวิธีที่จะตองทําใน 
การแกปญหา สาเหตุสําคัญที่นักเรียนคิดแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไมได เพราะไมทราบวาจะเริ่มตน 
แกปญหาอยางไรและไมเขาใจปญหา ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและปญหาที่พบ (สัมภาษณนักเรียน จํานวน 10 คน 
เมื่อวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ 2558) สรุปไดดังน้ี 

 1. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตสาสตรเพราะเปนวิชาที่เนนความเขาใจ ใชความสามารถในการคิด 
และการคํานวณมากกวาการทองจํา 
      ดังขอมูลจากการสมัภาษณนักเรียนตอไปน้ี 
  1) ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะชอบคิดเลข คํานวณ ใชความเขาใจมากกวาความจํา 

2) ชอบเรยีนคณิตศาสตร เพราะหากไดรบัการฝกทาํโจทยบอย ๆ จะชวยใหเรยีนเกงข้ึน 
   3) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีโจทยทาทายความสามารถใหคิด ถาสามารถคิดแกโจทย 
ปญหาไดจะรูสึกสนุก แตถาคิดไมไดและเมื่อพยายามแลวก็ยังคิดไมไดอยูดีก็จะมีความรูสึกทอบาง เบ่ือบาง 
   4) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่ตองใชทักษะในการแกปญหาใชเหตุผล 
ใชการคิดอยางรอบคอบ เมื่อสามารถแกปญหายาก ๆ ไดก็เกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจนําการเรียนตอไป 

  5) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่เนนความเขาใจและใชความสามารถใน 
การคิดคํานวณมากกวาการทองจํา แตไมคอยชอบโจทยปญหา สิ่งที่ตองการจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
คือความเขาใจ ความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการคิดวิเคราะหโจทยไดอยางรวดเร็ว 
และแมนยํามากข้ึน 
   6) คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถคิดหาคําตอบไดอยางมีหลักการและเหตุผล เปนวิชา 
ที่ทําโจทยมาก ๆ แลวไมเบื่อ มีวิธีหาคําตอบที่หลากหลายและที่สําคัญใชความเขาใจมากกวาความจํา 
เมื่อเขาใจแลวก็จะมีชัยไปกวาครึ่ง 
   7) วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนแลวสนุก ไดฝกคิด ไมนาเบื่อ แตก็มีความยากใน
บางเรื่องโดยเฉพาะโจทยปญหาที่ซับซอน ถารูหลักการคิดและฝกใหชํานาญนาจะทําใหการแกโจทย
ปญหาเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถ 
   8) ชอบคณิตศาสตร เมื่อทําโจทยยาก ๆ ไดดวยตนเองจะรูสึกภูมิใจมาก อยากไดหลักการ 
คิดวิเคราะหแกปญหาโจทยและฝกใหชํานาญใหสามารถคิดวิเคราะห ตีโจทยไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
  9) ปญหาในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน คือ การแกโจทยปญหา ตองการใหสงเสรมิ 
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความโจทย รวมทั้งปญหาในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ 
ในการคิดคํานวณ 
   10) อยากเกงคณิตศาสตร อยากเรียนนอกหองเรียน และอยากวิเคราะหและตีความโจทยได 
              2. การสอนของครูไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทาน้ัน ควรใหนักเรียนมีโอกาส 
ฝกใชกระบวนการคิด สงเสริมความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเช่ือมโยง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะหและแกปญหา 
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      ดังขอมูลจากการสมัภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี 
  1) การเรียนวิชาคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอการนําไป 
ประยุกตใช ผูเรียนจะตองมีความเขาใจ สามารถสรางมโนทัศนได นอกจากตองใชทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน 
จํา เขาใจ นําไปใช แลวยังจําเปนตองใชทักษะการคิดข้ันสูง โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหอันจะนําไปสู 
การคิดแกปญหา การใชเพียงความรูความจําไมเปนการเพียงพอตอการแกปญหาในสถานการณที่เปลี่ยนไป 
หรือโจทยปญหาที่พลิกแพลง  
   2) ปญหาสําคัญหน่ึง คือการสอนของครูที่เปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบ
เทาน้ัน ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสฝกใชกระบวนการคิด ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเน่ือง
เช่ือมโยง ขาดทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ควรมุงใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด 
ใหผูเรียนไดคิดตามเปนลําดับข้ันตอน มีเหตุผล มุงใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ  เชนทักษะในการคิดคํานวณ 
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยํา และรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร  
   3) การฝกทักษะเปนสิ่งสําคัญ ควรเนนกระบวนการและใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ยอนกลับ 

