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การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” เป็นการวิจัย
และพั ฒนา (Research and Development) โดยมี วัตถุ ประสงค์ ของการวิ จัย 1) เพื่ อศึ กษา วิ เคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ
การสอนโจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ3) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิ ดวิเคราะห์ โดยใช้ โจทย์ ปั ญ หาบู รณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในส่วนของตัวชี้วัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและ
ความสั มพั น ธ์ระหว่ างการดาเนิ น การต่ าง ๆ และใช้ การด าเนิ นการในการแก้ ปัญ หา ตัวชี้วัด ป.1/2
วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนั กถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดที่กล่าวมานั้น
จาต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช ปีการศึกษา 2560 จานวน 16 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
คือรูปแบบการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหา บูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคิดเห็น
ของนักเรียน ต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน การดาเนินการวิจัยดาเนินการตามขั้น ตอนของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็น
การออกแบบและพั ฒ นา (Design and Development D&D) ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาและหาคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 คน ตรวจสอบ โครงร่างของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ และนาไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)

เป็ น การทดลองใช้ (Implementation: I) รู ป แบบการเรี ย นการสอน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษา
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นนี้ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไป
ทดลองใช้กับกลุ่ มตัวอย่าง และขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development: D2) เป็นการประเมินผล
(Evaluate: E) การประเมินและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็น
การนาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ จากการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นั กเรีย นก่อนและหลั งการใช้รู ป แบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
รูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) คู่มือการใช้รูปแบบการ
เรีย นการสอน ได้แก่ แผนการจั ดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ เชิงกระบวนการ
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การสืบเสาะหา
ความรู้ในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิค KWDL การแก้โจทย์ปัญหา
ตามขั้นตอนของโพลยา รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.00/81.57
2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์
ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ ทาให้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงมากและสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 55.83
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณา
การวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้ว ยดี ภายใต้การสนับสนุนของ นายชุมพล คาวงศ์ ผู้อานวยการ
โรงเรียนเมืองเดช นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายพงศธร สัมฤทธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนเมืองเดช ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
ผู้อานวยการเชี่ย วชาญ โรงเรีย นอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาเภอเดชอุด ม จังหวัดอุบลราชธานี
นางมยุรี ทับทิมหิน ครูเชี่ย วชาญโรงเรียนเวตวันวิทยา อาเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี และ
นางเกษศิรินทร์ ชูรา ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านเกษม อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้
สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจั ย รวมทั้งให้แนวคิด คาแนะนาเพิ่มเติม จนทาให้
งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเมืองเดช
ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกาลังใจให้ตลอดมา และขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนเมืองเดช ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ดวยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
บรมนารถบพิตร จึ ง ขออัญ เชิ ญ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญ ญาบัต ร
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความวา
“…ในการสั่งสอนศิษยนั้น มีความจําเปนอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมากดวย ที่จะตองพยายามหาทาง
ใชหลักวิชา และวิธีการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะชวยใหนักเรียนสามารถคิด เขาใจและเห็นจริงดวย
ตนเองในเนื้อหาสาระ ตลอดจนกฎและหลักเกณฑที่ไดเรียนรูแลวใชไดเอง โดยมองเห็นและทราบถึง
ประโยชนของการใชหรือการทําตามบทเรียนนั้น ๆ อยางแนใจ ดวยการใหการศึกษาแกศิษย โดยหลักการนี้
จะทําใหไดประโยชนถึงสองชั้น อยางหนึ่งคือทําใหครูไดฝกฝนตนเองใหชํานิชํานาญ ในการใชทงั้ หลักวิชา
ครูทั้งหลักวิชาสามัญ อีกอยางหนึ่งจะทําใหศิษยเลาเรียนวิชาการได อยางถูกตอง ไดประโยชนตรงกับ
ความมุงหมายของการใหการศึกษา”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๐
การนําศาสตรพระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษาไปปฏิบัติ เชน เรื่องการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล ดวยการปลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยเฉพาะการอาน
หนังสือยาว ๆ ใหมีความรูที่ลึกซึ้ง เพราะการอานหนังสือจะทําใหเด็กมีความรูมากขึ้น และสามารถฝก
เรื่องการคิดวิเคราะหจากการอานไดอีก ดวย อีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะนึกไมถึงแตเปนสิ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติใหเห็น คือ เรื่องการรับฟง สัมผัส เห็นแลววิเคราะห เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติหรือแกไขปญหา ซึ่งเปนหัวใจของการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ (Active learning) เปนวิธี
การจัดการเรียนการสอนที่ใหเด็กไดเรียน โดยการลงมือทํา ไดคิด ไดสรางสรรคในกระบวนการคิดของตัวเอง
เปนศาสตรพระราชาที่เราตองนําไปสูการปฏิบัติใหได เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหนอกตํารา
(บุญรักษ ยอดเพชร,เดลินิวส : 21 เม.ย. 2561)
โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและวิทยาการดานตาง ๆ ประเทศไทยจึงตองมีการปรับทิศทางในการพัฒนาทุก ๆ ดาน
โดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนามนุษย กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยและในตางประเทศ ทําใหเ กิดการพัฒ นาในการจัดการศึกษาของไทยอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเด็กไดฝกปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งการปฏิรูป การศึกษามีความมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษา
มีศักยภาพและมีพลังเพียงพอในการทําหนาที่ในกระบวนการพัฒ นาคุณภาพสมาชิก ของสังคมดวย
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูและปญญาใหแกสังคม ในการเปนฐานไปสู
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งสิ้น ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรูที่สามารถหลอหลอม
ความรูทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ การปรับตัว รวมตลอดไปถึง
การปลูกฝงความประณีต ความเอื้ออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ ทั้งระหวางมนุษยดวยกันและมนุษย
กับธรรมชาติ (สํานักปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 1 – 2) ทําใหการศึกษาของไทยมีการพัฒนาตามแนวการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 โดยกลาววาในการจัดกระบวน
การเรียนรู สถานศึกษาจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมใหผเู รียน
ไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริมใหผูสอน
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเ รียนเรียนรู
ไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหรูจักคิดเปน ทําเปน เปนการสรางศักยภาพใหมนุษย
ไดเปนผูสรางศิลปะวิทยาการ และเปนผูคิดคนเทคโนโลยีมาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง จึงมีการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาผูเรียนแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันใหเกิด
การเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีความพยายามในการหากระบวนทัศนแนวคิดใหม ๆ มาใช เพื่อเรงการเรียนรู
ใหเร็ว รูใหลึกและรักการเรียนรู จากการกําหนดภาพอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม ทําใหรูวาการเรียนรู
เพียงพื้นฐานฉาบฉวยไมตอเนื่องเหมือนในอดีต จะไมสามารถชวยใหคนเราตัดสินใจแกปญหาที่ซับซอน
ในอนาคตได การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จึงตองคํานึงถึงสภาพของผูเรียนความพรอม ความแตกตาง
ดานรางกาย ปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด เพื่อให
แตละคนเรียนรู สรางความรูและใชความรูไดเอง ผูสอนควรศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การเรียนรูและนํามาใชประโยชน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : บทนํา)
คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมายและถายทอด
ความรูระหวางศาสตรตางๆ มีบทบาทตอการพัฒนาความคิดของมนุษย พัฒนาใหแตละบุคคลเปนคน
ที่สมบูรณ เปนพลเมืองดี มีความสมดุลทั้งทางรายกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545 : 2) เสริมสรางใหมนุษย
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนมีลักษณะของความเปนผูนําในสังคม (สิริพร ทิพยคง, 2544 : 1) จะเห็นไดวาคณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย และมนุษยไดใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล
คิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางรอบคอบ ถีถ่ ว น
สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551: 1)
และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
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และเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) พรอมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดกําหนดองคความรู
ทักษะสําคัญและคุณลักษณะในดานการนําความรูทักษะและกระกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตออยางมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาความคิด
อยางเปนระบบ และสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 10) และไดมีการกําหนดการจบชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ไววา ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมใหเหตุผลประกอบการติดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 59)
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล มีระเบียบการคิด ทําใหคนเกิดความคิดสรางสรรคจนเกิดวิทยาการ
กาวหนาไปในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (2545 : 1) ไดระบุวา คณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งสอดคลองกับโครงการ PISA
ที่ไดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร โดยโครงการนี้ไดนิยามการรูเรื่องคณิตศาสตรวาเปนการรูและเขาใจ
บทบาทคณิตศาสตรที่มีในชีวิตจริง สามารถตัดสินปญหาตางๆบนพื้นฐานของคณิตศาสตร และรูจักใช
คณิตศาสตรแกปญหาของตน คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยทําให
มนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเ หตุผล เปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหา
สถานการณ ไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดถูกตอง
และเหมาะสม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร
ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน
ทําเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 3) ที่กลาว
ไววาคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตและกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน เพราะคณิตศาสตร
เปนวิชาที่สรางสรรคมนุษยใหมีกระบวนการคิดและเหตุผล ฝกคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของ
วิทยาการหลายสาขา ดังนั้นการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันตองอาศัยกระบวนการคิด
ที่แปลกใหมเปนความคิดริเริ่มไมติดอยูในกรอบประกอบกับการคิดและมีความคิดที่ยืดหยุนเพื่อใหทนั ตอ
เหตุการณ โดยกระบวนการคิดนี้จะเปนไปในทางสรางสรรคตอตนเองและสังคม สามารถใชแกปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นได
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกลาวขางตนไดกําหนดใหมีคุณภาพ
ของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นวาผูเรียนทุกคนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และเมื่อพิจารณาแลวจะพบวา มีการใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห เพราะการคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สงเสริมการเรียนรูและทําใหผูเรียนสามารถ
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ขยายความรูประสบการณและความคิดของตัวเองอยางกวางขวางและลึกซึ้ง (นิรมล ศตวุฒิ, 2548) ดังนั้น
การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคนในยุคปจจุบันจึงควรเนนการพัฒนาการคิดวิเคราะห แตที่ผานมา
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบวาใน
มาตรฐานที่ 4 คือนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนนั้น มีนักเรียนเพียงรอยละ 12.90 มีทักษะการคิดอยู ในระดับดี และระดับปรับปรุง
เกินรอยละ 50 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของนักเรียนไทยที่ยังออนดอยในดานการคิด (เพชรา พิพัฒนสันติกุล, 2548)
อีกทั้งเด็กวัยเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ต่ํากวารอยละ 50 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาแมการคิดวิเคราะห
จะมีความสําคัญดังที่ไดกลาวมาแลว แตการจัดการศึกษาที่ผานมายังไมสงเสริมการคิดวิเคราะห ใหกับนักเรียน
เทาที่ควร (ดุสิตา แดงประเสริฐ, 2549) ซึ่งในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไดระบุสภาพปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยวามาตรฐานความสามารถของนักเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห
มีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคคอนขางต่ํา เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยยังไมไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร และสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) สอดคลองกับผลการวิจัยขององคการเพื่อความรวมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจหรือ OECD (Organization for Economics Co-operation and Development)
จากการวิเคราะหผลการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช ปการศึกษา 2557– 2559 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมเปนที่นาพอใจ เมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน พบวา
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่นักเรียนมีผลการประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 37.62 คือ มาตรฐาน ค 1.2
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใช
การดําเนินการในการแกปญหา ตัวชี้วัด ป.1/2 วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ มาตรฐาน ค 6.1
มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ
การเชื่อมโยงความรู ตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ตัวชี้วัด ป.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ป.1/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ป.1/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ป.1/4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง ป.1/5 เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ ป.1/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กลาวมานั้น จําตองใชทักษะ
การคิดวิเคราะหในการแกปญหา
จากผลรายงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นักเรียนยังมีทักษะการคิดวิเคราะห การแกโจทยปญหา
ในระดับต่ํา เนื่องจากโจทยปญหาเปนสถานการณเมื่อเกิดขึ้นก็ตองการคําตอบที่ชัดเจน โดยเฉพาะโจทย
ปญหาประยุกต เปนปญหาที่เกี่ยวกับสถานการณจริง ผลลัพธที่ไดตองเกิดจากทักษะ ขอเท็จจริง การสรุป
รวบยอดทางความคิดที่ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร นักเรียนจะตองนําสาระความรูแ ละประสบการณ
ที่มีมากําหนดแนวทางหรือวิธีการที่จะชวยหาคําตอบที่ถูกตอง ถานักเรียนไมคุนเคยกับสถานการณนั้นมากอน
จะไมสามารถหาผลลัพธได (ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544, น. 16) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ
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การแกโจทยปญหาจึงจําเปนตองมีการปรับแกไขจากแบบเดิมที่ยึดครูเปนศูนยกลาง ใหยึดผูเรียนเปน
ผูไดลงมือปฏิบัติจริง จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองดานการคิดวิเคราะห การใหเหตุผลตลอดจน
การรูจักแกปญหาของนักเรียนใหสูงขึ้น
จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาดานการคิดวิเคราะห ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง ขึ้น การจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโ จทยปญหา
คือ การบูรณาการเขากับการเรียนรูวิทยาศาสตร เพราะวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่จะตองคนควา
หาความรู เพื่อนําไปใชในการแกปญหาเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ไดแก การจัดการ
ดานกระบวนการเรียนรูทางดานความรู ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ จิตวิทยาศาสตร ทักษะการสื่อสาร
การพัฒนาทางเทคโนโลยี เนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใชความรูอยางชาญฉลาดดวยสติปญญา
อยางรอบรู อีกทั้งคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหรือวิธีสอนแบบตาง ๆ ไมสามารถใชในการพัฒนาผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน ทุกสถานการณและทุกเวลาสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี
(2552 : 44) กลาววา รูปแบบการสอนและวิธีการจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี
ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งครูตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียน
เปนสําคัญ ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช จึงตองมีการประยุกตใชอยางเปนระบบและดัดแปลงให
สอดคลองกับเปาหมายการเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอม
ของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนหลาย ๆ วิธี สามารถนํามาพัฒนาได ครูควรเลือก
และตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใด หรือเทคนิควิธีสอนแบบใดในการจัด
การเรียนการสอนโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยเลือกที่จะนํามาพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ดวยกระบวนการเรียนรูที่ดําเนินการอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง
บนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจยั รูปแบบการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ใช การกําหนดสถานการณโจทยปญหาบูรณาการ
การเรียนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู การนําเทคนิควิธีสอนวิเคราะหโจทยปญหา
ดวยเทคนิค KWDL และเทคนิคการแกปญหาของโพลยา เพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลทางดานการเรียนรู
ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนสมรรถนะสําคัญ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควาวิจัย
ในเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยไดกําหนดกรอบการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และออกแบบ
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลรูปแบบ
การจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียนใหดขี ึ้นใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
ที่จะไดนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่นๆ อาทิเปนพื้นฐานในการสงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการ
เชน สะเต็มศึกษา (STEM Education) พัฒนากระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรม สอดคลองกับ
ประเทศไทย 4.0 ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุม สาระ
การเรียนรูค ณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใช โ จทย ป ญ หาบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

สมมติฐานของการวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพตามเกณฑ ดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากขึ้นไป

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากการวิจัย
1. ไดรูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทาง
การจัดการเรียนรูใ นกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือ อื่น ๆ หรือสําหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป
2. เปนแนวทางสําหรับครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
3. นักเรียนเกิดความรู เจคติที่ดใี นการเรียนอันจะสงผลตอการศึกษาในชั้นตอ ๆ ไปในอนาคต
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Approach) ประกอบดวย
การศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม (Focused group) การทดลองใชรูปแบบในสภาพจริงและการสัมภาษณ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิทยาศาสตร ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดดําเนินการตามรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
โดยการสํารวจ แตเปนการศึกษาความตองการจากขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล
เชน ศึกษาตัวชี้วัดที่นักเรียนมีผลการประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการไดลงมือปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นําผลการศึก ษาขั้นตอนที่ 1 มากําหนดวัตถุป ระสงคในการสรางรูปแบบในการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยกําหนดเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูกําหนดโครงรางองคประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งใชแนวคิดการเรียนรูรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และเครื่องมือ
ในการวิจัยที่สรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน เพื่อพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสม
โดยการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาคณิตศาสตร ดานหลักสูตรและการสอน และดานการวัด
และประเมินผล จากนั้นทดลองหาคุณภาพเบื้องตนของเครื่องมือวิจัย โดยเปนนักเรียนคนละกลุมกับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ตามขั้นตอน ดังนี้
1) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ
การสอนในพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุม สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และแกไข
แลวไปทดลองหาคุณภาพเบื้องตนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง
2) นํารูป แบบการจัดการเรียนรู ที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
และแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 รายบุคคล จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 แบบกลุมเล็ก
8 คน และกลุมที่ 3 แบบกลุมใหญ 20 คน หลังจากทดลองหาประสิทธิภาพแตละกลุมแลว ไดทําการแกไข
ขอบกพรองกอนนําไปทดลองจริง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยนํารูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทดลองใชกับกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน
จํานวน 16 คน
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การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการคิดวิเคราะห
โดยใช โ จทย ป ญ หาบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการทําแบบทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
ซึ่งเปนโจทยปญหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งใชวิธีการทดสอบคาที (t - test) (ทรงศักดิ์ ภูสีออน. 2554)
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพรูป แบบการคิดวิเ คราะห โดยใชโจทยปญหาบูร ณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประเมินคุณภาพรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
การจัดการเรียนรู ซึ่งเกณฑการประเมินประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการคิดวิเคราะหโดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1
มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากขึ้นไป

