
บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1” เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชรูปแบบการสอน 
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
2) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 3) เพื่อทดลองใชรูปแบบการสอนโดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
และ 4) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอน โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนเน้ือหา 
สาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ในสวนของตัวช้ีวัดระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มาตรฐาน ค1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ของจํานวน และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวช้ีวัด ป.1/2 วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกนิหน่ึงรอย 
และศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา 
การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเช่ือมโยงความรูตาง  ๆ
ทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคตัวช้ีวัด ป.1/1 
ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ป.1/2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา 
ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ป.1/3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
ป.1/4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยาง 
ถูกตอง ป.1/5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ป.1/6 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กลาวมาน้ัน จําตองใชทักษะการคิดวิเคราะหใน 
การแกปญหา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือรูปแบบการสอน โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความคิดเห็นของนักเรียน 
ตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการวิจัย ดําเนินการตามข้ันของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ข้ันตอนน้ีเปนการ 
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบ 
และพัฒนา (Design and  Development D & D) ผูวิจัยไดพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
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คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบโครงรางของ
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบและนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
นักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการทดลองใช 
(Implementation : I) รูปแบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน ในข้ันน้ีผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
และข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluate  :  E) การประเมินและแกไข 
รูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ีเปนการนําผลการทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาข้ึนในข้ันตอนที่ 3 ซึ่งเปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 2) คูมือการใช 
รูปแบบการเรียนการสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการหา 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท ีโดยสรุปผลการวิจัย อภิรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ไดดังน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 

       การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1” สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
  1. รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยองคประกอบ 
3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบ 
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช กระบวนการเรียนการสอนมี ดังน้ี 

     1.1 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
          กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจดักจิกรรม 

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

                     1.1.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 
                     1.1.2 ข้ันสํารวจและคนควา (Exploration) 
                     1.1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรปุ (Explanation) 
                     1.1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) 
                     1.1.5 ข้ันประเมนิ (Evaluation 
       1.2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรปูแบบการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 

    วัชรา  เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทย 
ปญหาคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 
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           1.2.1 ข้ึนนําเขาสูบทเรียน 
           1.2.2 ข้ันดําเนินการสอน 
         1) หาสิ่งทีรู่เกี่ยวกับโจทย (K) 
         2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W) 
         3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D) 
         4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L) 
          1.2.3 ข้ันฝกทักษะโดยอสิระ 
          1.2.4 ข้ันสรุป 
          1.2.5 ข้ันวัดและประเมินผล 

          1.3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 
    Polya (1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไว 4 ข้ันตอน คือ 
         ข้ันที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) 
         ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) 

        ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) 
         ข้ันที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) 

  การสอนตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน ฯ เทากับ 82.00 / 81.57 

 2. หลังการเรียนดวยรูปแบบการสอนการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 นักเรยีน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยภาพรวมสูงกวากอนเรียน รอยละ 55.83 