 3. การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง 
ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี 
  “ครูใชวิธีการสอนแบบเดียวกันกับผูเรียนทุกคนในช้ันเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมาก มุงเน้ือหา
และมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา มักใชวิธีการบรรยาย บอกใหจดจํา แสดงวิธีทําใหดู ไมเนนกระบวนการคิด 
การจัดการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง ควรสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถคิดอยางอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการฝกทักษะ” 
  การศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการคิด 
วิเคราะห เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) 
แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกดแคเรย และแคเรย (Dick, Carey and 
Carey, 2005 : 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ จอยซและเวลล (Joyce and Weil, 2009 : 9) 
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัย
แบบ Embedded (The Embedded Design) ใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพ 
เปนวิธีรอง วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร การจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัด 
การเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

  ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) พบวา 



108 
 

  การศึกษาวิเคราะหผูเรียนโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียน จากการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ พบวา นักเรียนคุนเคยกับการฟงบรรยายโดยสวนใหญ 
จะไมกลาซักถาม ไมมีสวนรวมในการอภิปราย ถาม ตอบ นักเรียนที่ต้ังใจเรียนจะมีพฤติกรรมในการต้ังใจฟง 
จดบันทึก ไมคุย และมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ขาดสมาธิในการเรียน ถึงแมจะไมคุย แตไมมีสมาธิจดจอ 
อยูกับการเรียน อาจเหมอลอย ทํางานอื่นไปดวย นอกจากน้ียังมีนักเรียนจํานวนมากที่มีพฤติกรรม 
ในการจดบันทึกพรอมกับการคุย ไมคิด ไมฟง หรือฟงอยางไมตอเน่ือง ซึ่ง วิธีการเรียนรูของนักเรียน 
ในลักษณะน้ันทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการฝกทักษะกระบวนการคิด การเช่ือมโยงความรู ความคิด 
ดังขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี (สัมภาษณอาจารย 
จํานวน 3 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ขณะรวมกิจกรรมวันเด็ก) สรุปไดดังน้ี 
  1. นักเรียนยังขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ชอบวิธีลัด 
สูตรลัด ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี 

 “เมื่อนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการแกปญหาและไมรูแนวทางในการจัดการสงผลใหเกิด
ความยอทอ หมดกําลังใจ เกิดความเบื่อหนาย ทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน ปดโอกาสในการพัฒนา” 

      (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558) 
 

 “เน้ือหาชวงแรกๆที่ไมซับซอนนักเรียนยังคงต้ังใจเรียน แตเมื่อตองใชสมาธิ จดจออยูกับการเรียน 
ที่ยุงยาก ซับซอนข้ึน เปนเวลาที่ตอเน่ืองนานๆหลายๆคน ก็หมดความอดทน เสียสมาธิ เริ่มแอบทํากิจกรรม 
อื่น ๆ ทําใหเกิดปญหาในการเรียนสะสมข้ึนเรื่อยๆ จนยากตอการแกไข นําไปสูเจตคติที่ไมตอการเรียน”  

(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558) 
 

 “นักเรียนไมมีความพรอมในการเรียน ไมเตรียมตัวกอนเรียนทั้งในเรื่องของความรูพื้นฐาน 
ที่ตองนํามาใชในเรื่องที่จะเรียนตอไป ไมมีสมาธิในการเรียนอยางตอเน่ือง” 

      (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558) 
 

  2. นักเรียนมีปญหาการเขียน ไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับข้ันตอน มีปญหา
ในการเช่ือมโยงความรูและการสื่อสาร ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร 
ตอไปน้ี 
 “โดยสวนใหญนักเรยีนจะไมกลาถาม ถาสงสัยหรอืไมเขาใจมักจะถามนอกเวลา เปนการสวนตัว” 

      (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558) 

 “นักเรียนสวนใหญชอบฟงและจดบันทึก ไมชอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เปนเพราะคุนเคย
กับการเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายของคร”ู 

      (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558) 
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   โดยสรุปแลววิธีการเรียนรูของนักเรียนสวนใหญจะคุนเคยกับการฟงบรรยาย ไมกลาซักถาม 
นักเรียนขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ปญหาหน่ึงที่สําคัญคือการเขียน 
นักเรียนไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับข้ันตอน มีปญหาในการเช่ือมโยงความรู 
และการสื่อสาร ดังน้ัน การเรียนรูวิธีการเรียนและวิธีการคิดจึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงที่ครูผูสอนตองตระหนัก
และจัดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชประบวนการคิดและรูจักกระบวนการคิด วิธีคิดของตนเอง 
 