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การคิดวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะเพื่อสืบคนขอเท็จจริงของเหตุก ารณ เรื่องราว
หรือเนื้อหาตาง ๆ เพื่อลงขอสรุปและตัดสินใจไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห มี 5 ดาน
ดังนี้ 1) การจําแนก 2) การจัดหมวดหมู 3) การเชื่อมโยง 4) การสรุปความ 5) การประยุกต
2. ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิ จารณาใครครวญ ไตรตรอง
เพื่อตัดสินใจในการแกปญหาอยางละเอียดรอบคอบ มีเหตุผล ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบวัดทักษะการคิด
วิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามลําดับความสามารถในการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
2.1 ทักษะการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตาง ๆ ทั้งเหตุการณ
เรื่องราว สิ่งของออกเปนสวนยอย ๆ ใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ได
2.2 ทักษะการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดประเภทลําดับจัดกลุมของสิ่งที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันเขาดวยกัน โดยยึดโครงสราง ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน
2.3 ทักษะการเชื่อมโยง เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ
วาสัมพันธกันอยางไร
2.4 ทัก ษะการสรุป ความ เปนความสามารถในการจับ ประเด็น และสรุป ผลจากสิ่ง ที่
กําหนดใหได
2.5 ทัก ษะการประยุก ต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชใน
สถานการณตาง ๆ สามารถคาดการณ พยากรณ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
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3. ทักษะกระบวนการในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชคําถามจากสถานการณปญหาการบูรณาการวิทยาศาตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. คุณภาพของการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง ผลการจัด
การเรียนรูดวยรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แลวผานเกณฑการประเมิน
3 เกณฑ คือ
4.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ 80/80
4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนดวยการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน
4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากขึ้นไป
5. ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง
ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
เกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑที่ผูวิจัยใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะหโ ดยใชโ จทยปญหาบูร ณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบฝกทักษะขณะเรียนดวยรูปแบบ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยรูปแบบ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังจากการทําแบบทดสอบสิ้นสุดแลว นักเรียนได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
6. ความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูร ณาการวิท ยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 1
หมายถึง ความรูสึกชื่นชอบ ความคิด หรือทัศนคติทางบวกของนักเรียนที่ไดเรียนรู โดยรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโ จทยปญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการทําวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ ตอไปนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตรและทักษะการแกโจทยปญ
 หา
คณิตศาสตร
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ความนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวที
ระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
กับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ ทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษา ไดมีบทบาทและมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)
จากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ที่ผานมา ทําใหคนพบขอดีและขอบกพรองในบางประการที่จําเปนตองมีการพัฒนาใหสมบูรณเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เปนมูลเหตุนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูกระบวนการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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โดยการมีกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม ในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง องคความรู หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน
และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
รัก ชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลัก ษณะที่แสดงออกถึง การเปนพลเมือ งดี ของชาติ
ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ผูที่รัก ชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลัก ษณะซึ่ง แสดงออกถึง การเปนพลเมืองดีของชาติ
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
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ตัวชี้วัด
1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัด
2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้ กาย วาจา ใจ
2.2 ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
3. มีวินัย
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน
และสังคมเปนปกติวินัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
ตัวชี้วัด
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
4. ใฝเรียนรู
ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด
เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
5. อยูอยางพอเพียง
อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง
อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผน
ปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพือ่ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6. มุงมั่นในการทํางาน
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทํา
หนาที่การงาน ดวยความเพียรพยามยาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มลี ักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยามยาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย
ที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
6.2 ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
7. รักความเปนไทย
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคารวมอนุรักษ
สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารได
อยางถูกตองและเหมาะสม
ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ
สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความกตัญูกตเวที
ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัด
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
7.3 อนุรักษ และสืบทอดภูมปิ ญญาไทย
7.4 ไหวสวย
7.5 พูดไพเราะ
8. จิตสาธารณะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณ
ที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลัก ษณะเปนผูใหและชวยเหลือผู อื่น แบงปนความสุขสวนตน
เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นในผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติ เพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง
สิ่งตอบแทน
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ตัวชี้วัด
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
8.3 มีน้ําใจ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครองครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ ื่น เผือ่ แผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูก ารเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอ ยรูจ ักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิดรูทํา รูป ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตาง ๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ
ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญ หาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร
กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุง ใหเ ยาวชนทุก คนไดเ รียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อ ง
ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้
1. จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนระบบจํานวนจริง
คุณสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริงการดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน
และการใชจํานวนในชีวิตจริง
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2. การวัดความยาวระยะทาง น้ําหนัก พื้นทีป่ ริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัด ระบบตาง ๆ
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัดและการนําความรูเกี่ยวกับ
การวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ
3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติสองมิติและสามมิติการนึกภาพ
แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)
4. พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธฟงกชันเซตและการดําเนินการของเซตการให
เหตุผ ล นิพจนสมการระบบสมการ อสมการกราฟลําดับเลขคณิตลําดับเรขาคณิตอนุก รมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต
5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถามการกําหนด
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและการกระจาย
ของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปนการใชความรู
เกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆและชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต าง ๆ ทางคณิตศาสตร
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
คุณภาพผูเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 3
1. มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกินหนึง่ แสนและศูนย
และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน
สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ได
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได
5. รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นในชีวิต
ประจําวัน และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงได
6. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได
อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตอง เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจํานวนนับที่ไมเกิน
หนึ่งรอยและศูนย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การใชจํานวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทยแสดงจํานวน
การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
การนับลดทีละ 1
หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบจํานวนและการใช
เครื่องหมาย =  > <
การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน








2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
ไมเกินหนึง่ รอยและศูนย







สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลทีเ่ กิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. บวก ลบ และบวก ลบระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ









2. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทย
ปญหา และโจทยปญ
 หาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ





สาระการเรียนรูแกนกลาง
ความหมายของการบวกและการใช
เครื่องหมาย +
การบวกที่ไมมีการทด
ความหมายของการลบและการใช
เครื่องหมาย –
การลบที่ไมมีการกระจาย
การบวก ลบระคน
โจทยปญหาการบวก การลบ
โจทยปญหาการบวก ลบระคน
การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ

17

สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ ที่ตองการวัด
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. บอกความยาว น้ําหนัก ปริมาตร
และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน












2. บอกชวงเวลา จํานวนวันและชื่อวัน
ในสัปดาห





สาระการเรียนรูแกนกลาง
การเปรียบเทียบความยาว
(สูงกวา เตี้ยกวา ยาวกวา สั้นกวา
ยาวเทากัน สูงเทากัน)
การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน
การเปรียบเทียบน้ําหนัก
(หนักกวา เบากวา หนักเทากัน)
การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(มากกวา นอยกวา เทากัน จุมากกวา
จุนอยกวา จุเทากัน)
การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน เชา
สาย เที่ยง บาย เย็น)
จํานวนวันและชื่อวันในสัปดาห

สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่ หลี่ยม
รูปวงกลม รูปวงรี



สาระการเรียนรูแกนกลาง
รูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่ หลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1
ทีละ 2 และลดลงทีละ 1
2. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูป
ของรูปทีม่ ีรปู ราง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง






สาระการเรียนรูแกนกลาง
แบบรูปของจํานวนที่เพิม่ ขึ้นทีละ 1 ทีละ 2
แบบรูปของจํานวนทีล่ ดลงทีละ 1
แบบรูปของรูปที่มีรปู ราง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง เชน
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชือ่ มโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.1 – 3 1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม
4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร การสือ่ ความหมาย
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง
5. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
การเรียนรูธรรมชาติของมนุษยเริ่มตนดวยวิธีการเชิงบรรยาย แตเมื่อมนุษยเรียนรู และรับรู
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของธรรมชาติม ากขึ้น มนุษยเริ่มสรางรูปแบบของคณิ ตศาสตรของ
ธรรมชาติขึ้น มีการกําหนดความหมายของคําที่นําไปใชในการสรางสัจพจน (Axioms) นักคณิตศาสตร
จะใชการนิรนัยเชิงตรรกวิทยา (Logical Deduction) สรางทฤษฎีทางคณิตศาสตร ซึ่งทฤษฎีทางคณิตศาสตร
ที่ไดรับการพิสูจนในเชิงตรรกวิทยาแลวจะถูกนํากลับไปใชแกปญหา หรือตีความเหตุการณในธรรมชาติ
โดยธรรมชาติแลว คนสวนใหญจะเรียนรูคณิตศาสตรจากธรรมชาติ แลวสรุปเปนทฤษฎีและกฎดวยสหัชญาน
(Intuition) มากกวาดวยการพิสูจน (Proof) แตทฤษฎีและกฎที่ไดมาดวยสหัชญานมักจะเปนขอความที่สับสน
ไมเปนระบบยากแกการจําและการนําไปใช ผูคนพบจึงพยายามจัดและทําใหอยูในรูปอยางงาย โดยหวนกลับ
ไปสรางสัจพจนที่จําเปน แลวสรางทฤษฎีขึ้นมาจากสัจพจนอยางสมเหตุ สมผล ตามหลักตรรกวิทยา
โดยไมไดเปนการบรรยายสิ่งใด ๆ ในธรรมชาติเลย ธรรมชาติของคณิตศาสตรจึงมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้
1. โครงสรางของคณิตศาสตรมีสวนประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก อนิยาม นิยาม กติกา
หรือขอตกลงเบื้องตน หรือสัจพจนและทฤษฎีบท โดยมีลักษณะดังนี้
1.1 อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คําที่ไมไดใหความหมาย หรือ คําจํากัดความ
แตใหเ ขาใจตรงกัน นัก คณิตศาสตรไดเริ่ม โครงสรางของคณิตศาสตรดวยคํากลุม หนึ่ง ซึ่ง ไมตองให
ความหมายหรือคําจํากัดความ โดยที่ใหตกลงกันวาคําเหลานี้เปนที่เขาใจกันอาจจะทําความ เขาใจ
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ใหตรงกันโดยใชวิธียกตัวอยาง หรือเขาใจดวยปฏิภาณ ตัวอยางของอนิยามในวิชาคณิตศาสตร เชน
จุด คาคงที่ เทากัน มากกวา เซต ระนาบ เปนตน โดยที่ในโครงสรางของคณิตศาสตรจ ะพยายาม
ใหมีอนิยามเปนจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะเปนได
1.2 นิยาม (Defined Terms) หมายถึง คําที่มีการใหความหมายหรือคําจํากัดความโดยการนํา
อนิยามมาบรรยายหรือกําหนดคุณลักษณะของคําเหลานั้น เชน ใชคําวา “เซต” ไป อธิบายความหมายของ
“สับเซต” ตัวอยางของคําที่มีการใหคําจํากัดความในวิชาคณิตศาสตร เชน ตัวหารรวมมาก วงกลม สมการ
เปนตน
1.3 สมมุติ (Postulate) คณิตศาสตรบางแขนงใชคําวาขอตกลงเบื้องตน (Assumption)
ในคณิตศาสตรแนวเกาใชคําวาสัจพจน (Axiom) หมายถึง ประโยคหรือขอความที่ให ยอมรับวาเปนจริง
โดยไมตองพิสูจน มักจะแสดงถึงความสัมพันธของนิยามหรืออนิยามที่เปนพื้นฐานมาก จึงไมจําเปนตอง
พิสูจน เชน กําหนดจุดสองจุดจะลากเสนตรงผานไดเพียงเสนเดียว
1.4 ทฤษฎีบท (Theorem) เปนผลสรุปที่ไดจากขอมูลชุดหนึ่งหรือจาก เงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่ง สามารถพิสูจ นไ ดวาเปน จริง ทุก กรณีคือสมเหตุส มผล (Valid) การพิสูจ นท ฤษฎี การใหเ หตุผ ล
ทางตรรกวิท ยาโดยการนํานิยาม กติกา หรือทฤษฎีบทที่ไดพิสูจนแลวไปสนับสนุนทฤษฎีนั้นเป นจริง
ความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสมเหตุสมผลไมได หมายถึง ขอเท็จจริง
(Fact) แตความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตรบางแขนงบางเรื่อง อาจจะตรงกับขอเท็จจริง
ทุกกรณีดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกติกาที่เปนฐานของทฤษฎีนั้น ถากติกาเปน ขอเท็จจริง ทฤษฎีที่พิสูจนวา
เปนจริง โดยใชกติกานั้นเปนเหตุผลในการอางอิงก็ยอมเปนจริงตามขอเท็จจริงดวย
2. วิชาคณิตศาสตรมีเนื้อหาเปนนามธรรม (Abstract) ความเปนนามธรรมของคณิตศาสตร
เกิดขึ้นเมื่อมนุษยตระหนักวาประสบการณมีมากมายจนเกินกวาจะเจียระไนไดอยางครบถวน ไมมใี ครเห็น
รูปวงกลมของยุคลิคแมแตรูปเดียว นอกจากคําอนิยามของมันที่ยุคลิคนิยามไว อยางครอบคลุมวงกลม
ในอุดมคติของยุคลิคไมไดเปนแตเพียงวงกลมในเรขาคณิตในโรงเรียนเทานั้น แตยังเปนวงกลมในหนังสือ
คูมือของวิศวกรที่ใชในการคํานวณการปฏิบัติงานของเครื่องจักรดวยวงกลม ของยุคลิคจึงเปนนามธรรม
ที่ไดจากการสรุปสิ่งตาง ๆ ปรากฏแกสายตาวาเปนวงกลมดวยภาษาที่ครอบคลุมชัดเจนและรัดกุม การสรุป
เหตุการณเชิงรูปธรรมใหเปนนามธรรมในวิชาคณิตศาสตรให มนุษยมีความเขาใจโลกแหงวิทยาศาสตร
และชีวิตประจําวันชัดเจนขึ้นและทําใหมนุษยสามารถอธิบาย ประสบการณไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลอง
กับการสังเกต
3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการพิสูจน (Proof) หรือการใหเหตุผลคณิตศาสตร จะตอบ
คําถามวา “ทําไม” มากกวา “อยางไร” การคํานวณไมใชเนื้อแทของคณิตศาสตร เนื้อแทของคณิตศาสตร
คือ การพิสูจนหรือการใหเหตุผล คณิตศาสตรไมใชสามัญสํานึกเปนเครื่องตัดสิน แตใชนิยาม กติก า
และทฤษฎีบทมาเปนเหตุผลสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนจริง ยิ่งระดับที่เปนนามธรรม ลึกซึ้งมากขึ้น
เพียงใด เหตุผลก็ยิ่งมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเพียงนั้น
4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มุงการวางนัยทั่วไป (Generalization) ของสิ่งตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการนําไปใชแกปญ หากรณีเ ฉพาะตาง ๆ รวมโครงสรางเดียวกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เชน
ถาสามารถหาคําตอบของ 1+2+3+…+n = ? ก็จะสามารถนําคําตอบที่ไดไปหาคําตอบของกรณีเฉพาะ
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = ? ไดอยางรวดเร็ว ทฤษฎีบทตาง ๆ ในคณิตศาสตรทุกสาขาเปนตัวอยาง
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ของความเป น กรณี ทั่ ว ไปความเป น กรณี ทั่ ว ไปของคณิ ต ศาสตร มี ค วามเด น มาก จนกล า วกั น ว า
คณิตศาสตรเปนเรื่องของแบบแผน ซึ่งเปนโครงการใหญ ๆ ที่รวมกรณีเฉพาะตาง ๆ ไวอยางไมจํากัด
จากการศึกษาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร จะเห็นวาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรนั้น
เปนวิชาที่มีเนื้อหาเปนนามธรรม ซึ่งเกิดจากการที่มนุษยไดพบประสบการณมากมายจนเกินจะบรรยาย
ไดอยางครบถวน ทําใหวิชาคณิตศาสตรตองมีคําจํากัดความหรือความหมายไวอยางชัดเจน เนื้อแทของ
คณิตศาสตร คือ การใหเหตุผล โดยไมสามารถจะตัดสินไดจากสามัญสํานึก แตตองใชนิยาม กติกา หรือ
ทฤษฎีบทเปนเครื่องมือในการตัดสินหรือสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่ง หนึ่งเปนจริง ดังนั้น การใหเหตุผลจึง มี
บทบาทสําคัญมากนั่นคือธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่ครูจะตองมีความเขาใจในตัวนักเรียน เขาใจระบบพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก เพื่อนํามา
ใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรรมตางๆ จึงจะไดผล ซึ่งประกอบไปดวย
องคประกอบทีส่ ําคัญหลายประการ ไดแก ทฤษฏีการสอนคณิตศาสตร จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร
ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จําแนกได 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ทฤษฏีแหงการฝกฝน (Drill theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนในเรื่องการฝกฝน
ใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ ซ้ํา ๆ จนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการนั้น ๆ การสอนจึงเริ่มโดยครูจะเปนผูใหตัวอยาง
หรือบอกสูตรหรือกฎเกณฑแลวใหเด็กฝกฝน ทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกระทั่งเด็กชํานาญ แตอยางไรก็ตาม
ทฤษฎีนี้ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ
1) เด็กตองทองจํา กฎเกณฑ สูตร ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก
2) เด็กไมอาจจะจําขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวไดหมด
3) เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียน เปนเหตุใหเกิดความลําบากสับสนในการคิดคํานวณ
แกปญหาและลืมสิ่งที่เรียนไดงาย
2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incidental learning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาเด็กจะเรียนไดดี
เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น ดังนั้นกิจกรรมการเรียนควรจัดตามเหตุการณ
ที่บังเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งเด็กไดประสบกับตนเอง แตทฤษฎีนี้มีขอบกพรองหรือเหตุการณ
จะเกิดขึ้นไมบอยนัก ดังนั้นการเรียนตามทฤษฎีนี้ก็จะไมเกิดผล
3. ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การคิดคํานวณกับการเปนอยู
ในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความเชื่อวาเด็กจะเรียนรูและเขาใจ
สิ่ง ที่เ รียนไดดี เมื่อสิ่ง นั้นมีความหมายตอเด็ก เองและเปนเรื่องที่เ ด็กไดพบเห็นและปฏิบัติในสัง คม
ประจําวันของเด็ก
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ทฤษฎีการเรียนรู
การสอนคณิตศาสตรจําเปนตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวยในการสอนอยางมาก ทั้งนี้เพราะ
คณิตศาสตร เปนนามธรรมยากแกการเขาใจสําหรับเด็ก ครูจึงควรศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน
ใหเขาใจแลวนํามาใชในการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งนักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู
ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual Development)
(พงษพันธ พงษโสภา. 2544: 61 -65)
เพียเจต เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนดที่มีบทบาทในวิชาชีพตาง ๆ มากในชวงป ค.ศ.1930 –
1980 เพียเจตเชื่อวาพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยพัฒนาขึ้นเปนลําดับ 4 ขั้น โดยแตละขั้นแตกตางกัน
ในกลุม และอายุที่กลุมคนเขาสูแตละขั้นจะแตกตางกันตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ลําดับขัน้
ทั้งสี่ของ เพียเจต คือ 1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensory – motor stage) ตั้งแตแรกเกิด
จนอายุ 2 ขวบ เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ปาก หู ตา 2) ขั้นเตรียมพรอมปฏิบัติการ
(preoperational Stage) อยูในชวงอายุ 2 - 6 ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมาย
ทาทางที่สื่อความหมาย เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น แตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหา
เหตุผลและยกเหตุผลขึ้นมาอางอิงได 3) ขั้นปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (concreate operational stage)
อยูในชวงอายุ 7 - 11 ป ในชวงอายุดังกลาวเด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นได เชนการจัดแบงกลุมเปนพวก
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น และ 4) ขั้นปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (formal operational stage)
อยูในชวงอายุ 11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้นสามารถ
ตั้งสมมุติฐานและแกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร พัฒนาการอยางสมบูรณ เปนขั้นที่เกิด
โครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณเด็กในวัยนี้จะมีความคิดเทาผูใหญ อาจจะแตกตางกันที่คุณภาพเทานั้น
เนื่องจากประสบการณแตกตางกัน
พัฒนาการของมนุษยจะเปนไปตามลําดับขั้นและตอเนื่องกัน ทฤษฎีนี้มีประโยชนตอการศึกษา
เนื่องจากขั้นทั้งสี่กลาวถึงขอเท็จจริงวา วิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของเด็กแตกตางจากของผูใ หญ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาใหเด็กจึงตองมีรูปแบบที่แตกตางจากของผูใหญ
และสิ่งที่ความหมายมากที่นักการศึกษาไดรับจากงานของเพียเจต คือเด็กที่มีอายุนอย ๆ จะเรียนไดดีที่สุด
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อรูปธรรม หากแนวคิดนี้ถูกนําไปใชในหองเรียน ผูสอนจะตองเปนผูจัด
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูและแนะนําผูเรียนมากกวาเปนผูสอนโดยตรง ตามทฤษฎีเพียเจต เมื่อเด็กโตขึ้น
และเขาสูลําดับขั้นที่สูงกวาเด็กจะตองการการเรียนรูจากกิจกรรมลดลง เนื่องจากพัฒนาการของสติปญญา
ที่ซับซอนและทันสมัยขึ้น แตมิไดหมายความวาเด็กไมตองทํากิจกรรมเลย การเรียนรูโดยการทํากิจกรรม
ยังคงอยูในทุกลําดับขั้นของการพัฒนา นอกจากนี้ เพียเจตยังเนนวาปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
มีบทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาสติปญญาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใหผูเรียนไดคิด พูด อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินความคิดของตนเองและผูอื่นจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอ นื่
ไดดีขึ้น เพียเจต เรียกกระบวนการนี้วา การกระจายความคิด (decentration) ซึ่งเปนความสามารถของเด็ก
ที่ตองไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามลําดับขั้น เพื่อพิจารณาสิ่งตาง ๆ จากมุมมองของผูอื่นซึ่ง ประเด็นนี้
การศึกษาจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถนี้
(อัมพร มาคนอง. 2546 : 1-2)
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ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
แนวคิดของดีนส สวนมากเกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรซึ่งมีบางสวนทีค่ ลายคลึง
กับของเพียเจต เชน การใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาท และกระตือรืนรนในกระบวนการ
เรียนรู ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส ประกอบดวย กฎ หรือหลัก 4 ขอ
1. กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎนี้ กลาววา ความเขาใจที่แทจริงใน
มโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน
การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น
ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง
(Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน
ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเ รียนเกิดการเรียนรูม โนทัศนทางคณิตศาสตรที่จ ะเห็นไดถึงการนํา
มโนทัศนเหลานั้นไปใชชีวิตประจําวัน
2. กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual Variability Principle) กฎนี้
เสนอแนะวาการเรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศนเดียวกันหลายๆ
รูปแบบผานบริบททางกายภาพ นั่นคือ การจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่ห ลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจ
โครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี
3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร (The mathematical variability principle) กฎขอนี้
กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Generalization of mathematical concept)
หรือการนํามโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยว ของกับมโนทัศน
นั้นเปลี่ยนไปอยางระบบ ในขณะที่คงไวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนนั้น ๆ เชน การสอนมโนทัศน
ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ยนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของดาน แตสิ่งที่ควรคงไว
คือ ลักษณะสําคัญของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานที่ตองมีดานสี่ดานและดานตรงขามขนานกัน
4. กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรู
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร
ทฤษฎีการเรียนการสอนบรูเนอร (Bruner’s Theory of Instruction)
ทฤษฎีนี้เกี่ยวของโดยตรงกับการสอนคณิตศาสตร โดยกลาวถึงการเรียนการสอนที่ดีกวา
ตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ โครงสราง (structure) ของเนื้อหาสาระความพรอม
(readiness) ที่จ ะเรียนรู การหยั่ง รู (intuition) โดยการคะเนจากประสบการณอยางมีห ลัก เกณฑ
และแรงจูงใจ (motivation) ที่จะเรียนเนื้อหาใด ๆ บรูเนอรใหความสําคัญกับสมดุลระหวางผลลัพธ
กับกระบวนการเรียนการสอน (process and product approach) นอกจากนี้ ยังใหแนวคิดวามนุษย
สามารถเรียนหรือคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรได 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับที่มีประสบการณตรงและสัมผัสได (Enactive stage) เชนผูเรียนรวมของ 4 ชิ้น กับของ
5 ชิ้น เพื่อเปนของ 9 ชิ้น ซึ่งเปนการสัมผัสกับสิ่งทีร่ ูปธรรม (concrete objects or manipulatives)
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2. ระดับของการใชภาพเปนสื่อในการมองเห็น (Iconic stage) เชน การใชรูปภาพไดอะแกรมฟลม
ที่เปนสื่อทางสายตา (Visual medium) ตัวอยางการเรียนรูระดับนี้ เชน ผูเรียนดูภาพรถ 4 คัน ในภาพแรก
ดูภาพรถ 5 คัน ในภาพที่สอง และดูภาพรถรวม 9 คัน ในภาพที่สามซึ่งเปนภาพรวมของรถในภาพที่หนึ่ง
และภาพที่สอง รถ 9 คัน ในที่นี้จากการที่ผูสอนวางแผนใหผูเรียนเรียนรู มิใชเกิดจากตัวผูเรียนเอง
3. ระดับของการสรางความสัมพันธและใชสัญลักษณ (Symbolic stage) ซึ่งเปนระดับที่ผูเรียน
สามารถเขียนสัญลักษณแทนสิ่งที่เห็นในระดับที่สอง หรือสิ่งที่สัมผัสในระดับที่หนึ่งได เชน การเขียน
4 + 5 = 9 เปนสัญลักษณแทนภาพในระดับที่สอง
ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne’s Theory of Learning)
ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร เนือ่ งจากกานเย
ใชคณิตศาสตรเปนสื่อสําหรับการใชทฤษฎีของเขาอธิบายการเรียนรู กานเยจําแนกสาระในการเรียน
คณิตศาสตร เปน 4 ประเภท คือ
1. ขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร (mathematical facts) เปนขอเท็จจริงที่พบในทางคณิตศาสตร
เชน เครื่องหมาย (-) เปนสัญลักษณสําหรับการดําเนินการหักออกหรือการลดลง
2. ทักษะทางคณิตศาสตร (mathematical skill) เปนการกระทําตามขั้นตอนการทํางาน
ที่ผูเรียนทําดวยความถูกตองและรวดเร็ว ทักษะเฉพาะใด ๆ อาจถูกนิยามไดจากกฎหรือลําดับขั้นตอน
การทํางานที่เรียกวา ขั้นตอนหรือวิธีการ (algorithms)
3. มโนทัศนทางคณิตศาสตร (mathematical skills) เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหมนุษย
สามารถแยกแยะวัตถุหรือเหตุการณวาเปนตัวอยางหรือไมเปนตัวอยางของความคิดที่เปนนามธรรมนั้น
ตัวอยางมโนทัศนทางคณิตศาสตร เชน มโนทัศนของการเทากัน มโนทัศนของการเปนสับเซตมโนทัศน
เกี่ยวกับลักษณะของสามเหลี่ยม เปนตน
4. กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร (mathematical concepts) เปนขั้นตอนในมโนทัศน
หรือความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ เชน รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคลายกันก็ตอเมื่อรูปสามเหลี่ยม
สองรูปนั้นมีดานสองดานเทากัน และมุมระหวางดานคูที่ยาวเทากันนั้นเทากันดวย
กานเย ไดแบงการเรียนรูออกเปน 8 ประเภท
4.1 การเรียนสัญณาณ (signal learning)
4.2 การเรียนสิ่งเรา (stimulus – response learning)
4.3 การเรียนแบบลูกโซ (chaining)
4.4 การเรียนโดยใชการสัมพันธทางภาษา (verbal association)
4.5 การเรียนแบบจําแนกความแตกตาง (discrimination learning)
4.6 การเรียนมโนทัศน (concept learning)
4.7 การเรียนกฎ (rule learning)
4.8 การเรียนการแกปญ
 หา (problem learning)
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กานเย เชื่อวาการเรียนทั้ง 8 ชนิดขางตน เกิดขึ้นในผูเรียนเปนลําดับ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นรับหรือจับใจความ (apprehending phase) เปนขั้นที่ผูเรียนตระหนักถึงสิ่งเราที่
ตนเองประสบ ทําใหรับรูลักษณะของสิ่งเราเหลานั้น ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจรับรูในสิ่งเดียวกันแตกตาง
กัน การเรียนรูในขั้นนี้จึงสามารถอธิบายไดวา เพราะเหตุใดเมื่อผูสอนสอนสิ่งเดียวกันนักเรียนจึงตีความ
สิ่งเหลานั้นแตกตางกัน
2. ขั้นการไดมาซึ่งความรู (acquisition phase) เปนขั้นที่ผูเรียนรับและครอบครองความรู
ที่เปนขอเท็จจริง ทักษะ มโนทัศน และกฎหรือหลักการ ที่ตนเรียน ภายหลังจากการไดสัมผัสกับสิ่งเรา
ในขั้นที่หนึ่ง
3. ขั้นการจัดเก็บความรู (storage phase) เปนขั้นที่ผูเรียนจําหรือจัดเก็บสิ่งที่เรียนรูมาเปนความจํา
ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ความจําระยะสั้น (short – team memory) และความจําระยะยาว (long - team memory)
4. ขั้นการระลึกถึงหรือดึงความรูมาใช (retrieval phase) เปนขั้นที่ผูเรียนระลึกถึงหรือ
ดึงขอมูลที่เก็บไวในความจําออกมา ซึ่งขั้นตอนนี้มีความซับซอนทางสมองมากกวาขั้นตอนอื่น ๆ
จากทฤษฎีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังกลาว พอสรุปไดวาทฤษฎีที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนรูนั้น จึงจําเปนตองนําทั้งทฤษฎีการสอนและเหตุการณเรียนรูของผูเ รียนมาบูรณาการ
ในการพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการสูการเรียนรู และผูวิจัยไดนําทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเฟยเจต
มาใชในศึกษาดูลักษณะของผูเรียนในการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนในการพัฒนาสติปญญา
ทฤษฎีการเรียนรู โดยวิธีการคนพบของบรูเนอร ซึ่งพบวา มีแนวความคิดเกี่ยวกับระดับพัฒนาการทาง