 3. ความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ีตอรปูแบบการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากทีสุ่ด 
 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบรูณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาข้ึนน้ีผาน
การตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 5 คน พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการกําหนดองคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม ครอบคลุม
ความตองการจําเปนของการสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และองคประกอบของรูปแบบ
แตละองคประกอบมีความสมัพันธสอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน และมีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูใน 
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ ในสวนของ 
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องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงใหเห็นจุดเนน 
ในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดใน
ตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลองกันตามความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสม/ 
สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอนมีข้ันตอนครบถวน 
เหมาะสมและสอดคลองตอเน่ืองกัน ข้ันตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสามารถทําใหการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด นอกจากน้ีแลวองคประกอบ 
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักการและ
วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเหน็
ของผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งของรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
มีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.00 / 81.57 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ มีการดําเนินตามข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ 
โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นฐานที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร และศึกษา 
วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) วิเคราะห 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสรางความรู 
หลักการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด แนวทางการจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะ 
แหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและไดศึกษาวิเคราะหผูเรียน โดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียน 
จากการสัมภาษณอาจารย ผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร เพื่อเติมเต็มความรู ทักษะที่จําเปนในการเรยีนรู 
เรื่องใหมซึ่งเปนการดําเนินการอยางเปนระบบตามแนวคิด ADDIE Model ที่ปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิม
ของ University of Florida ซึ่งดําเนินการตามหลักข้ันตอนยางเปนระบบ เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน (Kruse, 2009 : 1) 
รวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการและแนวปฏิบัติของ
รูปแบบการเรียนการสอน สําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดเนนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นําไปสูการสราง 
ความรูของตนเองดวยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร และการรวมมือกัน 
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ ธอรนไดส (Thorndike’s Classical connectionism, cited in 
Hergenhahn and Olson, 1993) ที่วาดวยการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมและหลักการฝกหัด 
(Law of Exercise) การฝกหัดหรือการกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทน 
รวมทั้งแนวคิดการสรางความรูของไวก็อทสกี้ (Vygotsgy, 1978) ที่วาการเรียนรูตามหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี การสรางความรู มุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู (Process of Knowledge Construction) 
เปนการเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Tasks) ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ 
บรรยากาศ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งช้ีแนะการใหแนวคิด แนวทางและฝกฝน 
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียน สามารถสรางความรูดวยตัวเอง โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งประยุกตใช 
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แนวคิดของ คอทเทรล (Cottrel 1999, อางถึงในวัชรา  เลาเรียนดี 2554: 11), วัชรา  เลาเรียนดี (2554: 10-12) 
และ ยุพิน  พิพิธกุล (2545: 21-23) ที่ประกอบดวยการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 1) ระบุปญหา ทําความเขาใจ 
ปญหาจําแนกแยกแยะสิ่งที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยถาม (เหตุ) 2) เช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง
เหตุและผล 3) กําหนดหลักการวิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ 4) สรุป เขียนแสดง 
วิธีจากเหตุไปสูผล และตรวจสอบผลรวมกับกระบวนการคิดแกปญหาของโพลยา (Polya, 1977, 1980) 
ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางในการคิดแกปญหา 4 ข้ันตอนคือ 1) การวิเคราะหปญหา 2) การวางแผนแกปญหา 
3) การดําเนินการตามแผนที่วางไว และ 4) การตรวจสอบผลลัพธและกระบวนการแกปญหาของ วิลสัน 
(Wilson, 1993) ที่แสดงความเปนพลวัต มีลําดับไมตายตัว สามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนา 
เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย 4 ข้ันตอน คือ 1) ทําความเขาใจปญหา 2) วางแผนแกปญหา 3) ดําเนินการตามแผน 
และ 4) ตรวจสอบผล นอกจากน้ีแลวยังสอดคลองกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพของ
โบรฟ (Brophy, 1979, 1982, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2554 : 138) ที่วาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
การสอนโดยตลอด โดยครูเปนผูดําเนินการดวยกิจกรรมและเทคนิควิธีการตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ 
และความสนใจของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติ ฝกปฏิบัติตลอดเวลาในการสอนโดยใชคําถาม
คําสั่ง การแนะนําที่ชัดเจน งายตอการเขาใจและปฏิบัติ เพื่อการตอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพน้ัน 
คือ ครูตองเตรียมคําถาม กิจกรรมตาง ๆ  ลวงหนาเปนอยางดี ใหโอกาสนักเรียนในการอาน ฝกปฏิบัติและตอบ 