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะหโดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ในข้ันการออกแบบและพัฒนามีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยป ญหาบูรณการวิทยาศาสตร กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ผลของการออกแบบและพัฒนา 

ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) พบวา 

 1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
    จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซเวลล และคาลฮาวน 

(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching) 
เริ่มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียน 
เปนผูแสดง โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนในหองเรียน เพื่อนําไปสูรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช  

 2. แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
    การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จากการศึกษา
พบวา มีแนวคิดและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังน้ี 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics 
Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมสํารวจ วิเคราะหโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL บูรณาการ 
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กับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการแกโจทยปญหา ดวยเทคนิคกระบวนการ 
แกปญหาของโพลยา (George Polya) บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

    2.1 การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
          กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม 

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

  2.1.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่ง
อาจเกิดข้ึนจากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดข้ึนเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียน
เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลาน้ัน 
หรือเปนเรื่องที่เช่ือมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กาํหนด
ประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุน
ดวยการเสนอประเด็นข้ึนมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลงัสนใจ 
เปนเรื่องที่จะศึกษา 

 เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาจรวมถึงการรวบรวม 
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่ 
จะศึกษามากย่ิงข้ึน และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 

  2.1.2 ข้ันสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถาม 
ที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน 
กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสราง
สถานการณจําลอง (Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางพอเพียงที่จะใชในข้ันตอนตอไป 

  2.1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ไมไดคํานึงถึงขอจากการสํารวจตรวจสอบ 
แลวจึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป 
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง 
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว โตแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ต้ังหลาย แตผลที่ได 
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู 
  2.1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนในเช่ือมโยงกับ
ความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ 
หรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเช่ือมโยงกับ 
เรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน 

  2.1.5 ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ 
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไประยุกต
ใชในเรื่องอื่น ๆ 
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  การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ  จะนําไปสู 
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ  ทาํให
เกิดเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1  ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) 

 

        2.2 ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรยีนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 

         วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 

        2.2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
        2.2.2 ข้ันดําเนินการสอน 
         1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย (K) 
         2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W) 
         3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D) 
         4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L) 
      2.2.3 ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ 

2.2.4 ข้ันสรุป 
      2.2.5 ข้ันวัดและประเมินผล 

              2.3. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิคกระบวนการแกปญหาของโพลยา (George Polya) 
บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
       2.3.1 ข้ันที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

     2.3.2 ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการสอน 
          1) ทําความเขาใจปญหา 
          2) วางแผนแกปญหา 
           3) ดําเนินการแกปญหา 
          4) ตรวจสอบผล 

สรางความสนใจ

ประเมิน สํารวจและคนควา

ขยายความรูขยาย อธิบายและลงขอสรุป
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     2.3.3 ข้ันที่ 3 ข้ันฝกทักษะ 
        2.3.4 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุป 

     2.3.5 ข้ันที่ 5 ข้ันวัดและประเมินผล 
 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 

  กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
   การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใชมา 
นานมากในการแกปญหาคณิตศาสตร ซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนน้ีอาจทําบางข้ันตอนให
กระชับข้ึน เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในข้ันตรวจยอนกลับ ทั้งน้ีเพื่อใหการแกปญหามีความกระชับ 
และรวดเร็วข้ึน และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
เปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เน่ืองจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิดทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหา
อยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเน่ือง (อัมพร  มาคนอง, 2553, หนา 41) 
   Polya(1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 
4 ข้ันตอน คือ 
      ข้ันที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ 
ตัวปญหา โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง 
มีความเพียงพอสําหรับการแกปญหาน้ันหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่ง
สามารถสรุปปญหาออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ  ชวย 
เชน การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณ โดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคํา 
ของนักเรียนเอง แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากข้ึน 
      ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา 
จะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา 
อยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปนข้ันที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทยกําหนดให 
ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังน้ี 
        1. โจทยปญหาลักษณะน้ีเคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา
ที่เคยทํามาแลวอยางไร 
        2. เคยพบโจทยปญหาน้ีเมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา 
        3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห 
ความแตกตางของปญหาน้ีกับปญหาที่เคยทํามากอน ดังน้ันการวางแผนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่ 
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ 
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา 

     ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติการ 
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม 
มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ของแผนใหชัดเจน
แลวลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 
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      ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่
ข้ันตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณา 
และตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเช่ือถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา 
ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหน่ึง ตรวจสอบเพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคา 
ของคําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมข้ึน
กวาเดิม ข้ันตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยาย
แนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม 
   จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังน้ี 
        ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)  
     ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนข้ันที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม 
        ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan) 
     วางแผนแกโจทยปญหาเปนข้ันที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง 
        ข้ันที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan) 
      ปฏิบัติตามแผน เปนข้ันที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได 
        ข้ันที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back) 
   ตรวจสอบคําตอบเปนข้ันที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบคําตอบถูกตอง 
หรือไม 

 

  ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

  ผูวิจัยไดนําองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซเวลล และคาลฮาวน 
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียน 
การสอน องคประกอบที ่2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบที ่3 องคประกอบ 
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ประกอบดวย ปจจัยเอื้อตอการเรียนรูและปจจัยสนับสนุน มาพัฒนาราง
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังน้ี  

 

 องคประกอบท่ี 1 องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค  

     จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of 
Mathematics Learning) การเรียนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) การวิเคราะห
โจทยดวยเทคนิค KWDL และการแกปญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของ
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รูปแบบการการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถพัฒนาเปนหลักการ
และวัตถุประสงคของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดดังน้ี  

 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic 
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน 
คือ ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ  เชน การที่เด็กเรียนรู 
จากของเลนช้ินใหมโดยการเลนของเลนช้ินน้ัน ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสราง
มากข้ึน ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน 
และ ข้ันที่ 3 เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศน
เหลาน้ันไปใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจ
โครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical 
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

 กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวา
ผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ีจะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร การนําวิทยาศาสตร 
มาใชในการเรียน โดยนักเรียนไดมีโอกาสใชกระบวนการสืบเสาะหาความร ตามกระบวนการแลวนํามา
กําหนดเปนสถานการณใหมในการต้ังโจทยปญหา ใชเทคนิควีธีในการวิเคราะหโจทยปญหาและแกโจทย
ปญหาอยางมีรูปแบบ เริ่มจากนักเรียนฝกตามกรอบ จนเกิดความชํานาญ และเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
 

 องคประกอบท่ี 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน 

    จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of 
Mathematics Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมสํารวจ วิเคราะหโจทยปญหา 
ดวยเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการแก
โจทยปญหา ดวยเทคนิคกระบวนการแกปญหาของโพลยา (George Polya) บูรณาการกับรูปแบบการเรียน 
แบบรวมมือโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
       กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546 : 219-220) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ัน ดังน้ี 
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     1.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึน 
จากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดข้ึนเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรยีนเองหรอืเกดิจาก 
การอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลาน้ัน หรือเปนเรื่องที่
เช่ือมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ะศึกษา 
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ  หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็น 
ข้ึนมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา 

 เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนเฟองรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาจรวมถึงการรวบรวม 
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ  ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะ
ศึกษามากย่ิงข้ึน และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 

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

    1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ไมไดคํานึงถึงขอจากการสํารวจตรวจสอบแลว 
จึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป 
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง 
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว โตแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไว หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ต้ังหลายแตผลที่ได 
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู 

    1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนในเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรือ 
แนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลอง หรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ หรือเหตุการณอื่น ๆ  
ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเช่ือมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิด
ความรูกวางขวางข้ึน 

               1.5 ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน 
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอืน่  ๆ

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

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) 

 

   2. ลักษณะการจัดการเรยีนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรปูแบบการเรียนแบบรวมมือ
(Cooperative Learning) 
            วัชรา  เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึง่ประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 

     2.1 ข้ึนนําเขาสูบทเรียน 
     2.2 ข้ันดําเนินการสอน 
 1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย (K)  
 2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W) 
 3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D) 
 4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L) 
     2.3 ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ 
     2.4 ข้ันสรุป 
     2.5 ข้ันวัดและประเมินผล 
 

  3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 
     กระบวนการแกปญหาของโพลยา 

      การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใช
มานานมาก ในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนน้ีอาจทําบางข้ันตอน 
ใหกระชับข้ึน เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในข้ันตรวจยอนกลับ ทั้งน้ี เพื่อใหการแกปญหา 
มีความกระชับและรวดเร็วข้ึน และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เน่ืองจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิด 
ทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเน่ือง 
(อัมพร  มาคนอง, 2553, หนา 41) 