สติปญญา สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเฟยเจต ที่เนนวาการเรียนรูของผูเรียนเกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางรางกาย กับสิ่งแวดลอมใหมที่เหมาะสม โดยวิธีการคนพบดวยตนเองจากการนําเสนอ
กิจกรรมของครูผูสอน ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย ในดานแนวคิดการเรียนรูเปนสมรรถภาพที่คงทน
และเกิดขึ้นเมื่อสิ่ง เราที่ม ากระตุนมีความสอดคลองกับ ความรูเ ดิม ที่ผูเ รียนมีอยู ทฤษฎีก ารเรียนรู
คอนสตรัคติวิส ต เปนแนวคิดที่รวมเอาแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาบูร ณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคั ญ
ได มีแนวคิดที่ว าความรู เป นสิ่ งที่ ป ลูก สร างขึ้นโดยผู เรี ยน ผู เรี ยนใชความรู และประสบการณ ที่มี อยู
เปนพื้นฐานในการสรางความรูใหม ซึ่งการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมภายนอก
หลักการสอนคณิตศาสตร
มีนักวิชาการดานคณิตศาสตรศึกษา ไดกลาวหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวหลายทาน
ดังนี้
บุญทัน อยูชมบุญ (2529: 24-25) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร ดังนี้
1. คํานึงถึงความพรอมของเด็กโดยครูตองทบทวนความรูเดิมกอน เพื่อใหประสบการณเดิม
กับประสบการณใหมตอเนื่องกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนเพิ่มขึ้น
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ ความสามารถของเด็ก
3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนคณิตศาสตร
4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เปนพื้นฐาน
ในการเรียนตอไป
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5. การสอนควรเปนไปตามลําดับขั้น เริ่มจากประสบการณที่งายกอน
6. การสอนแตละครั้งมีจุดประสงคที่แนนอน
7. เวลาที่ใชในการสอนควรเปนระยะเวลาทีเ่ หมาะ ไมมากเกินไป
8. ควรจัดกิจกรรมที่ยืดหยุนใหเด็กไดมีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความพอใจ และความถนัด
ของตนใหอสิ ระ ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียน เพือ่ ใหผูเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตร
9. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมวางแผนกับครู มีสวนรวมในการศึกษา คนควา
10. กิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนาน บันเทิง ไปพรอมกับการเรียนรู
11. การประเมินผลการเรียนการสอน เปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของการสอน
ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม อันจะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน
และการสอนของครู
12. ไมควรจํากัดวิธีการคํานวณหาคําตอบของนักเรียน แตควรแนะนําวิธีคิดอยางรวดเร็ว
และแมนยําในภายหลัง
13. ฝกใหนักเรียนรูจักตรวจคําตอบดวยตนเอง
ยุพิน พิพิธกุล (2540: 40-50) ไดกลาวถึงหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตร สรุปไดดังนี้
1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก
2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในเรื่องที่สามารถใชสื่อการเรียนการสอนรูปธรรมประกอบได
3. สอนใหสัมพันธความคิด เมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดใหรวบรวมเรื่องที่เหมือนกันเขาเปน
หมวดหมูจะชวยใหนักเรียนเขาใจและจําไดแมนยํามากขึ้น เปลี่ยนวิธีการสอนไมซ้ําซาก นาเบื่อหนาย
ตองรูจักสอดแทรกสิ่งละอันพันละนอยใหบทเรียนนาสนใจ
4. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มตน เปนแรงบันดลใจทีจ่ ะเรียน
5. สอนใหผานประสาทสัมผัส
6. ควรจะคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเกิดที่นักเรียนมีอยู กิจกรรมใหมควรจะตอเนื่อง
กับกิจกรรมเดิม
7. เรือ่ งทีส่ ัมพันธกันก็ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน
8. ใหผเู รียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนเนื้อหา
9. ไมควรเปนเรื่องยากเกินไป การสอนตองคํานึงถึงหลักสูตรและเนื้อหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม
10. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด หรือแนวคิด (Concept) ใหนักเรียนไดคิด
สรุปเอง ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได
11. ผูสอนควรจะมีอารมณขัน เพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิง่ ขึ้น
12. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ
13. ผูสอนควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อที่จะนําสิ่งที่แปลกและใหมมาถายทอดให
ผูเรียนและผูสอนควรจะเปนผูที่ศรัทธาในอาชีพของตนเอง จึงจะทําใหสอนไดดี
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กฤษฎา ศรีชนะ (2537: 18-20) ไดกําหนดหลักการสอนคณิตศาสตรไวหลายประการดังตอไปนี้
1. จัดใหมีการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ความพรอมทางคณิตศาสตรนับวาเปนพื้นฐาน
ของการเริ่มบทเรียนและเปนพื้นฐานจะเรียนตอไป ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองเตรียมเด็กใหมี
ความพรอม
2. จัดเนื้อหาโครงสรางของคณิตศาสตรใหตอเนื่องกัน ตั้ง แตระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา หรือถึงระดับมหาวิทยาลัย
3. การสอนเนื้อหาใหมจ ะตองเปน ประสบการณ และเนื้อหาต อเนื่อ งกับ ประสบการณ
และความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนจะตองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม
เพราะความคิดความเขาใจจากประสบการณเดิมจะชวยใหผูเรียนมีเหตุผล มีความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
4. การสอนตองมีร ะบบที่ตองเรียนไปตามลําดับขั้น คณิตศาสตรเ ปนเรื่องที่ตองมีร ะบบ
ตองเรียนไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะเบื้องตนตามที่ตองการ
5. ควรใชสื่อการสอนเนื่องจากสื่อการสอนเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ เนื้อหา
คณิตศาสตรไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น เกิดการเรียนรูที่ถาวร
6. จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ระดับกอนประถมศึกษาควรเริ่มจากของจริงไปสูสัญลักษณ (Symbol)
7. ใชสัญลักษณใหม ๆ แทนความหมายของเรื่องราวและถอยคําคณิต ศาสตร ปจจุบันเนน
คณิตศาสตร ในลักษณะที่เปนนามธรรม ดังนั้น การเริ่มการสอนจะตองใหเขาใจเนื้อหาแตละเรื่องเปน
อยางดีแลว จึงใชสัญลักษณหรือถอยคําที่เปนภาษาคณิตศาสตร
8. สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง
9. ใชวิธีอุปนัยในการสรุปหลักเกณฑและบทเรียนแลวนําความรูไปใชดวยวิธีนิรนัย
10. เนนความเขาใจมากกวาการจํา
11. จัดการสอนเพือ่ ใหเกิดความรูถาวรเมื่อผูเรียนไดแนวคิดที่ถูกตองแลวจึงใหทําแบบฝกหัด
12. มีเทคนิคในการยั่วยุใหนักเรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร
13. ควรจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียน
จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาว จะเห็นวาการสอนคณิตศาสตรจะตองมีการเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียน เนื้อหาตองเหมาะสมกับวัย สอนจากเรื่องงายไปสูเรื่องยากมีเทคนิควิธีการสอนที่ไมนาเบื่อหนาย
ซ้ําซาก กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
โดยใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยคํานึง ถึงความสามารถและความตองการของผูเ รียนเปนสําคัญ
เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมีจุดประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ
ความคิดรวบยอด ทักษะกระบวนการการแกปญหาทางคณิตศาสตร และนําความรูและทักษะไปใชในชีวิต
ประจําวัน ดังทฤษฎีของเพียเจต (ทิศนา แขมณี. 2545: 13) ที่กลาววาพัฒนาการทางสติปญญาเปนผลจาก
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวยการใช
กระบวนการดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับใหเหมาะสม (accommodation) จนทําใหเกิด
การเรียนรู โดยเริ่มจากการสัมผัสตอมาจึงเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคิด
ที่เปนนามธรรม และความรูดานคณิตศาสตรเปนความรูที่เด็กสามารถสรางขึ้นเองไดจากการปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมโดยตรงและสามารถเกิดการเรียนรูไดดีกวาการใหนักเรียนรูจากการหยั่งคิดภายใน
บุญ ทัน อยูชมบุญ (2529: 56) ไดก ลาวถึง การสอนคณิตศาสตรในชั้นประถมศึก ษาปที่ 5
ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ไวดังนี้
1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของเด็ก คือ พรอมในดานรางกาย อารมณ สติปญญา และความพรอม
ในแงความรูที่จะมาตอเนื่องกับความรูใหม โดยครูตองมีการทบทวนความรูเดิมกอน เพือ่ ใหประสบการณเดิม
กับประสบการณใหมตอเนื่องกัน จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจมองเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนได
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองจัดใหเหมาะสมกับวัย ความตองการความสนใจ
และความสามารถของเด็ก เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง
3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ครูจําเปน
ตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่น ๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา
4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัยและความสามารถแตละคน
5. วิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่มีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับขั้นตอนการสอน เพื่อสรางความคิด
ความเขาใจในระยะเริ่มแรก จะตองเปนประสบการณที่งาย ๆ ไมซับซอน สิ่งที่ไมเกี่ยวของและทําใหเกิด
ความสับสน จะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน ตองเปนไปตามขั้นตอนที่วางไว
6. การสอนแตละครั้งจะตองมีจุดประสงคที่แนนอนวากิจกรรมเพือ่ สนองจุดประสงค
7. เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชเวลาพอสมควรไมนานจนเกินไป
8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรม
ไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตนเองและใหอิสระในการทํางานแกเด็ก
9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกันกับ ครู เพราะจะชวยใหครู
เกิดความมั่นใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของเด็ก
10. การสอนคณิตศาสตรจะดีถาเด็กมีการทํางานรวมกัน หรือมีสวนในการคนควา
11. การจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน ควรสนุก สนานบันเทิง ไปพรอมกับ การเรียนรูดวย
จึงสรางบรรยากาศที่นาติดตามไปแกเด็ก
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12. นักเรียนระดับประถมศึกษาอยูในระหวางอายุ 7 - 12 ป จะเรียนไดดีเยี่ยมเมื่อเริ่มเรียน
โดยครูใชของจริงหรืออุปกรณที่เปนรูป ธรรม นําไปสูนามธรรมตามลําดับ จะชวยใหนักเรียนเรียนรู
ดวยความเขาใจ มิใชเรียนแบบจําอยางเดียวดังเชนการสอนในอดีตที่ผานมาทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตร
เปนวิชาที่งายตอการเรียนรู
13. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่ง ของ
การเรียนการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม เปนเครื่องมือในการวัดผล
จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของครู
14. ไมควรจํากัดวิธีคิดคํานวณหาคําตอบของเด็ก แตควรแนะนําวิธีคิดที่รวดเร็วและแมนยํา
ใหภายหลัง
15. ฝกใหเด็กรูจกั ตรวจสอบคําตอบดวยตัวเอง
ประไพ อุดมทัศนีย (สันทนา เปยมฤกษ. 2549: 15 อางอิงจาก ประไพ อุดมทัศนีย. 2535: 43 – 44)
ไดใหแนวคิดวา การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาคณิตศาสตรควรคํานึงถึง มีดังนี้
1. ทบทวนพื้นฐานความรูเ ดิม ที่ตองใชในการเรียนรูเ นื้อหาใหม ถาผูเ รียนยังไมมีพื้นฐาน
ความรูเรื่องใด ควรจัดสอนทบทวนกอน
2. สอนเนื้อหาใหม โดยพิจ ารณาจัดกิ จ กรรมใหเ หมาะสมกับ เนื้อหาและวั ยของผูเ รีย น
กิจกรรมอาจจัดโดยใชของจริง หรือรูปภาพ กอนจะเชื่อมโยงกับการใชสัญลักษณในทางคณิตศาสตร
3. ฝกทักษะ เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่สอนใหมแลว ควรจัดใหฝกทักษะ
โดยใชโ จทยแบบฝก หัดในหนัง สือเรียน บัตรงาน หรือโจทยที่ครูส รางขึ้นเองโจทยที่นํามาฝก ทัก ษะ
ควรเปนทั้งโจทยที่เนนเฉพาะทักษะการคิดคํานวณ และโจทยปญหาควรเปนโจทยที่มีความยากงาย
พอเหมาะ สําหรับโจทยที่ยากควรใหเปนปญหาชวนใหคิดที่ผูเรียนอาจทําหรือไมทําก็ได ในการฝกทักษะ
ครูควรพิจารณาปริมาณงานที่จะทําใหผูเรียนไปทําเปนการบานดวย และสําหรับผูเรียนที่ทําแบบฝกหัด
ผิดเพียงเล็กนอย ครูอาจพิจารณา ใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดในขอที่ทําผิดนั้นๆ โดยไมตองแกไขใหม
ทั้งขอเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
4. การประเมิน การทดสอบวาผูเรียนมีความรูในเรื่องที่สอนไปหรือไมนั้น ครูอาจทดสอบ
โดยใหผูเรียนปฏิบัติหรืออาจใชขอสอบก็ได ทั้งนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาในกรณีที่
ทดสอบครูควรสรางขอสอบใหวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู โดยอาจศึกษาแนวในการสรางขอสอบ
จากตัวอยาง ขอสอบในหนังสือคูมือครู ขอสอบควรมีความยากงายปานกลาง ทั้งนี้เพราะจุดประสงค
ในการวัดเพื่อใหทราบวา ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ไมไดตองการทดสอบ
เพื่อวัดความเกงของผูเรียน
5. การซอมเสริม ในกรณีทีผูเรียนสอบไมผานตามเกณฑการประเมินผลรายจุดประสงค ครู
ตองจัดการสอนซอมเสริมสําหรับจุดประสงคที่ไมผานนั้น โดยจะตองวิเคราะหจากการทําขอสอบของผูเ รียน
วาสาเหตุที่ผูเรียนไมผานจุดประสงคเปนเพราะเหตุใดบาง สําหรับวิธีสอนซอมเสริมนั้นทําไดหลายวิธี
ครูควรพิจ ารณาเลือกใชใหเ หมาะสมกับ สาเหตุที่ผูเ รียนสอบไมผานจุดประสงคตามที่วิเ คราะหไ ว
เชน หากพบวาผูเรียนมีปญหาดานทักษะการคิดคํานวณครูอาจตองใหฝกการคิดคํานวณแบบนั้น ๆ เพิ่มเติม
หรือหากพบวาผูเ รียนไมเ ขาใจ สําหรับ เอกสารที่ใชในการสอนซอมเสริม นั้นนอกจากหนัง สือแลว
ครูอาจพัฒนาเอกสารขึ้นมาเองก็ได
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ลําดับ ขั้นตอนการสอนดังกลาวขางตนเปนหลักกวาง ๆ สําหรับ ครูจ ะไดนําไปเปนแนวทาง
ในการวางแผนการสอน ซึ่งครูสามารถเพิ่มเติมขั้นตอนปลีกยอยไดอีกตามที่เห็นสมควรวาจะชวยใหการสอน
ไดผลดีบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร
สุลัดดา ลอยฟา ดวง โชติสุภาพ. 2542: 31 (อางอิงจาก สุลัดดา ลอยฟา. 2538) ไดเสนอแนะ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียน ดังนี้
1. เนื้อหาเหมาะกับวัยและความเหมาะสามารถของผูเรียน
2. เนนการมีสวนรวมของผูเรียน
3. เนนการแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค
4. การใหขอมูลยอนกลับ
5. เชื่อมโยงระหวางเนื้อหากับชีวิตประจําวัน
6. ผูเรียนทราบเปาหมายของกิจกรรม
7. เนนการปฏิบัติจริง หรือนําประสบการณในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 7) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร พอสรุปไดวา
1. ใหผูเรียนไดเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร รูจักใชความคิดริเริ่ม รูเหตุและรูถึงโครงสราง
ทางคณิตศาสตร
2. การเรียนรูควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนรูปธรรมใหไดมากทีส่ ุด
3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ
4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนตองมีทกั ษะความชํานาญ
5. เนนการฝกฝนใหเกิดทักษะ การสังเกต ความคิดตามลําดับเหตุผล แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
อยางมีระบบระเบียบ งาย สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายไดมีความละเอียดถี่ถวน
6. เนนการศึกษาและเขาใจเหตุผ ลโดยใชยุท ธวิธีก ารสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ
และคนพบตัวเอง เกิดความคิดสรางสรรค เกิดการประยุกตใชไดโดยไมจําเปนตองเรียนโดยการจดจํา
หรือเลียนแบบจากครูเทานั้น
7. ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร รูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได และเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่นตอไป
8. การสอนคณิตศาสตร ไมควรเปนเพียงการบอก ควรใชคําถามชวยกระตุนใหผูเรียนไดคิด
และคนพบหลักเกณฑ ขอเท็จจริงตาง ๆ ดวยตนเอง เคยชินตอการแกปญหา อันจะเปนแนวทางใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในกระบวนการคิด แกปญหาทางคณิตศาสตร
จากเทคนิคการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมา พอสรุปไดวา การสอนคณิตศาสตรที่จะใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี ขึ้น ผูส อนจําเปนตองนําเทคนิคในการสอนมาใชอยางหลากหลาย เพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู และสามารถที่จะใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ในการจัดกิจกรรม
ครูควรใชเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหา ความแตกตางของนักเรียนและความสามารถในการใช
วิธีการสอนของตนเองดวย จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จรวมทั้งสภาพแวดลอมของ
หองเรียนเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูของนักเรียน
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การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
หลักสูตรกระบวนการการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน
เป นอยางยิ่ งการบูร ณาการสิ่ งเหล านี้ เข าด วยกัน จะสง ผลให การจั ดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร
มีคุณคาตอผูเรียนและชวยใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
การบูรณาการเนื้อหาสาระตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลเขาดวยกัน
จะตองพิจารณาประเด็นสําคัญตอไปนี้
1. ความสอดคลองระหวางแนวทางการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษากับสาระการเรียนรู
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูของกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตร ความตองการของทองถิ่ น
ความเหมาะสมของวัย ระดับพัฒนาการ ประสบการณของผูเรียน และแผนการจัดการเรียนรู
2. กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมตอความรูความสามารถของผูเรียน
3. การมีสวนรวมของผูเรียน และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดทํา
กรอบการวัดผลประเมินผล เกณฑการใหระดับคุณภาพและดําเนินการวัดผลประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
3.1 จุดประสงคของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการ
ที่ตองทําควบคูไปกับการจัดการ เรียนการสอนโดยมีจุดประสงค 2 ขอ ดังนี้
3.1.1 เพื่อการวินิจฉัยความรูพื้นฐานและทักษะจําเปนที่ผูเรียนควรมีกอนการเรียนรายวิชา
หรือหนวยการเรียนใหม ขอมูลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลจะชวยใหผูสอนนําไปใช เพื่อจัดกลุมผูเรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
3.1.2 เพื่อใชผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การกําหนดนโยบายและพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ
3.2 หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ ซึง่ แสดงถึงพัฒนาการ
และความกาวหนาในการเรียนรูโดยมีหลักการ ดังนี้
3.2.1 การวัดผลประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องควบคูไปกับการจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนครูผสู อนควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนสิ่งเราทีส่ งเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการเรียนรู โดยอาจใชคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเนื้อหาสงเสริมใหเกิด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
3.2.2 การวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียน ที่ระบุไวตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่สถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ผูสอนจะตองกําหนดวิธีวัดผลประเมินผล เพื่อใชตรวจสอบวา
ผูเรียนไดบรรลุการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดไว และตองแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละเรื่อง
ใหผูเรียนทราบโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหผูเรียนปรับปรุงตนเอง
3.2.3 การวัดผลประเมินผลตองครอบคลุมทั้งดานความรูความถนัด ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะที่พงึ ประสงคตามสาระการเรียนรูทจี่ ัดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา
3.2.4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร ตองชวยใหไดขอสนเทศเกี่ยวกับผูเ รียน
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ซึ่งสามารถทําได โดยใชเครื่องมือและวิธีการทีเ่ หมาะสมอยางหลากหลาย เชน การมอบหมายงานใหทํา
เปนการบาน การเขียนแบบบันทึกทางคณิตศาสตร การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน กรทําโครงงาน รวมทัง้ ใหผูเรียนไดประเมินตนเองและนําผลที่ไดไปตรวจสอบกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังทีก่ ําหนดไว เพื่อชวยใหผสู อนไดมีขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนอยางครบถวน
3.2.5 การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลการประเมิน มาใชในการวางแผน
การจัดการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงตองวัดผลประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรมขี ั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย และแตกตาง
ตามความตองการของผูป ระเมิน ทัง้ นี้เปนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู แสดงดังภาพที่ 2.1
การวางแผน
การนําไปใช