คําถามทั่วถึงกันทั้งช้ัน และตามดวยการใหขอมูลยอนกลับที่ชัดเจน และเพื่อการปรับปรุงแกไขคําตอบที่ผิด 
ของนักเรียน พัฒนาทักษะตาง ๆ  ของนักเรียน ใหเกิดความชํานาญคลองแคลวที่สุด ติดตามความเจริญกาวหนา 
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและใหคําแนะนําเมือ่จําเปน จัดการเรียนการสอนโดยให 
ผูเรียนรวมกันเรียนรูตามแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1990) ที่วาการที่ผูเรียนไดรวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซึ่งกันและกันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง
และกลุมชวยใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พัฒนาความสัมพันธที่ดี มีการยอมรับผูอื่นมากข้ึน สรางความมั่นใจ 
ในตนเอง และรูถึงคุณคาของตนเองมากข้ึน สอดคลองกับ จอยซ และเวล (Joyce and Weil, 1986) ทีไ่ด 
กลาวไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลอื 
แนะนํากัน เน่ืองจากผูเรียนในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร สื่อความหมายแกกันไดงายและทาํใหเขาใจงายกวา 
ที่ครูสอนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ี ผูวิจัยใหความสําคัญกับการกระตุนเตรียมความพรอม 
การนําเสนอเน้ือหา การจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิดข้ันสูงดานการคิดวิเคราะห 
และการแกปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ ฝกกระการคิด เนนการฝกทักษะใหเกิดความชํานาญ มีความรู 
ความเขาใจที่ลึกซึ้งและคงทน สรางสังคมของการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยใหเกิดมโนทัศน แนวคิด 
มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งการสอดแทรก บูรณาการการพัฒนาจิตตนิสัยของผูเรียน จึงเปนสวนสําคัญ 
ที่ชวยใหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผานเกณฑ 80/80 เปนไปตามสมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางข้ึนอยางเปนระบบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ไดคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ต้ังแต 4.60 - 4.80 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.45 - 0.55 ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความเหมาะสมในการนําไปใชสถานการณจริงและทําใหรูปแบบการเรียนการสอนสูงกวาเกณฑ 80/80 
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ที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจอยซ และเวล (Joyce and Weil, 2009) ที่วาการเรียนการสอนทีเ่ปน 
ระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเปนหนทางหน่ึงที่จะสรางระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เพราะการสอนที่เปนระบบ คือ การสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพแบบองครวมซึ่ง
ดําเนินตามหลักการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนที่เปนที่ยอมรับและมีผลการวิจัยรองรับ หัวใจสําคัญ คือ สอนให 
นักเรียนเรียนรูเปน ไมใชสอนใหนักเรียนรูแคเพียงเน้ือหา สอนใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียน 
และมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากน้ียังสอดคลองกับ กาญจนา  คุณารักษ (2552: 7) ที่กลาววาการออกแบบ 
การเรียนการสอน เปนกระบวนการแกปญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหสถานการณ หรอืเงือ่นไข 
การเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรูจากหลาย ๆ ทฤษฎี 
เชน ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการเรยีนการสอน ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร และไดใหแนวคิดวาความตองการ 
จําเปนในการออกแบบการเรียนการสอน คือ การแกปญหาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณ 
ที่หลากหลาย เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดวยวิธีการเชิงระบบที่ใหผลอันย่ิงใหญตอการพัฒนา 
ปจเจกบุคคลและมนุษยโดยทั่วไป และต้ังอยูบนพื้นฐานของความรูที่วามนุษยเรียนรูไดอยางไร ซึ่งวิธีการ 
ออกแบบการเรียนการสอน โดยใชวิธีการเชิงระบบดวยการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผล โดยเริม่จาก 
การประเมินความตองการจําเปน การระบุปญหา การทําปญหาใหชัดเจน การวางแผนสําหรับการแกไข
ปญหาน้ัน ตลอดจนทดสอบ การแกปญหา ปรับปรุงวิธีการแกปญหา แลวจึงเริ่มตนออกแบบการเรียน
การสอนใหมอีก การนําวิธีการเชิงระบบมาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอนเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะระบบจะชวยใหครูมีความเขาใจ และเห็นความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองของสวนประกอบ 
ของการเรียนการสอนในระบบโดยตลอดและรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบจึงเปน
วิธีการหน่ึงในการแกปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครูใหมีทั้งศิลปและศาสตรใน
การสอนและสอดคลองกับที่ วัชรา  เลาเรียนดี (2552 : 44) ที่ใหแนวคิดวารูปแบบการสอนและวิธีจัดการ 
เรียนรู มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ลักษณะเน้ือหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ วิธี 
สามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเน้ือหาสาระ ครูควรสามารถรูและตัดสินใจไดวา
ควรเลือกรูปแบบใด และควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใด ในการจัดการเรียนการสอน 
การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดน้ัน ไมจําเปนตองข้ึนอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดเฉพาะ 
ที่เหมาะสมเทาน้ัน เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท แตละระดับสามารถจะผสมผสาน 
กับวิธีจัดการเรียนรูอื่น ๆ  ไดแมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอนอื่น ๆ  ที่ไมใชวิธีสอนทักษะการคิด 
โดยตรง ดังน้ันรูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบรูณาการ 
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาข้ึนน้ีจึงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว องคประกอบตาง ๆ  ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคลองกันทุกองคประกอบ สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลงัการเรยีนดวยรปูแบบ 
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ือง 
มาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีการทบทวนความรู ทักษะสําคัญ 
ที่เกี่ยวของจนเขาใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนไดฝกการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา 
ที่มุงเนนกระบวนการ มีข้ันตอนที่ชัดเจนนําไปสูการคิดที่ตอเน่ืองเช่ือมโยง และใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบยอนกลับ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันสรางพลังในการเรียนไดแนวคิด มุมมอง 