สรางความสนใจ

ประเมิน สํารวจและคนควา

ขยายความรูขยาย อธิบายและลงขอสรุป
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  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 อาจใชวิธีการตางๆ ชวย เชน การวาดรูป 
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณโดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง 
แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากข้ึน 
      ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา 
จะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา 
อยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปนข้ันที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล  หรือสิ่งที่โจทย
กําหนดให ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังน้ี 
       1. โจทยปญหาลักษณะน้ีเคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา 
ที่เคยทํามาแลวอยางไร 
       2. เคยพบโจทยปญหาน้ีเมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา 
       3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหาน้ีกับปญหาที่เคยทํามากอน ดังน้ันการวางแผนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่ 
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ 
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา 
      ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติการ 
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม 
มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆของแผนใหชัดเจนแลว
ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 
      ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่
ข้ันตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณโดยพิจารณา 
และตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเช่ือถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา 
ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหน่ึงตรวยสอบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของ
คําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมข้ึนกวาเดิม 
ข้ันตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิด 
ในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม 
  จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ 
โพลยา ไดดังน้ี 
      ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem) 
     ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนข้ันที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม 
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      ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan) 
     วางแผนแกโจทยปญหาเปนข้ันที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง 
      ข้ันที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan) 
     ปฏิบัติตามแผน เปนข้ันที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได 
      ข้ันที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back) 
     ตรวจสอบคําตอบเปนข้ันที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบ
คําตอบถูกตองหรือไม 

 
           องคประกอบท่ี 3 องคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช 

     1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนให ผูเรียน 
ตองไดรับการพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ไดแก 
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลาใน 
การแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถ 
ในการแกปญหา 

     2. ปจจัยสนับสนุน 
         2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจาํนวน 4 คน  
         2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบักจิกรรม 

   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และแกไขปรับปรุง 
  1. การดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรปูแบบการพฒันา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบวา รูปแบบการสอน 
การคิดวิเคราะห ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับ
มากที่สุด (M = 4.70, S.D. = 0. 50) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบ 
มีความเหมาะสมครอบคลุม และองคประกอบของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธสอดคลอง
สงเสริมซึ่งกันและกัน มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.68, S.D. = 0.50) และเมื่อ 
พิจารณาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบในสวนขององคประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม/สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถ
ใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นจุดเนนในการเรียนการสอน วัตถุประสงค
มีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความ 
สอดคลองกัน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ มีความสอดคลอง/เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.80, 
S.D. = 0.45) สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอนมีข้ันตอนครบถวนเหมาะสม
และสอดคลองตอเน่ืองกัน ข้ันตอนการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงคมีความเหมะสม/สอดคลอง
อยูในระดับมากที่สุด (M = 4.67, S.D. = 0.51) นอกจากน้ีแลวองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
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ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมีความเหมาะสม/ 
สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M= 4.60, S.D. = 0.55) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
  2. การแกไขปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
  จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรปูแบบการพฒันาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูเช่ียวชาญ พบวาไมมีขอใดที่มีคาความสอดคลองตํ่ากวา
เกณฑที่กําหนด (พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นอยกวา 1.00) อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําคําแนะนําที่ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะเพิ่มเติมมาพิจารณา แกไข
ปรับปรุง รูปแบบการเรียนการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความสมบูรณ 
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
  ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอน ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 
และปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใช 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 19 คน ผลการทดลองใช 
พบวา โดยภาพรวมไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 82.00/81.57ซึ่งเปนไป 
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 

ตอนที่ 3  ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 

 จากการนํารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผาน 
การหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 จากการทดลองใช (Try out) ไปใช 
ในสถานการณจริง (Implement) กับกลุมตัวอยาง โดยการดําเนินการตามกระบวนการ ของรูปแบบการสอน 
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดังน้ี 
  1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

     กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546 : 219-220) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ัน ดังน้ี 
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     1.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนจากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดข้ึนเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง 
หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลาน้ัน 
หรือเปนเรื่องที่เช่ือมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กาํหนด
ประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุน
ดวยการเสนอประเด็นข้ึนมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจ 
เปนเรื่องที่จะศึกษา 

 เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาจรวมถึงการรวบรวม 
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่ 
จะศึกษามากย่ิงข้ึน และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 

     1.2 ข้ันสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจ
จะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบ 
อาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง 
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
อยางพอเพียงที่จะใชในข้ันตอนตอไป 