การวัดผลประเมินผล

การรวบรวม

การวิเคราะห
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 15
จากความสัมพันธของแตละดานดังกลาว มีรายละเอียดที่ตองพิจารณาดังนี้
1. การวางแผนวัดผลประเมินผลโดยผูส อน ผูเ รียนและผูเ กี่ยวของรวมกันกําหนดรายละเอียด
สําคัญทีป่ ระกอบดวย
1.1 จุดประสงคของการนําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวัดผลประเมินผล
1.2 กรอบของสาระการเรียนรูและทักษะ/กระบวนการที่ตอ งการวัดผลประเมินผล
1.3 การเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูล
1.4 เกณฑการตัดสินสมรรถภาพของผูเ รียน
1.5 รูปแบบที่ใชในการสรุป ตัดสินและรายงานผล
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึง การประเมินผลควบคู
ไปกับการใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับแผนที่วางไว
ทั้งผูสอน และผูเกี่ยวของจะตองสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงมีการกําหนด
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เกณฑการใหคะแนนที่สอดคลองกับการประเมินสมรรถภาพของผูเรียน ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. การวิเคราะหขอมูล ผูสอนจะตองนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามประเภทของงาน และตามมาตรฐานการเรียนรู
พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลรวบรวมไวเปนหลักฐาน
4. การนําผลไปใช ผูส อนและผูเกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชตามจุดประสงค
ที่ตั้งไว
3.4 แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลายซึ่งอาจเนนดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอและตรงตามความเปนจริงแลว จึงประเมินขอมูลที่ได เพื่อสรุปผลงาน
ที่ผูเรียนปฏิบัติตามสภาพจริงที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.5 เกณฑการวัดผลประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร
การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอน และเกณฑที่กําหนดไวอยางเที่ยงตรง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู โดยเนนการประเมิน
ตามสภาพจริง เพื่อใหสามารถวัดสมรรถภาพของผูเรียนไดตรงตามความเปนจริง (กรมวิชาการ 2544: 206)
จากที่กลาวมาการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร พบวาการวัดผลและประเมินผล
ควรใชวิธีก ารที่หลากหลาย ที่ส อดคลอง และที่เหมาะสมกับ วัตถุป ระสงคของการวัดและประเมิน
เชน การวัดผลตามสภาพจริง การวัดผลโดยการสังเกต การวัดผล เพื่อวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน เปนตน

3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
ความหมายของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) พนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2546 : 492) กลาววา
คําวาคิด หมายถึง นึกคิดระลึกตรึกตรองสวน คําวาวิเคราะห หมายถึงวาดูสังเกตใครครวญอยางละเอียด
รอบครอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผลโดยหาสวนดีสวนบกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องนั้น ๆ
แลวเสนอแนะสิ่งที่ดีที่เหมาะสมอยางยุติธรรมการคิดวิเคราะหเปนการคิดพิจารณาใครครวญ อยางละเอียด
รอบคอบ ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผลโดยหาสวนดี สวนบกพรอง หรือจุดเดน จุดดอย เรื่องนั้น ๆ
และเสนอแนะสิ่งที่ดี ที่เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรม
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไวดังนี้
Bloom, 2012 (อางถึงในลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 41-44 ) ใหความหมาย
การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะ เพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเรื่องราวหรือเนื้อหา
ตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญ อยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้น
อาศัยหลักการของอะไร
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ดิวอี้ (Dewey, 1933 : 17) กลาววา การคิดเปนเครื่องมือชวยใหมีความสามารถมองเห็นการณไกล
และควบคุมการกระทําของมนุษยใหรูจักใครครวญถึงทางเลือกและผลที่เกิดขึ้น ทําใหมีสติอยูตลอดเวลา
Dewey ,2013 (อางถึงในชํานาญ เอี่ยมสําอาง, 2539 : 51) ใหความหมายการคิดวิเคราะห
หมายถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดที่เริ่มตน
จากสถานการณที่มีความยุงอยาก และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน
กูด (Good, 1973,p. 680) กลาววา เปนการคิดอยางรอบคอบ มีหลักฐานอางอิง เพื่อหาขอสรุป
ที่นาจะเปนไปได พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการทางตรรกวิทยาไดอยาง
ถูกตอง สมเหตุสมผล นอกจากนั้น
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2543, น. 401) กลาววาการคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดที่ตองใชคําตอบ
แยกแยะขอมูล และหาความสัมพันธของขอมูลที่แยกแยะนั้นหรืออีกนัยหนึ่ง คือการเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
สามารถจับไดวาอะไรเปนสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจ ที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณใด ปรากฏการณหนึง่
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549, น. 2) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถ
ในการจําแนก แจกแจงและแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะ
เปนวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
สุวิทย มูลคํา (2547 : 9) ใหความหมายของการวิเคราะห และการคิดวิเคราะหวาการวิเคราะห
(Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะ องคประกอบของสิ่งใด สิ่งหนึ่งออกเปนสวนๆ เพื่อคนหาวามี
องคประกอบยอย ๆ อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางไร การคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวาง
องคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให
กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ (2548, น. 30) ใหความหมายการคิดวิเคราะห วาหมายถึงความสามารถ
ในการจําแนก แยกแยะ หรือรวบรวมขอมูลใหเปนระบบและสามารถสืบคนขอเท็จจริงในการเปรียบเทียบ
เห็นความสัมพันธและใหเหตุผลได
เครือวัลย กาญจนคูหา (2548, น. 25) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ
ในการจําแนกจําแนก แยกแยะ มองเห็น มองออก จากการอานเรื่องราว เหตุการณและหาความสัมพันธ
เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให
ราชบัณฑิตยสถาน (2554:251, 1071) ใหความหมายคําวา “คิด” หมายความวาทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบ
ใหเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน คํานวณ มุงจงใจตั้งใจสวนคําวา “วิเคราะห”
มีความหมายวา ใครครวญ แยกออกเปนสวน ๆ เพื่อศึกษาใหถองแท ดังนั้นคําวา คิดวิเคราะห จึงมีความหมาย
วาเปนการใครครวญ ตรึกตรอง อยางละเอียดรอบคอบแยกเปนสวน ๆ ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล
โดยหาจุดเดน จุดดอย ของเรื่องนั้น ๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอยางมีความเปนธรรมและเปนไปได
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหจึงสามารถกระทําได โดยการฝกทักษะการคิด และใหนักเรียน
มีโอกาสไดคิดวิเคราะหสามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายรวมกันในกลุมอยางตอเนือ่ งสม่าํ เสมอ
โดยครูและนักเรียนตางยอมรับเหตุผลและความคิดของแตละคน โดยเชื่อวาไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว

34

จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถ
ในการสืบคนขอเท็จจริง พิจารณาแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณหรือเรื่องราว นํามาจัดกลุมหาขอมูลฐาน
ความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวางองคประกอบของขอเหลานั้น เพื่อคนหาคําตอบที่สามารถสรุปไดอยางแทจริง
และสมเหตุสมผล
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยซึ่งมีศักยภาพสูง เปนสวนที่ทําใหมนุษยแตกตาง
จากสัตวโลกอื่น ๆ ตั้งแตอดีตนั้น มนุษยในแตละยุคแตละสมัยตางก็ไดพยายามคิดคนหาคําอธิบ าย
เกี่ยวกับการคิด ซึ่งมักแฝงอยูในเรื่องของการเรียนรู การศึกษาแนวคิดในอดีต นอกจากจะเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญที่สามารถชวยใหเกิดความเขาใจในแนวคิดใหม ๆ แลว ยังเปนการพัฒนาภูมิปญญาของนักคิด
ในอดีตที่ทรงคุณคามหาศาลตอการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
บูม (Bloom, 1961:6, 9, 201, 207 อางถึงใน ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544: 11-13) ไดจําแนก ดังนี้
Hunter Hayes การจัดใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับชั้น ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระ
ที่เปนองคความรู เชน จุดมุงหมายการเรียนรู เปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบ กราฟ
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในขอมูลดังกลาว อาจตองประสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบตาง ๆ
เชน การจัดจําพวกการแปล การตีความหมาย การประยุกต การวิเคราะหสวนยอยและความสัมพันธ
เพื่อการสรางความรู ความเขาใจ การนําไปใช สูก ารวิเ คราะห การสัง เคราะห และการประเมินผล
ตามจุดมุงหมายของการศึกษาของบลูม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการวิเคราะหจะสงผลใหนกั เรียน
สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณใหมในเชิงสรางสรรค เพราะเปนการพัฒนาความสามารถใน
ระดับการมีเหตุผล และเปนการเรียนรูที่คงทนของแตละบุคคลแมจะจํารายละเอียด ขอความรูไมได
นักเรียนจึงตองเรียนรูวิธีการวิเคราะห และภายใตสภาวะใดที่จะตองนําความสามารถดานการวิเคราะห
มาใชสําหรับการประเมินผลเปนระยะ จะนําไปสูการปรับปรุงของทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
สรางหลักสูตร การสอน การเรียนรู เพื่อพยายามหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบ เพิ่มวิธีการบรรลุวัตถุประสงค
การศึกษาอยางมีคุณคา (Bloom, 1971 : 38, 40, 118, 178)
บลูม (Bloom, 1971. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student
Learning; Arcaro, 1995 : 39-40, 60, 67) ไดมีการจัดลําดับความสามารถทางการคิดของบุคคลเปน 6 ระดับ
โดยเริ่มจาก 1) ความรูพื้นฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องนั้น 2) ความเขาใจขอเท็จจริงในเรื่องนั้น 3) การนําขอเท็จจริง
นั้นไปแกปญหาหรือนําไปใชในเรื่องอื่น 4) การวิเคราะหทดสอบขอเท็จจริงในความสัมพันธหรือสถานการณ
ที่แตกตางกัน 5) การสังเคราะหสิ่งใหมหรือการสรางความคิดใหมที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจในขอเท็จจริง
และ 6) การประเมินคุณคาของขอมูลความคิด จึงเปนเรื่องดีถานักเรียนมีความคาดหวังสูงดีกวาคาดหวังต่ํา
และนําไปปฏิบัติใหเปนจริง นักเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย
การตัดสินใจและการแกปญหารวมกัน เพราะในแตละระดับเมื่อนักเรียนเกิดความคลองตัวจะเกิดการตื่นตัว
ขึ้นสูระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น และสามารถคิดในระดับสูงไดในที่สุด (Nowieki;
& Meehan, 1996 : 16)
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ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูม ในระดับการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดระดับ
พื้นฐานของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจเหตุการณตาง ๆ อยางชัดเจน
ผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ โดยนักเรียน
สามารถวิเคราะหประเด็นตาง ๆ จากสวนยอยสูสวนใหญ และเชื่อมความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ เขาดวยกัน
จนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ ผูวิจัยจึงศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการคิดของบลูม ในระดับ
การคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการคิดของบลูม บูรณาการกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
เพื่อสังเคราะหทักษะการคิดสําหรับงานวิจัยนี้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Peaget ’s Theory of Intellectual Development)
ไดกลาวถึง พัฒนาการดานสติปญญาของคนในแตละชวงวัย ศิริก าญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง
(2545 : 22) ดังนี้
1. ขั้นประสาทรับรูและการเคลือ่ นไหว (ชวงแรกเกิด - 2 ขวบ) ชวงนี้เด็กจะมีพฒ
ั นาการ 6 ขั้น คือ
1.1 อายุแรกเกิดถึง 1 เดือน ขั้นปฏิกิริยาสะทอน พฤติกรรมที่พบไดในชวงนี้ ไดแก การมอง
การกํามือ การเตะเทา การใชมือไขวควา ที่เห็นชัดที่สุด คือ การดูด เด็ก จะถูกสิ่งตาง ๆ ที่มาสัมผัส
ริมฝปากทันที ซึ่งเพียเจตถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กริเริ่มทําดวยตนเอง
1.2 อายุ 1-4 เดือน ขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ําขั้นปฐม พฤติกรรมที่พบ คือ เด็กจะทํากิจกรรมใหม ๆ
บางอยางโดยบังเอิญ แลวพยายามทําซ้ํา เชน เมื่อเด็ก เอามือแตะที่ปากเด็ก จะดูดนิ้วมือของตนเอง
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ แตตอมาเขาก็มีพฤติกรรมนี้ซ้ําอีกแมไมอาจบังคับมือใหเขาปากได
ก็จะแกวงแขนไปมา หรือเอามือตีเขาที่หนาใกลกับปากของเขา ซึ่งเพียเจตอธิบายวาเด็กเริ่มมีการผสมผสาน
การกระทําสองอยางนี้เขาดวยกัน คือ การประสานพฤติกรรมการมองกับการเคลื่อนไหวของเมือเขาดวยกัน
1.3 อายุ 4-10 เดือน ขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ําขั้นที่ 2 เปนพฤติกรรมที่จะกระทําซ้ํา ๆ ตอสิ่งภายนอก
ตัวเขาอยางจงใจ หรือมีจุดมุงหมาย ซึ่งเพียเจตสังเกตเห็นบุตรของเขาที่กําลังนอนอยูในเปลยกเทาขึน้ ถีบ
ตุกตาที่แขวนอยูใหแกวงไปมา เมื่อตุกตาแกวางเด็กก็หยุดจองดวยความสนใจ สักครูก็ทําเชนเดิมอีก เปนตน
พฤติกรรมขั้นนี้ตางจากขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ําขั้นปฐม เพราะขั้นนี้เด็กสนใจที่จะกระทําตอสิ่งเรารอบตัว
มากกวาสนใจอวัยวะของตนเอง และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ นับเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางจงใจ
และมีจุดมุงหมายกวาการเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
1.4 อายุ 10-12 เดือน ขั้นนีเ้ ด็กสามารถแยกแยะรายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ ขาแสดงออกได
มากขึ้น สามารถเรียนรูที่จะประสานการกระทํา 2 อยางที่แตกตางกันเขาดวยกัน เพื่อใหไดผลลัพธบางอยาง
1.5 อายุ 12-18 เดือน ขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ําขั้นที่ 3 เปนขั้นที่เด็กสามารถประสานกิจกรรม
ทางกลามเนื้อหลาย ๆ สวน และทําซ้ําเพื่อใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกันออกไป
1.6 อายุ 18-24 เดือน ขั้นนี้เด็กเริ่มคิดในใจกอนทําโดยไมไดใชวิธีการลองผิดลองถูกเหมือน
ขั้นตอนที่ 1.5 นอกจากนี้เด็กยังสามารถเลียนแบบโดยไมจําเปนตองมีตัวแบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กมี
พัฒนาการดานความจําเพิ่มขึ้น
2. ขั้นตอนปฏิบัติการคิด ขั้นนี้แบงเปน 2 ขั้นคือ
2.1 อายุ 2-4 ป เปนขั้นที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษามากขึ้น แตการแสดงออกทางภาษายังยึด
ตนเองเปนศูนยกลาง
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2.2 อายุ 5-7 ป แคนี้เรียกวา Intuitive Thought เปนชวงของการคิดที่เกิดขึ้นจากการรับรู
กับการคิดอยางมีเหตุผลตามความจริง แตในชวงหลังของตอนนี้เด็กจะเริ่มเพิ่มความสนใจในสิ่งตาง ๆ
ที่มีหลายมิติมากขึ้น คือ การกาวไปสูการคิดอยางมีเหตุผลเพิ่มขึ้น
3. ขั้นปฏิกิริยาการคิดหรือรูปธรรม ขั้นตอนนี้เริ่มจากอายุ 7-11 หรือ 12 ขวบ เด็กมีความสามารถ
คิดเหตุและผลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยไมยึดเฉพาะการรับรูเทานั้น ซึ่งเด็กสามารถคิด
ยอนกลับเขาใจเรื่องการอนุรักษ จัดกลุมประเภทของสิ่งของ จัดเรียงลําดับของสิ่งของ และพิจารณาสิง่ ตาง ๆ
ไดครั้งละหลายมิติ มีพัฒนาการดานการคิดจากรูปธรรม โดยยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูความเขาใจแนวคิด
ทางสังคมรอบตัว และเขาใจความคิดของคนอื่นมากขึ้น แตเด็กยังตองคิดโดยอาศัยพื้นฐานการสัมผัส
สิ่งที่เปนรูปธรรมยังไมสามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมซับซอนไดเหมือนผูใหญ แตเรื่องแกปญหาโดยอาศัย
การตั้งสมมติฐาน และหลักความสัมพันธของปญหานั้น ๆ ไดบาง
4. ขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม ขั้นนี้เริ่มตั้งแตอายุ 11 ป จนถึงวัยผูใหญ เปนชวงที่เด็กมี
ความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้น สามารถจินตนาการเงื่อนไขของปญหาในอดีต ปจจุบันและอนาคต
ใชพัฒนาสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น กรอบความคิดของเด็กเจริญอยาง
มีโครงสรางที่สมบูรณ แตร ายละเอียดภายในกรอบยังไมเจริญอยางเต็มที่ โดยที่เ ด็กยังตองแสวงหา
ประสบการณตาง ๆ เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาความคิดเปนผูใหญเต็มตัวเมื่ออายุ 20 ปขึ้นไป
สรุปไดวา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหนั้น เด็กในแตละชวงอายุจะมีพัฒนาการของการคิด
โดยเริ่มจากการรับรูในสิ่งที่สามารถสัมผัสได มีความเปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม (Cognitive Domain)
โดยมีระดับขั้นในการรับรู 6 ขั้นตอน คือเริ่มจาก 1. ความรูความจํา (Memory) 2. ความเขาใจ (Comprehension)
3. การประยุกตใช (Application) 4. การวิเคราะห (Analysis) 5. การสังเคราะห (Synthesis) 6. การประเมิน
(Evaluation) ซึ่งเปนขั้นสูความรูมนุษย เพราะขั้นการประเมินยอมใชองคประกอบหลายอยางในการตัดสินใจ
วาสิ่งใดดี ไมดีอยางไร
องคประกอบของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะห เปนการคิดที่จําเปนตองปลูกฝงใหเกิดกับเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดการเรียนรูใหนักเรียนรูจักชีวิต สิ่งตาง ๆ
รอบตัว อีกทั้งการวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผน และคาดการณอนาคต เพื่อลดโอกาส
การลมเหลวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งองคประกอบของการคิดวิเคราะหประกอบดวย (เกรียงศักดิ,์
2546 : 13)
1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจ และใหเหตุผลในสิ่งที่
วิเคราะห เพื่อแปลความหมาย สรางความเขาใจตอสิ่งที่วิเคราะห โดยเกณฑที่แตละบุคคลใชเปนมาตรฐาน
ในการตัดสินใจยอมแตกตางกันตามความรู ประสบการณ คานิยม และความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผล
2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่วิเคราะห หมายถึง การคิดวิเคราะหไดดีตองมีความรูความเขาใจ
พื้นฐานของเรื่องนั้น เพราะความรูชวยกําหนดขอบเขตการวิเคราะหแจกแจง และจําแนกสิ่งที่เกี่ยวของ
กับเรื่อง องคประกอบ ลําดับ ความสัมพันธ สาเหตุการวิเคราะหเรื่อง จึงจําเปนตองใชความรูที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้น ๆ เขามาเปนองคประกอบในการคิด
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3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหตองมีองคประกอบทั้ง 3 ดาน
ดังที่กลาว ตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติจากสิ่งที่เห็นได ตองเปนคนที่ชางสงสัย
เมื่อเห็นความผิดปกติแลวไมละเลยไป แตหยุดพิจารณาขบคิดไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถาม
เพื่อนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องนั้น การตั้งคําถามนั้นจะนําไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจน
ในประเด็นที่ตองการวิเคราะห ขอบเขตของคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห จะยึดหลักการตั้งคําถาม
โดยใชหลัก 5W 1H คือ ใคร (who) ทําอะไร (what) ที่ไหน (where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด
(why) อยางไร (how)
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชเหตุผล
จําแนกแยกแยะไดวา สิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางไร
ลักษณะของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม (Bloom, 1976 อางอิงถึง ลวน และอังคณา, 2539 : 41-44) วา
การคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะสวนใหญของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตาง ๆ
โดยการวิเคราะหแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การวิเคราะหความสําคัญ ในขอมูลตาง ๆ นั้นอาจประกอบดวยสวนที่เปนความจริง ความคิดเห็น
ของผูเขียน หรือคานิยม ซึ่งไดแก
1.1 ความสามารถในการตระหนักรูซงึ่ ไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน
1.2 ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการจําแนกความจริงจากขอมูลเบือ้ งตน
1.4 ทักษะในการบงชี้และในการพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรมกับอางถึง
ยังแตละบุคคลและกลุม
2. การวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการเชื่อมตอความสัมพันธระหวางขอมูลหลัก
กับสวนอื่น ๆ เชน สมมติฐาน ซึ่งไดแก
2.1 ทักษะในการเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิดในขอความ
2.2 ความสามารถในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ
2.3 ความสามารถในการระลึกซึ่งเปนความจริงหรือขอสมมติฐาน เปนความสําคัญหรือขอ
โตแยงที่สนับสนุนของขอความนั้น
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมมติฐาน ซึ่งใหขอมูลและขอสันนิษฐาน
2.5 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของสาเหตุ และผลกระทบจากสวนอื่น ๆ ของ
ความสัมพันธ
2.6 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของขอมูลในขอโตแยง ไปจําแนกความเกี่ยวของ
จากขอมูลที่นอกเหนือไป
2.7 ความสามารถในการสืบหาความผิดปกติของขอมูลตามหลักตรรกะ
2.8 ความสามารถในการระลึกความสัมพันธและรายละเอียดที่สําคัญและที่ไมสําคัญ
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3. การวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหระบบหลักการโครงสรางที่เกี่ยวของรวมไปถึง
ความชัดเจนและไมชัดเจนของโครงสราง ในการวิเคราะหหลักการนี้จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงค
และมโนทัศน ซึ่งไดแก
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธของขอมูลและ
ความหมายขององคประกอบตาง ๆ
3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงค
ของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนและความรูส ึกที่มีตอ งาน
3.3 ความสามารถในการวิเคราะหถึงมโนทัศนของผูเขียนวากําลังกลาวถึงสิง่ ใด
3.4 ความสามารถในการวิเคราะหเห็นถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเชื่อ
3.5 ความสามารถในการวิเคราะหถึงจุดทีเ่ ปนอคติของผูเขียน
มารซาโน (Marzano, 2001) ไดกลาววา ทักษะการคิดวิเคราะหประกอบดวย
1. ทักษะการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตาง ๆ ทั้งเหตุการณ เรื่องราว
สิ่งของออกเปนสวนยอย ๆ ใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ได
2. ทักษะการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดประเภท จัดลําดับ จัดกลุมของสิง่ มีลักษณะ
คลายคลึงเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน
3. ทักษะการเชื่อมโยง เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ วา
สัมพันธกันอยางไร
4. ทักษะการสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิง่ ที่กําหนดใหได
5. การประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการและทฤษฎีมาใชในสถานการณ
ตาง ๆ สามารถคาดการณ กะประมาณ พยากรณ ขยายความ คาดเดาในสิ่งทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตได
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ (2542 : 57) อางถึงใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2545 : 97) และ วัชรา
เลาเรียนดี (2547 : 57) วาความสามารถในดานการคิดวิเคราะห หมายถึง คําสามารถในการสืบหาขอเท็จจริง
เพื่อหาคําตอบหรือเปนพฤติกรรมการปฏิบัติที่บงบอกถึงความรู ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ อยางละเอียด
โดยการบอก อธิบายเหตุผลประกอบ อุณหภูมิความคิดรวบยอด ระบบความเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดนั้น
ระบุปญหา สามารถตีความ จําแนกแยกแยะ ทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ รวบรวมขอมูลที่เปน
หลักฐานสําคัญ นํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจดวยเหตุผลอยางเหมาะสม ในทํานองเดียวกัน
วรรณา บุญฉิม (2541 : 71) กลาวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดวิเคราะหวาสามารถเขาใจ
ความหมายของขอความ เรื่องราว ที่นํามาสนับสนุนเหตุผลหรือขอโตแยงตาง ๆ ขอความที่แตกตางกัน
หรือขอความที่เหมือนกัน โดยใชเหตุผลเพื่อสนับสนุนในการตัดสินได ซึ่งตองอาศัยพื้นฐานทางตรรกศาสตร
การอนุมาน และนําหลักการที่เชื่อถือไดไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกลาว จะแสดงออก
เปนพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห (วัชรา, 2547 : 47-48) ดังนี้
1. มีความรอบคอบและแกปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถระบุปญหา นิยาม ความคิดรวบยอด
บอกสาเหตุที่มาของปญหาตาง ๆ ได
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2. มีความสามารถในการอาน การอธิบายปญหา นิยามปญหา องคประกอบของปญหาและกําหนด
สมมติฐานพรอมระบุเหตุผลได
3. มีความสามารถจําแนกองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา หรือความคิดรวบยอด
ยึดเปาหมายเปนหลักในการคิดแกปญหา
4. มีความสามารถในการอธิบายความรูที่ยากใหเขาใจงาย สามารถใชความรูเดิมมาชวยแก
ปญหาได บอกเหตุผลไดวาทําไมปญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจําเปนที่ตองการแกไข
5. มีความสามารถแยกองคประกอบยอยของปญหา เสนอวิธีแกปญหาไดหลายวิธี เลือกปญหา
ที่จําเปนและสําคัญที่ตองเรงแกไข จัดลําดับไดอยางเหมาะสม
6. มีความสามารถตรวจ จําแนก และจัดการกับขอมูล กระตือรือรน ในการแสวงหาคําตอบ
และความหมายของสิ่งตาง ๆ
7. มีความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหาไดหลากหลายวิธี
8. มีความอดทนและแสวงหาวิธีแกปญหาอยางระมัดระวังเปนระบบ
9. มีความสามารถกําหนดเกณฑการเลือก และการประเมินผลสําเร็จของงานได
สรุปไดวา บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหจะตองมีลักษณะรอบรู แสวงหาความรู
จากขอมูลตาง ๆ ทันตอเหตุการณ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพื่อใชในการพิจารณาตัดสินใจหรือแกปญหา
โดยใชเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนขอมูลหรือเรื่องราวนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม
ปจจัยที่สงผลตอการวิเคราะห
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการคิดวิเคราะห (รัตนา,
2548 : 39) ดังนี้
1. ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจภายในตนสัมพันธกับความสามารถในการคิด
วิเคราะห ซึ่งลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนนั้น ชอบแสวงหาความรู
มีการเชื่อวาการทํางานขึ้นอยูกับความสามารถของตนเอง ไมเกี่ยวของกับสังคมรอบขาง และเชื่อวาผูที่
ทํางานหนักฝาฟนอุปสรรคไดจะประสบความสําเร็จในชีวิต ดังที่ คําหมาน คนไค (2543 : 5) กลาววา
“ความคิดนําไปสูการกระทํา” คุณภาพของการคิดขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการคิด ทั้งองคประกอบอื่น ๆ
เชน ขอมูล ขาวสาร และความรู รวมทั้งสถานการณแวดลอม สวนในชวงที่มีความรูสึกโกรธคนสวนมาก
คิดนอยหรือแทบไมคิด จึงทําอะไรในลักษณะ “ทําโดยไมคิด” จึงไมเกิดผลดี ซึ่งปจจัยความเชื่ออํานาจ
ในตนนั้น ดรุณี บุญวิก (2543, 50-54) ไดวิจัยพบวา ปจจัยบางประการในดานบุคลิกภาพในการแสดงตัว
การเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ และปจจัยดานบุคลิกภาพใน
การแสดงตน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและความสามารถในการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคลองกับ อุษา ธนาบุญฤทธิ์ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
บางประการ คือ บุคลิกภาพในการแตงตัว การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลและการคิดอยางมีวิจารณญาณ
กับความเชื่ออํานาจภายในตน พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัย บางประการกับ
ความเชื่ออํานาจภายในตนมีคาเทากับ .690 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ความสามารถดานเหตุผล มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพราะบุคคล
ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชเหตุผลในการจําแนก แยกแยะ
ไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ มีองคประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงความสัมพันธกันอยางไร
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546) ซึ่งสอดคลองกับ วรรณา บุญฉิม (2541 : 216) ที่ศึกษาพบวาความสามารถ
ดานเหตุผลมีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนอยางมีนยั ทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ ดวงกมล โพธิ์นาค (2545 : 99-100) ที่พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตนของนักเรียน
และความสามารถดานเหตุผล สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะความเชื่ออํานาจภายในตน
และความสามารถดานเหตุผลเปนสิ่งที่ควรมีในบุคคลที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อทําใหคนนั้น
สามารถรับขอมูลขาวสารที่แวดลอม แลวนําขอมูลเหลานั้นมาคิดวิเคราะหพิจารณาดวยตนเอง โดยอาศัย
ประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาใชในการแกปญหาชีวิตจนกระทั่งดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสิ่งที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ
สอดคลองกับการศึกษาของ นิภาภรณ แสงดี (2538 : 22 อางถึงใน Nelson, 1970) พบวา การสอนที่
แตกตางกันทําใหความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยโดยใชครูผูสอน
2 คนที่ใชวิธีการสอน 2 แบบ กับนักเรียนเกรดหกสองหองเรียน โดยหองหนึ่งสอนโดยวิธีกระตุนใหคิด
โดยสอนสัปดาหละ 3 วัน รวม 36 คาบเรียน จากนั้นทั้งสองชั้นไดรับการนําเขาสูการทดลอง ซึ่งทดลอง
โดยวิธีการเหมือนกัน แตตอนอภิปรายหลังการทดลอง หองที่ใชวิธีการสอนไมกระตุนใหคิด ครูจะใชคําถาม
ระดับต่ํา เชน คําถามความรูความจําสวนหองที่ใชวิธีสอนกระตุนใหคิด ครูใชคําถามระดับสูง เชน คําถาม
เกี่ยวกับการสรุป อางอิง และการพิสูจน หลังจากนั้นจึงทําการวัด 1) ทักษะความรูของนักเรียนโดยใชการวัด
ทักษะการเสาะแสวงหาความรูของนักเรียน ซึ่งมีการสังเกต การสํารวจ อางอิงการพิสูจนและการจําแนก
2) ความรูเ กี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร ผลพบวานักเรียนผูใชวิธีการสอนแบบไมกระตุนใหคิดมีความรู
เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตรสูงกวาพวกที่สอนกระตุนใหคิด สวนนักเรียนที่สอนโดยวิธกี ระตุน ใหคดิ
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพดานการสังเกต และการสรุป อางอิง ดีกวาพวกที่สอนดวยวิธไี มกระตุน ใหคดิ
และจากการศึกษาของ ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543 : บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห และเจตคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทีไ่ ดรบั การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอน
ตามคูมือครู มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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4. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห
นักการศึกษาหลายทาน กลาวถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห โดยนําทฤษฎี
และแนวทางจากนักวิชาการ นักการศึกษา เปนแนวทางสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเกี่ยวกับ
หลักการและงานวิจัยที่สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนรู ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จุดเดน
และจุดไดของแตละรูปแบบ ไวดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2546 : 219-220) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก
การอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้นหรือเปนเรื่องที่
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็น
ขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา
เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนเรื่องรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมถึงการรวบรวม
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่
จะศึกษามากยิ่งขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
1.2 ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจ
จะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทํา
ไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
อยางพอเพียงที่จะใชในขั้นตอนตอไป
1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ ตรวจสอบแลว
จึงนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งนี้อาจเปนไปไดหลายทาง
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งหลาย แตผลที่ได
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู
1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นในเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณหรือ
เหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ
และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
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1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขัน้ นี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ
การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ จะนําไปสู
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ ทําให
เกิดเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ
สรางความสนใจ
ประเมิน