ที่หลากหลายและไดฝกทักษะ โดยการช้ีแนะของครูผูสอน ฝกทักษะอยางอิสระเปนกลุม รวมมือกันเรียนรู 
กับเพื่อนรวมทั้งการฝกทักษะดวยตนเอง สอดคลองกับที่ โจนส (Jones, 1967) ใหความคิดเห็นวาในการ 
แกปญหาน้ัน สิ่งแรกที่ตองคํานึงถึงก็ คือการแยกแยะและวิเคราะหสถานการณเพื่อพิจารณาวามีสิ่งใดที่
จะชวยในการแกปญหาไดบาง ซึ่งในข้ันน้ีไมเพียงแตจะเกี่ยวของกับองคประกอบดานสติปญญาทั่วไป
เทาน้ันแตตองอาศัยประสบการณเดิมและความรูพืน้ฐานไปสูสถานการณใหมอีกดวย จอหนสัน และริสซิ่ง 
(Johnson and Rising, 1972) มีความคิดเห็นในเรื่องขององคประกอบในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร 
วากระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอน ประกอบดวย การมองเห็นภาพ 
การจินตนาการ การจัดทําอยางมีทักษะวิเคราะห การสรุปในเชิงนามธรรมและการเช่ือมโยงความคิดซึ่ง 
ไฮเมอร และทรูบลัด (Heimer and Trueblood, 1977) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถ 
ในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรไวหลายประการ คือ เทคนิคการรูคําศัพท การรูคําศัพทในโจทยคําถาม 
จะชวยใหนักเรียนมองเห็นแนวทางในการแกปญหา ครูอาจจะชวยฝกฝนใหนักเรียนไดรูคําศัพททางคณิตศาสตร 
เพิ่มใหมากข้ึน โดยการจัดหาเกมหรือกิจกรรมที่สงเสริมการใชคําศัพทมาใหนักเรียนเลน นอกจากน้ีแลว 
นักเรียนยังจะตองมีทักษะการคํานวณ การแยกแยะขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของการหาความสัมพันธ 
ของขอมูล การคาดคะเนคําตอบ การเลือกใชวิธีจัดกระทํากับขอมูลไดอยางถูกตอง ความสามารถในการหา 
ขอมูลเพิ่มเติมและการแปลความหมายของโจทย นอกจากน้ีแลวยังสอดคลองกับที ่วัชรา  เลาเรียนดี (2552 : 44) 
ใหแนวคิดวารูปแบบการสอน และวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควร 
ใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเน้ือหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู 
รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ  วิธีสามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเน้ือหาสาระ 
ครูควรจะสามารถเลือกและตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใดหรือเทคนิค
วิธีสอนแบบใดในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดน้ัน ไมจําเปนตองข้ึนอยูกับ 
วิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดที่เหมาะสมเทาน้ัน เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท 
แตละระดับความสามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรูอื่น ๆ ได แมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือ
วิธีสอนอื่น ๆ ที่ไมใชวิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจะตองใชกิจกรรม
หลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมการใชคําถามปลายเปดที่ไมไดมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว คําถามเปดกวาง 
ใหคิดหาคําตอบ คําอธิบายที่หลากหลาย นอกจากน้ีแลวอาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา (EPPE Model) เนนกระบวนการเรียนรู ไมเนนแตเพียงความถูกตองของคําถามในข้ันการนําเสนอ 
เน้ือหาจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิด (Presentation : P) มีการนําเสนอกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห และการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด อาศัยสาระความรูเปนสื่อในการพัฒนาความสามารถในการคิดและจติตนิสยัของ 
นักเรียน การจัดประสบการณการเรียนรู โดยการนําเสนอกระบวนการคิดมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดมโนทัศน 
(Concept) การเสนอกระบวนการคิดเปนการชวยใหมองเห็นสิ่งที่จะเรียนที่เปนกระบวนการชัดเจนหรอื
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ผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได โดยใชวิธีการคิดและวิธีการสอนแบบผสมผสาน รวมกับสื่อการเรียนการสอน 
ที่หลากหลายใหเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา และคุณลักษณะของผูเรียนไปสูการคนพบ และสรุป
มโนทัศน (Concept) ไดดวยตนเองและเนนการฝกทักษะ ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือและการแลกเปลีย่น 
เรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม เปนคู และเปนรายบุคคล ตรวจสอบความเขาใจ ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางสมาชิกกลุม ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน ดังน้ันระหวางเรียนนักเรยีนไดเรยีนรู 
ข้ันตอนกระบวนการคิด และฝกใชกระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการคิดแกปญหา พรอมทั้งฝก
การเช่ือมโยง การสื่อสารนําไปสูมโนทัศน แลวนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะหลายรูปแบบ ทั้งจากการช้ีแนะ
ของครูผูสอน และเปลี่ยนเรียนรูกันกับเพื่อนและฝกดวยตนเองอยางอิสระ ทําใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง 
เกิดแรงจูงใจภายใน มีกําลังใจ ทาทายความสามารถของตนเองเกิดการใฝเรียนรู เพียรพยายามและเกิด
ความชํานาญมากข้ึนเปนลําดับ แตอยางไรก็ตามยังมีขอที่นาสังเกต คือนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการ 
คิดวิเคราะหใน ข้ันตอนที่ 2 เช่ืองโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผล เปนอันดับสุดทาย ถึงแมจะอยูใน
ระดับสูงมากก็ตาม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรยีน โดยสวนใหญจะมปีญหาดานการสือ่สาร 
ดวยการเขียนจะคุนเคยกับการคิดลัด คิดในใจ ทําใหไมสามารถเขียนเรียบเรียง เช่ืองโยงเปนลาํดับข้ันตอนได 
ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลเกี่ยวเน่ือง ทําใหนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ในข้ันตอนที่ 2 การวางแผนแกปญหาเปนอันดับสุดทาย ถึงแมจะอยูในระดับสงูมากก็ตาม ดังน้ันในการเรียน 
การสอน จึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการคิด การเช่ืองโยง การสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนและ
ภาษาสัญลักษณ สอดคลองกับ ยุพิน  พิพิธกุล (2545) กลาววาการสอนคณิตศาสตรควรเนนระบวนการ
ไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทาน้ัน ควรมุงเนนใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด 
ใหผูเรียนคิดตามเปนลําดับข้ันตอน มีเหตุผลและยังตองมุงใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ  เชนทักษะในการคํานวณ 
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยําและรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน มีเจตคติ 
ที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร 