     1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ ตรวจสอบแลวจึงนํา 
ขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุปสราง 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง 
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว โตแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ต้ังหลาย แตผลที่ได 
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู 

     1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนในเช่ือมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ 
หรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเช่ือมโยงกับ 
เรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน 

      1.5 ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา นักเรียน 
มีความรูอะไรบาง อยางไรและมากนอยเพยีงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ  

   2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือ(Cooperative Learning) 
            วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ 

      2.1 ข้ึนนําเขาสูบทเรียน 
      2.2 ข้ันดําเนินการสอน 
  1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย (K) 
  2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W) 
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  3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D) 
  4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L) 
      2.3 ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ 
      2.4 ข้ันสรุป 
      2.5 ข้ันวัดและประเมินผล 
  หรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอยซึ่งก็จะใหเช่ือมโยง 

กับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน 

 
  3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 

     กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
      การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใช 
มานานมากในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนน้ีอาจทําบางข้ันตอน 
ใหกระชับข้ึน เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในข้ันตรวจยอนกลับ ทั้งน้ีเพื่อใหการแกปญหามี
ความกระชับและรวดเร็วข้ึน และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซบัซอน กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เน่ืองจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิด 
ทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเน่ือง 
(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 หรือแยกแยะสถานการณสถานการณโดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรยีนเอง 
แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากข้ึน 
  ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะ
แกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา 
อยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปนข้ันที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล  หรือสิ่งที่โจทย
กําหนดให ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังน้ี 
       1. โจทยปญหาลักษณะน้ีเคยพบมากอนหรือไม และมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา 
ที่เคยทํามาแลวอยางไร 
       2. เคยพบโจทยปญหาน้ีเมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา 
       3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้ง แลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหาน้ีกับปญหาที่เคยทํามากอน ดังน้ันการวางแผนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่ 
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในปญหา ผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ 
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา 
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  ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติการ 
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม 
มาใช โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ของแผนใหชัดเจน
แลวลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 
  ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่
ข้ันตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณา 
และตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเช่ือถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา 
ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหน่ึงตรวยสอบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของ
คําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมข้ึนกวาเดิม 
ข้ันตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไปขางหนา โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิด 
ในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม 
   จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ 
โพลยา ไดดังน้ี 
      ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)  
     ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนข้ันที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม 
      ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan) 
     วางแผนแกโจทยปญหาเปนข้ันที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง 
      ข้ันที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan) 
     ปฏิบัติตามแผน เปนข้ันที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได 
      ข้ันที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back) 
     ตรวจสอบคําตอบเปนข้ันที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบ
คําตอบถูกตองหรือไม 
  การนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองน้ัน 
ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สรุปได ดังน้ี 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
      ผูวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน 
ดวยใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมลู โดยหาคาเฉลีย่ (X̅) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t - test dependent ผลปรากฏดังในตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน 
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 

 

ความสามารถในการคิดขั้นสูง   รอยละ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

กอนเรียน 10.25 1.25 34.17 
หลังเรียน 27 2.07 90.00 

ผลตาง 16.75 0.82 55.83 
  

 จากกตารางที่ 4.1 พบวาหลังการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบในการพัฒนาความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 16 คน ระยะเวลาในการใช 30 ช่ัวโมง 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 55.83 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ขอ 2 
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ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการคิด 
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที ่4.2 

ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

ขอท่ี ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

  ระดับ อันดับท่ี 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตองใช 

เช่ือมโยงในการเรียนรูเน้ือหาใหม 
4.54 0.56 มากที่สุด 7 

2 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพื่อน 4.63 0.54 มากที่สุด 5 
3 นักเรียนมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อเกิดขอ

สงสัยหรือไมเขาใจ 
4.71 0.51 มากที่สุด 4 

4 นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรปุ
สาระสําคัญและเช่ือมโยงความรู 

4.56 0.50 มากที่สุด 6 

5 นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
และกระบวนการคิดแกปญหา 

4.78 0.48 มากที่สุด 2 

6 นักเรียนไดฝกแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการช้ีแนะของคร ูรวมทั้งฝกดวยตนเอง
และฝกกับเพื่อนเปนกลุม 

4.88 0.33 มากที่สุด 1 

7 นักเรียนไดฝกการสื่อความหมาย สื่อสาร 
และนําเสนอโดยใชสญัลักษณทางคณิตศาสตร 

4.73 0.45 มากที่สุด 3 

รวม 4.69 0.25 มากที่สุด  
 

 จากกตารางที ่4.2 พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบในการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอ 3 