ขยายความรู

สํารวจและคนควา

อธิบายและลงขอสรุป

ภาพที่ 4 ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle)
จากขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูขางตน สรุป ไดวา ในการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู จะตองมีสิ่งเราที่ทําใหเกิดการสืบเสาะหาความรู มีปญหาที่ตองคนหาวิธีแกไข
มีการสํารวจขอมูล และลงขอสรุปนั้นเปนความรูใหม รวมถึงการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในการเรียนการสอนแตละครั้ง หรือแตละแนวคิด จะเริ่มตนจากการนํา
เขาสูบทเรียนและจบลงโดยการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Suchman (อางถึงใน สุภาสินี
สุภธีระ : ม.ป.ป.) 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การเผชิญปญหา (Encounter with the problem)
- อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรู
- เสนอเหตุการณที่เปนปญหา
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบ (data gathering verification)
- ตรวจสอบธรรมชาติของวัตถุ หรือเหตุการณและเงื่อนไขตาง ๆ
- ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นตามลําดับในสถานการณปญหา
ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูลเพื่อการทดลอง (data gathering experimentation)
- แยกตัวแปรที่เกี่ยวของออก
- ตั้งสมมติฐาน (และทดลอง) ความสัมพันธของตัวแปรที่เปนเหตุและผล
ขั้นที่ 4 รวบรวมขอมูลและสรางคําอธิบาย (organization, formulation an experimental)
- สรางคําอธิบายหรือสรุปสิ่งที่พบ
ขั้นที่ 5 วิเคราะหกระบวนการสืบเสาะ (analysis of the inquiry process)
- วิเคราะหยุทธศาสตรการสืบเสาะหาความรู และพัฒนายุทธศาสตรนั้นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (ภพ เลาหไพบูลย, 2537 : 36)
ขอดี
1. ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มศักยภาพ ศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงทําใหเกิด
ความอยากรูอยากเห็นตลอดเวลา
2. ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดและฝกการกระทํา เรียนรูวิธีจัดระบบความดี และวิธีเสาะ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดความงดงามและนําไปใชในสถานการณใหมได
3. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน
4. ผูเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น
5. ผูเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ขอจํากัด
1. ใชเวลามากในการเสนอแตละครั้ง
2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมนาสนใจ แปลกใจ จะทําใหผูเรียนเกิดอาการเบือ่ หนาย
และครูมงุ ควบคุมพฤติกรรมผูเ รียนมากเกินไป โดยไมเขาใจหนาที่ในการสอน วิธีนี้จะทําใหผเู รียนไมมี
โอกาสสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
3. ผูเรียนมีสติปญญาต่ําและเนื้อหาคอนขางยาก ผูเรียนไมสามารถเรียนรูดวยตนเองได
4. ผูเรียนมีวุฒิภาวะไมพรอม ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา ถาผูเรียนไดรับแรงกระตุน
จะทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน อาจจะตอบคําถามได แตไมสามารถประสบความสําเร็จได
5. ถาใชกระบวนการแบบนี้อยูเสมอ อาจทําใหความสนใจของผูเรียนในการศึกษาคนควาลดลง
2. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL
วัชรา เลาเรียนดี (2547, น. 90-93) กลาววา วิธีสอนดวยเทคนิค KWDL พัฒนาขึ้นโดยOgle
ในป ค.ศ. 1986 และตอมา Shaw and other (1997) อาจารยสอนในมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดนําเทคนิค KWDL มาใชสอนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
(Cooperative Learning) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2.2.1 ความหมายของเทคนิค KWDL
นักการศึกษาไดใหความหมายของเทคนิค KWDL ไวดังนี้
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 149-150) กลาวถึงความหมายของเทคนิค KWDL โดยสรุป
หมายถึง เทคนิคที่ชวยชี้นําการคิด การอาน และหาคําตอบของคําถามสําคัญตาง ๆ จากเรื่องนั้น และนํามาใช
ในการเรียนรู และเราความสนใจเปนอยางดี ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
1) K (What we know) เรารูอะไรบาง
2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร
3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง
4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง
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นิรันดร แสงกุหลาบ (2547 : น. 13) กลาวถึงความหมายของเทคนิค KWDL โดยสรุป
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบไปดวย การถามตอบและแสวงหาคําตอบ 4 ขั้นตอน คือ
1) K (What we know) เรารูอะไรบาง
2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร
3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง
4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง
Shaw and other (1997, unpaged อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2519, น. 148) กลาวถึง
ความหมายของเทคนิค KWDL โดยสรุปหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบไปดวย
4 ขั้นตอน คือ
1) K (What we know) เรารูอะไรบาง
2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร
3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง
4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง
จากความหมายการจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL สรุปไดวา KWDL หมายถึง เทคนิคทีช่ ว ย
ชี้นําการคิดแนวทางในการอานและหาคําตอบของปญหา ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ
1) K (What we know) เรารูอะไรบาง
2) W (What we want to know) เราตองการรู ตองการทราบอะไร
3) D (What we do to find out) เราทําอะไรไปแลวบาง
4) L (What we learned) เราเรียนรูอะไรบาง
2.2.2 ลักษณะการจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นนํา
1.1) ทบทวนความรูเดิม
1.2) แจงวัตถุประสงคการเรียนรู
1.3) เราความสนใจดวยเกมสคณิตศาสตร
2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2.1) ครูนําเสนอโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทั้งชั้น แลวนักเรียนรวมกัน
อานโจทยปญหาและแกปญหา ตามแผนผัง KWDL ดังนี้
K = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบ
W = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยตองการใหแกไขและวางแผนแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร
D = ครูและนักเรียนชวยกันดําเนินการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตร
L = ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวิธีการแกปญหา
2.2) นัก เรียนฝก ปฏิบัติก ลุม ยอย โดยครูคอยแนะนําดวยการกระจายนัก เรียน
ออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันปฏิบัติกิจกรรม KWDL
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3) ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้นโดยเปนโจทยปญหา
คณิตศาสตรเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและสถานการณอื่น ๆ
4) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล นักเรียนทําแบบทดสอบประจําหนวย มีการเรียน
ซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่ยังไมเขาใจ
นอกจากขั้นตอนเทคนิค KWDL ดังกลาว การใชเทคนิค KWDL ในการสอนคณิตศาสตรครูตอง
เตรียมแผนผัง KWDL โดยครูและนักเรียนทําความเขาใจรวมกันโดยมีแผนผัง KWDL ประกอบใหเห็นชัดเจน
ทุกคนดวยการรวมกันฝกและทําแบบฝกหัด นอกจากนี้นักเรียนจะตองมีตาราง KWDL ของตัวเอง เพือ่ ใสขอมูล
เชนกัน แตควรใหใชดวยกัน 2 คน ตอ 1 ชุด เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 แผนผัง KWDL
K
สิ่งที่ทราบ
จากโจทยปญหา

W
สิ่งที่โจทยตองการ
ใหหาคําตอบ

1.

1.

2.

2.

D
แสดงวิธีแก
โจทยปญหา
แสดงวิธีทํา
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2

L
คําตอบที่ได
จากการแกปญหา
คําตอบ
สรุปขั้นตอน

ที่มา : วัชรา เลาเรียนดี, 2549, น. 150
นิรันดร แสงกุหลาบ (2547, น. 52 - 53) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยการใชเทคนิค KWDL
นํามาปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร
ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1) ทบทวนความรูเดิม โดยการยกตัวอยางสถานการณปญหาในเรื่องที่เรียนมาแลว
สนทนาถามนักเรียนใหรวมกันตอบคําถาม
1.2) แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และบทบาทการทํางานกลุม
1.3) เราความสนใจ โดยใชเกมคณิตศาสตร
2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2.1) ครูนําเสนอโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวใหนักเรียนอานโจทย
และแกปญหาตามแผนผังเทคนิค KWDL ดังนี้
K = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบหรือสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย
W = ครูและนักเรียนรวมกันชวยหาสิ่งที่โจทยตองการจะทราบและวางแผนแกไข
โจทยปญหาคณิตศาสตร พรอมทั้งเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบ
D = ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตรตามแผน
ที่ไดวางไว
L = ครูและนักเรียนรวมสรุปการแกปญหา และอธิบายตามแผนที่ไดวางไว
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2.2) นัก เรียนฝก ปฏิบัติเ ปนกลุม ยอยโดยครูคอยแนะนําดวยการจัดแบง นัก เรียน
ออกกลุมละ 4-5 คน รวมกันปฏิบัติตามบัตรกิจกรรมเทคนิค KWDL
3) ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ
3.1) จัดแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน (อาจใชกลุมเดิมหรือกลุมใหมก็ได)
3.2) ใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกทักษะที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยตรงและในสถานการณ
อื่น ๆ ที่แตกตางจากตัวอยาง เพื่อฝกทักษะการนําไปใชจากแบบฝกที่ครูสรางขึ้น
3.3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินการปฏิบัติการทํากิจกรรมของสมาชิกกลุมตนเอง
4) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
4.1) นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาสาระสําคัญที่ไดจากการเรียนรู
4.2) ครูทําการประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจ การนําไปใช และทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจากแบบทดสอบประจําหนวย
4.3) นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางานรวมกันเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
ตอการพัฒนาการทํางานกลุม
จากลักษณะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค KWDL สรุปไดวา มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับกระบวนการแกไขปญหาโจทยปญหาคณิตศาสตร ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1) ทบทวนความรูเดิม
1.2) แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.3) เราความสนใจดวยเกมคณิตศาสตร
2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2.1) ครูนําเสนอโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวใหนักเรียนอานโจทย
และแกปญ
 หาตามแผนผังเทคนิค KWDL ดังนี้
K = ครูและนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบ
W = ครูและนักเรียนรวมกันชวยหาสิ่งที่โจทยตองการจะทราบและวางแผนแกไข
โจทยปญหาคณิตศาสตร
D = ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตร
L = ครูและนักเรียนรวมสรุปการแกปญหา
2.2) นัก เรียนฝก ปฏิบัติเ ปนกลุม ยอยโดยครูคอยแนะนําดวยการจัดแบง นัก เรียน
ออกเปนกลุมละ 4-5 คน รวมกันปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม KWDL
3) ขั้นฝกทักษะโดยอิสระนักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น โดยเปนโจทยปญหาคณิตศาสตร
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และสถานการณอื่น ๆ
4) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
4.1) นักเรียนทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียน มีการสอนซอมเสริมใหนักเรียน
ที่ยังไมเขาใจ
4.2) นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาสาระสําคัญที่ไดจากการเรียนรู
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(4.3) ครูประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจ การนําไปใช และทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรจากแบบทดสอบประจําหนวย และครูตองเตรียมแผนผัง KWDL โดยครูและนักเรียน
ชวยกันเรียนรูทําความเขาใจโดยมีแผนผัง KWDL ประกอบใหเห็นชัดเจนทุกคนดวย การวมกันฝกและทํา
แบบฝกหัด นอกจากนี้นักเรียนจะตองมีตาราง KWDL ของตัวเองเพื่อใสขอมูลเชนกัน แตควรใหใชรว มกัน
2 คน ตอ 1 ชุด เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน
2.2.3 ประโยชนของการจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
นิรันดร แสงกุหลาบ (2547, น.7-8) เทคนิค KWDLจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถที่ตนเอง
มีผานทางกระบวนการคณิตศาสตรอยางหลากหลาย รวมทั้งสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห
และสังเคราะห ผูเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น และชวยพัฒนา
ดานสติปญหา ดานการคิด ทางสังคมโดยเฉพาะถาจัดใหผูเรียนฝกทํางานรวมกัน
จิรากร สําเร็จ (2551, น.73) เทคนิค KWDL ชวยพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร ใหนักเรียน
คิดอยางรอบคอบและวางแผนเปนระบบขึ้นเกิดแนวคิดใหม สามารถถายทอดออกมาไดชดั เจนยิ่งขึ้น นักเรียน
ไดฝกการวางแผน การทําความเขาใจ และสามารถตรวจสอบได การตั้งจุดหมายมีการจัดระบบขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนในการคิดวิเคราะหเขียนสรุปความ
อดิเรก เฉลียวฉลาด (2550, น.36-37) เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนนใหผูเรียน
คิดวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางหลากหลายจากขั้นตอนที่กําหนด และสามารถหาวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบได รวมทั้งผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
รูจักหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหกลุมตนเองประสบความสําเร็จ
จากประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค KWDL สรุปไดวา เทคนิค KWDL ชวยให
ผูเรียนพัฒนาความสามารถผานทางกระบวนการของคณิตศาสตรอยางหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิด
การวางแผนการคิดอยางเปนระบบ ใหเหตุผลในการแกปญหาอยางชัดเจน อีกทั้งยั้งเปนการสเงสริมการคิด
เชิงการคิดวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดีอีกดวย
3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา
กระบวนการแกปญหาของโพลยา
การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใชมา
นานมากในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนนี้อาจทําบางขั้นตอน
ใหกระชับขึ้น เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในขั้นตรวจยอนกลับ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกปญหามี
ความกระชับและรวดเร็วขึ้น และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เนื่องจากชวยใหนกั เรียน
มีหลักคิด ทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยาง
ตอเนื่อง (อัมพร มาคนอง,2553, หนา 41)
Polya (1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรไว
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา
โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพียงพอ
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สําหรับการแกปญหานั้นหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปญหา
ออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณโดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง
แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวนๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญ
 หา (Devising a plan) เปนขัน้ ตอนสําคัญทีจ่ ะตองพิจารณาวาจะ
แกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา
อยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทยกําหนดให
ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญ
 หา ดังนี้
1. โจทยปญหาลักษณะนี้เคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหาที่
เคยทํามาแลวอยางไร
2. เคยพบโจทยปญหานี้เมือ่ ไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา
3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหานี้กับปญหาที่เคยทํามากอน ดังนั้นการวางแผนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา
ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการตามแผน
ที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสมมาใช
โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆของแผนใหชดั เจนแลวลงมือ
ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตาง ๆ
ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณาและตรวจดูวา ผลลัพธ
ถูกตองและมีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหนึ่ง
ตรวจสอบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไม หรืออาจใชการประมาณคาของคําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณา
ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกวาเดิม ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการมอง
ไปขางหนา โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้น
กวาเดิม
จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)
ทําความเขาใจโจทยปญ
 หา เปนขั้นที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan)
วางแผนแกโจทยปญหาเปนขั้นที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan)
ปฏิบัติตามแผน เปนขั้นที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back)
ตรวจสอบคําตอบเปนขั้นที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบ
คําตอบถูกตองหรือไม