  3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา 
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัย 
พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห 
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 1 นักเรียนตองใชความเพียรพยายามในการเรียนรูและทํางานอยางเปนลําดับข้ันตอนใชความละเอียด 
รอบคอบในการทํางานการสื่อสารและการเช่ือมโยง เน่ืองจากในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนตอง
ใชกระบวนการคิดวิเคราะห เริ่มจากการนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู
มาใชบูรณาการการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห สงผลใหนักเรียนมีความสนุกสนานในกจิกรรมการสาํรวจ 
ไดปฏิบัติจริงในการที่จะไดมาซึ่งสถานการณในการวิเคราะหโจทยปญหา และการแกโจทยปญหาโดยนํา 
เอาเทคนิค วิธีการวิเคราะหโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL และเทคนิคการแกปญหาของโพลยา กระบวน 
การเรียนการสอนในการสืบเสาะหาความรู นักเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห  5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 
ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียน หรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากเรื่องที่สนใจ 
ซึ่งเกิดข้ึนเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม 
เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลาน้ัน หรือเปนเรื่องที่เช่ือมโยงกับความรูเดิมที ่
เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถามกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใด 
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นาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ  หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นข้ึนมากอน เมื่อมีคําถามที่
นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน กําหนดขอบเขตและสวนเรื่อง 
รายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาจรวมถึงการรวบรวม ความรูประสบการณเดิม 
หรือความรูจากแหลงตาง ๆ  ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษามากย่ิงข้ึน และมีแนวทาง 
ที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย ข้ันที่ 2 ข้ันสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจ 
ในประเด็น หรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
ต้ังสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง  ๆ
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสราง 
สถานการณจําลอง (Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง  ๆเพื่อใหได 
มาซึ่งขอมูลอยางพอเพียงที่จะใชในข้ันตอนตอไป  ข้ันที่ 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อได 
ขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผล 
ที่ไดในรูปตาง ๆ  เชน บรรยายสรุปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯ ลฯ การคนพบ 
ในครั้งน้ี อาจเปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว โตแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไมเกีย่วของ 
กับประเด็นที่ต้ังหลาย แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู ข้ันที่ 4 
ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนในเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ได
คนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ หรือเหตุการณอืน่ ๆ  ถาใช 
อธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมากแสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเช่ือมโยงกับเรื่องตาง ๆ  และทําใหเกิดความรู 
กวางขวางข้ึน ข้ันที่ 5 ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา 
นักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไรและมากนอยเพียงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใช
ในเรื่องอื่น ๆ การจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน 
คือ ข้ันที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการสอน ข้ันที ่3 ข้ันฝกทักษะโดยอิสระ ข้ันที่ 4 ข้ันสรุป 
ข้ันที่.5 ข้ันวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 4 ข้ันตอน คือ 
ข้ันที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา โดยพิจารณาวา 
โจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพียงพอสําหรับการ
แกปญหาน้ันหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปญหาออกมาเปน 
ภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป เขียนแผนภูม ิ
หรือแยกแยะสถานการณ โดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง แลวแบงเงือ่นไขในโจทย 
ออกเปนสวน ๆ  ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากข้ึน ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) 
เปนข้ันตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็น
ความสําคัญของขอมูลตาง ๆ  ในโจทยปญหาอยางชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปนข้ันที่คนหาความสัมพันธระหวาง 
สิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทยกําหนดให  ข้ันที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) 
เปนข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติการ ตามแผนทีว่างไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ 
กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ  
ของแผนใหชัดเจนแลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม ข้ันที่ 4 
การตรวจสอบผล (Looking back) เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ข้ันตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปน 
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การตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณาและตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและ
มีเหตุผลที่นาเช่ือถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหาซึ่งอาจจะใชวิธีการอกีวิธีหน่ึงตรวจสอบ 
เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของคําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุง 
แกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมข้ึนกวาเดิม ข้ันตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไปขางหนา 
โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม 

 ซึ่งสอดคลองกับกฎการฝกหัด (Law of Exercise) ตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike, 1993) 
ที่วาการฝกหัดหรือกระทําบอยๆดวยความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนและสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Theory of Meaningful Learning) (Ausubel, 1963) ในการ 
เช่ือมโยงความรูและหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin, 1990) 
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson) และวัชรา เลาเรียนดี (2554) 

 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหา

บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย 
มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

       1. กอนนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใชผูสอนจะตองทําความเขาใจกับทุกองคประกอบ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอ
การเรียนรูและปจจัยสนับสนุนตอครูผูสอนตองเตรียมความพรอมกอนนํารูปแบบไปใช ผูสอนตองศึกษา
ทําความเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตางๆทุกข้ันตอน พรอมทั้ง
ทําความเขาใจกับผูเรียน ใหผูเรียนเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตาง ๆ  
ทุกข้ันตอน ผูสอนตองมีความรูความสามารถในดานเทคนิควิธีสอนที่ใชรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะ 
การสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนและสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเช่ือมโยง การให
เหตุผล การใชกระบวนการคิดแกปญหา การใชคําถาม และสามารถถายทอดลักษณะเหลาน้ีสูผูเรียน 
       2. การสอนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด ครูตองใหความสําคัญกับการต้ังคําถามปลายเปด 
คําตอบนักเรียนคิดไดอยางหลากหลาย และในขณะจัดกิจกรรมครูควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมความกลาคิด 
กลาพูด การใหเหตุผลประกอบการตอบของนักเรียน 

  ขอเสนอแนะเพ่ือนําการวิจัยครั้งตอไป 

      1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและการคิดข้ันสูง 

      2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเน้ือหาสาระในรายวิชา
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงดานการคิดสรางสรรคของนักเรียน 

      3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะตาง ๆ ในศตวรรษ
ที่ 21 เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะดานเทคโนโลยี ทกัษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนทีม 

      4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางของผูเรียน 
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      5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสงเสริมใหครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียน 

      6. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
       7. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 