5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตรและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
5.1 ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร
ผูใหความหมายเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตร และทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ดังนี้
Anderson &Pingry (1973, p. 228) กลาวถึงความหมายโดยสรุปหมายถึงสถานการณ หรือคําถาม
ที่ตองมีคําตอบเปนจํานวนหรือปริมาณสําหรับผูทจี่ ะแกปญ
 หาไดตองใชวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของ
ปญหาใชความรูร วมกับประสบการณประกอบกับการตัดสินใจของผูแกปญหาเอง
Adam & Beeson (1997, p. 176) กลาวถึงความหมายโดยสรุปหมายถึงโจทยปญหาคณิตศาสตร
คือ โจทยภาษา (Word Problem) โจทยเชิงเรื่องราว (story problem) หรือเชิงถอยคําบรรยาย (Verbal Problem)
นั่นคือ โจทยปญหาทางคณิตศาสตรเปนการบรรยายสภาพการณดวยถอยคําขอความและตัวเลขดวยคําตอบ
จะเปนเชิงปริมาณหรือตัวเลข ผูแกปญหาจะตองคนหาวาใชวิธีการใดในการแกโจทยปญหานั้น
ดิเรก เขียวฉลาด (2550, น. 13) กลาวถึงความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยสรุป
หมายถึง สถานการณของคําถามที่ประกอบไปดวยภาษาและตัวเลขซึ่งตองการคําตอบมาในแบบตาง ๆ
เชน ปริมาณจํานวนหรือเหตุผล โดยผูที่แกโจทยปญหาคณิตศาสตรจะตองอาศัยทักษะประสบการณ
ความรูความเขาใจมีอยูเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการแกปญหาคณิตศาสตรนั้น อยางในกระบวนการ
ปยวรรณ จันทวงศ (2541 , ออนไลน) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังนี้ โจทยปญหา
คณิตศาสตร หมายถึงคําถามทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยขอความและตัวเลขที่นักเรียนจะตองอาน
ทําความเขาใจขอความและดําเนินการ เพื่อหาคําตอบจากโจทยปญหา
กรรณิการ เพงพิศ (2545, น. 8) ไดสรุปความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววา โจทยปญหา
คณิตศาสตร หมายถึงสถานการณที่ประกอบไปดวยขอความและตัวเลขที่ตองการคําตอบ โดยที่ผูแกปญหา
ตองตัดสินใจเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรมาแกปญหานั่นโดยอาศัยความรูการอานโจทยและความสามารถ
ในการคิดคํานวณมาประกอบกันจึงจะสามารถแกปญหาไดถูกตอง
ปรีชา เนาวเย็นผล (2544, น. 16) ถึงความหมายโดยสรุปหมายถึงเหตุการณหรือขอความที่มี
คําตอบที่ชัดเจนซึ่งบุคคลตองใชสาระความรูและประสบการณที่เกิดขึ้นทางคณิตศาสตรมากําหนดกรอบ
แนวทางหรือวิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งคําตอบบุคคลผูคิดคนหาคําตอบถาไมคุนเคยกับสถานการณนั้น
มากอนจะไมสามารถหาคําตอบไดในทันที สถานการณหรือขอคําถามใดจะเปนปญหาหรือไมขึ้นอยูกับ
บุคคลผูคิดหาคําตอบ บางสถานการณอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจไมใชปญหาสําหรับอีก
บุคคลหนึ่งก็ได
จากความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรสรุปไดวา หมายถึงสถานการณคําถามที่ตองการ
คําตอบที่เปนปริมาณหรือจํานวนชัดเจน ผูที่จะแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดจะตองอาศัยทั้งทักษะ
ประสบการณ ความรู ความเขาใจในการแกโจทยปญหาอยางมีกระบวนการ
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5.2 ประเภทของโจทยปญหา
นักการศึกษาแบงประเภทโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรไว ดังนี้
Baroody (1987, p. 91-93) ไดแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท ซึง่ สรุป
ไดแก
1) โจทยปญ หาคณิตศาสตรปกติ คือ โจทยปญหาคณิตศาสตรในหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป
ซึ่งมุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่งมีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว
2) โจทยปญหาคณิตศาสตรไมปกติ คือ โจทยปญหาที่คลายกับสภาพความเปนจริงของชีวิต
มากกวาโจทยปญหาคณิตศาสตรปกติ คือ มีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปนหรือมีขอมูลไมเพียงพอ
ซึ่งอาจมีคําตอบมากกวา 1 คําตอบโดยเนนการคิดวิเคราะหอยางสมเหตุสมผล
Leblane (1977, p. 17) ไดแบบรูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ประเภทคือ
1) โจทยปญหาปรากฏในหนังสือแบบเรียน (Typical Textbook Problem) ปญหาที่มุงพัฒนา
ความเขาใจจํานวนดําเนินการ (Operation) ทางคณิตศาสตรเชนการบวกการลบการคูณและการหาร เพือ่ ให
นักเรียนสามารถที่จะประยุกตหรือนําความรูเหลานี้ไปใชในกิจวัตรประจําวันได
2) โจทยปญหาที่แสดงกระบวนการ (Process Problem) เปนปญหาที่พบในหนังสือทั่วไป
ปญหาชนิดนี้ จะเนนเทคนิคหรือกลวิธีในการแกปญหาเนนกระบวนการแกปญหามากกวาผลลัพธ หรือ
คําตอบ
Ashlock and others (1983, p. 239) แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1) โจทยปญหาประกอบอิงตํารา หรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปนประโยคคณิตศาสตร
(Standard Textbook or Translations Problem) เปนโจทยปญหาที่สามารถแกดวยหลักการ หรือกฎเกณฑ
ทางคณิตศาสตรที่ตายตัวไมคอยยุงยากมากนัก
2) โจทยปญหาประเภทกระบวนการ (Process Problem) เปนโจทยปญหาที่ตองแกดวย
วิธีการตาง ๆ ที่ยุงยากมากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทนี้จําเปนตองแกดวยขั้นตอน 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนความเขาใจปญหาขั้นการพัฒนาและขั้นหากลวิธีในการแกปญหา และการประเมินการแกปญ
 หา
พิสมัย ศรีอําไพ (2534, น. 3-4) ไดกลาวถึงชนิดของโจทยปญหาคณิตศาสตรมี 4 ชนิด คือ
1) ปญหาชั้นเดียว (One - Step Problem) เปนโจทยปญหาที่ทุกคนคุนเคยอยูแลว การแกปญหา
แบบนี้มักใชวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร
2) ปญหาหลายชั้น (Multiple - Step Problems) เปนโจทยปญหาซึ่งสามารถที่จะแกได
โดยการกระทําเบื้องตนตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปหรือจะใชการกระทําชนิดเดิมแตซ้ํากันหลายครั้งก็ได
3) ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Problem) เปนโจทยปญหาตองใชความคิดที่เปน
เหตุผลชวยในการแกปญหา โดยใชกลยุทธหลาย ๆ แบบ เชน มองหารูปแบบวาดรูปสรางสมการและอื่น ๆ
โดยทั่วไปปญหาเหลานี้จะไมสามารถแกไดดวยวิธีการบวกลบคูณหารธรรมดา
4) ปญหาเกี่ยวกับการประยุกต (Applied Problems) เปนโจทยปญหาที่ตองการใหนักเรียน
ทําการเก็บขอมูลและตัดสินใจเองในการที่จะหาผลเฉลยของปญหา อาจใชกลยุทธหลายอยางปญหาเหลานี้
จะสะทอนใหเห็นสถานการณจริงและอาจจะไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว
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กรมวิชาการ (2535, น. 65) ไดจําแนกประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ลักษณะดังนี้
1) การจัดประเภทของโจทยปญหา โดยพิจารณาจากการนําเอาโครงการทางคณิตศาสตร
มาประยุกตใชเพื่อเปน 2 ประเภทคือ
1.1) ปญหาประจํา (Routine Problem) เปนปญหาที่จะตองประยุกตเอากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ในแนวทางที่ใกลเคียงกับที่ไดเรียนมาแลวมาชวยแกปญหาสวนมากเปนปญหาที่พบใน
แบบเรียนคณิตศาสตร
1.2) ปญหาที่ไมใชปญหาประจํา (Non- Routine Problem) เปนปญหาที่จะตองอาศัย
ความคิดมากขึ้น ทั้งนี้เพราะในการเลือกกระบวนการที่จะใชแกปญหานั้นไมชัดเจนสวนมากจะเปนปญหา
ที่ไมมีในตําราเรียน แตจะพบไดจากแหลงอื่นๆเชนจากวารสารคณิตศาสตร
2) การจัดประเภทของโจทยปญหาโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแตละปญหายาก ๆ
เปน 6 ประเภทดังนี้
2.1) ปญหาแบบฝกหัด (Drill Exercise) เปนปญหาที่ใหนกั เรียนฝกการใชกระบวนการ
คิดคํานวณและชวยใหจดจําขอเท็จจริงได
2.2) ปญหาเชิงเดี่ยว (One step Problem) เปนปญหาที่สามารถทําการแกไขได โดยวิธี
การกระทําใดกระทําหนึ่งเพียงอยางเดียว หรือสามารถแปลออกมาเปนประโยคสัญลักษณไดเพียงประโยคเดียว
ปญหาประเภทนี้ ชวยใหนกั เรียนไดรบั ประสบการณจากการแปลงสถานการณในชีวิตจริงสูก ารแสดงออก
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ตลอดจนเพื่อรักษาความสามารถทางการคิดคํานวณใหคงทน สวนมากจะพบปญหา
ประเภทนี้จากแบบเรียนคณิตศาสตร
2.3) ปญหาเชิงซอน (Multi Step problem) จะตองใชวิธีการกระทําอยางนอย 2 วิธี
คือ สามารถแปลออกมาเปนประโยคสัญลักษณที่ประกอบดวยเครื่องหมายอยางนอย 2 ตัวปญหาประเภทนี้
ชวยใหนักเรียนสามารถแปลสถานการณในชีวิตจริง ไปสูการแสดงออกทางคณิตศาสตรเชนเดียวกัน
2.4) ปญหาประเภทกระบวนการ (process problem) ปญหาประเภทนี้ใหรูปแบบการคิด
อยางมีกระบวนการ เพื่อชวยใหเกิดพัฒนาการดานกลวิธีในการวางแผนและแกปญหาตลอดจนการวิเคราะห
ผลที่ได ลักษณะของปญหายากที่จะแปลเปนประโยคสัญลักษณ ซึ่งจะตองใชความคิดทางตรรกศาสตร
หรือวิธีก ารอื่น ๆ เขามาชวยแกปญ หา เชน การวาดภาพ การใชตาราง การเดา การคิดยอนหลั ง
หรือแมแตการคนหาแบบแผน โจทยประเภทนี้ยากที่จะพบในแบบเรียน
2.5) ปญหาประยุกต (Applied Problem) เปนปญหาที่มาจากสถานการณจริง เปนปญหา
ที่มาจากสถานการณจริง ผลลัพธที่ไดเกิดจากทักษะขอเท็จจริงที่เกิดความคิดสรุปรวบยอด และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร วิธีการดังกลาวจะนํามาใชเปนตัวชวยในการรวบรวมขอมูลการสรุปการนําเสนอและประกอบ
การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับขอมูล ปญหาประเภทนี้ใหโอกาสนักเรียนไดใชวิธีซึ่งอาจจะใชการรวบรวมขอมูล
นํามาวิเคราะหคิดคํานวณสรุปและเสนอผล
2.6) ปญหาปริศนา (Puzzle problem) เปนปญหาที่ปกติแลวจะแกได โดยการเดา
(Luky Guess) รูวิธีที่ผิดแปลกไปจากวิถีทั่วไปปญหาประเภทนี้ จะทําใหนักเรียนไดสัมผัสคณิตศาสตร
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปนเรื่องนันทนาการ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2541, น. 2) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร
ไว 2 ลักษณะ คือ
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1) ปญหาปกติ (Routine Problem) คือ ปญหาที่พบในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป
ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสรางและวิธีการแก
2) ไมปกติ (Non- Routine Problem) คือปญหาที่เนนกระบวนการคิดและปริศนาตาง ๆ
ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกันเพื่อนํามาใชในการแกปญหาจาก
รูปแบบของปญหาคณิตศาสตรที่ก ลาวมาเมื่อครูผูสอนจะนําไปสอนตองสรางโจทยปญหาที่นาสนใจ
เพื่อนัก เรียนจะไดมีความกระตือรือรนที่จะแกปญหานั้น และมีผูไดก ลาวถึง ลัก ษณะของป ญ หาทาง
คณิตศาสตรที่นาสนใจ ดังนี้
ไคลด ( Clyde. 1967, 108) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววาควรมีลักษณะ
ดังนี้
1) มีความใกลเคียงกับปญหาในชีวิตประจําวันและสัมพันธกับผูแกปญหามากที่สุดอาจ
เปนเรื่องราว หรือเหตุการณที่เกิดกับพระเจาปญหาในชีวิตประจําวันดูลักษณะคลายกับสถานการณ
ในชีวิตจริงเปนตน
2) สถานการณที่สรางขึ้นเปนปญหาควรใชภาษา หรือบรรยายในลักษณะที่ผูแกปญหา
มีประสบการณและไมควรเปนปญหาธรรมดาทั่วทั่วไป
โพลยา (Polya, 1973 อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544, 8) ไดแบงประเภทของโจทยปญหา
คณิตศาสตรเปน 2 ประเภทโดยพิจารณาจากจุดประสงคของปญหาได ดังนี้
1) ปญหาที่พบเสมอในการเรียนการสอนในชั้นเรียน สําหรับการฝกใหนําทฤษฎีหลักการ
ทางคณิตศาสตรไปใชเปนปญหาที่พบในหนังสือเรียนตามปกติ
2) ปญหาที่ปกติจะไมพบในชั้นเรียนเชนปญหาที่พบเห็นในชีวิตประจําวันปญหาที่เกี่ยวกับ
การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานเปนตน
ปญหาที่กลาวมาทั้ง 2 ประเภทนั้น จะเนนทักษะกระบวนการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบจาก
ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร สรุปไดวาโจทยปญหาคณิตศาสตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
โจทยปญหาคณิตศาสตรในหนังสือเรียน เปนโจทยปญหาที่สามารถแกไดดวยหลักการหรือกฎเกณฑ
ของคณิตศาสตรที่ตายตัว และโจทยปญหาที่มีลัก ษณะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงผลลัพธที่ได
เกิดจากทักษะขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดและกระบวนการทางคณิตศาสตร
5.3 ลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร
นักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังนี้
Hudgins (1977, pp. 241-242) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาที่มีสวนสัมพันธกับ
ความสามารถที่ใชในการแกโจทยปญหาวามีลักษณะ ดังนี้
1) ภาษาที่ใชเปนภาษางายหรือยากมีคําศัพททางคณิตศาสตรมากนอยเพียงใด
2) ขนาดของตัวหนังสือและตัวเลขเหมาะกับวัยของผูเ รียนหรือไม
3) ความยาวของโจทยปญ
 หา
4) โจทยหาเสนทางตรงหรือทางออมเปนโจทยที่ใชขั้นตอนเดียวในการแกปญหาหรือ
ตองใชเวลาหลายขั้นตอน
5) ใชทักษะการคํานวณคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานหลายวิธี
6) เปนโจทยปญ
 หาที่ผเู รียนคุนเคยมากอนหรือไม
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ไคลด (Clyde. 1967, 108) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววาควรมีลักษณะ
ดังนี้
1) มีความใกลเคียงกับปญหาในชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับผูแกปญหามากที่สุด
โดยอาจเปนเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดกับพระเจาปญหาในชีวิตประจําวันดูลักษณะคลายกับสถานการณ
ในชีวิตจริงเปนตน
2) สถานการณที่สรางขึ้นเปนปญหาควรใชภาษาหรือบรรยายในลักษณะที่ผูแกปญหา
มีประสบการณและไมควรเปนปญหาธรรมดาทั่วทั่วไป
สิริพร ทิพยคง (2544, น, 18) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดี ควรมี
ลักษณะ ดังนี้
1) ภาษาที่ใชกระชับรัดกุมถูกตองสามารถเขาใจงาย
2) แปลกใหมสําหรับนักเรียนชวยกระตุนและพัฒนาความคิดคาทายความสามารถ
3) ไมสั้นหรือยาวเกินไป
4) ใหยากหรืองายเกินไป สําหรับความสามารถนักเรียนในวัยนั้นๆ
5) สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวัยนักเรียน
6) ใหขอมูลเพียงพอ ที่จะนําไปประกอบการพิจารณาแกไขปญหา
7) เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
8) ขอมูลที่มอี ยูจะตองทันสมัยและเปนไปไดจริง
9) วิธีการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี
10) วิธีใช วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผล วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผนภาคใด
วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผนภาพไดอะแกรมหรือ วิธีถาใชการวาดภาพลายเสนแผนภาพไดอะแกรม
หรือแผนภูมิชวยในการแกโจทยปญหา
วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544, น. 23) กลาววาโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดีผูนํามาใหนักเรียน
หาคําตอบควรมีลักษณะ ดังนี้
1) ทาทายความสามารถสําหรับนักเรียน
2) สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวัยสําหรับนักเรียน
3) แปลกใหมสําหรับนักเรียน
4) มีวิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี
5) วิธีใชภาษาที่กระชับรัดกุมถูกตอง
จากลักษณะของโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรสรุปไดวาหาคณิตศาสตรที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1) ภาษาที่ใชกระชับ รัดกุม ถูกตอ งสามารถเขาใจงาย
2) พัฒนาความคิด สรางความทาทายใหกบั นักเรียน
3) สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวัยนักเรียน และเปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดจริง
4) ใชทักษะการคิดคํานวณของคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานหลายวิธี
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5.4 องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ในการแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรนั้นมีองคประกอบที่สาํ คัญซึ่ง
สมเดช บุญประจักษ (2543: 25) ไดกลาววาตัวแปรที่มีอิทธิพลในการแกปญหามี 3 ประการ
ไดแก
1) ตัวผูแกปญหา (Subject variables) โดยคุณลักษณะที่สําคัญของผูแกปญหา ไดแก
ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและใหเหตุผล ความเขาใจในการอาน ทักษะการคิดคํานวณ
การเลือกใชกลวิธีการแกปญหา
2) ลักษณะของโจทยปญหา (Task variables) ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา
โจทยปญหาคณิตศาสตร ไดแกภาษาที่ใชขนาดของตัวเลขและตัวหนังสือความยาวของโจทยและรูปแบบ
หรือโครงสรางความซับซอนของโจทยปญหา
3) วิธีการสอน (process variable) ที่ชวยใหการสอนการแกโจทยปญหาไดผลดีเปนที่
ยอมรับ คือ การฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหา โดยมุงเนนกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวของมากกวาปรับปรุง
องคประกอบหนึ่งของสมรรถภาพในการแกปญหาเรียกเทคนิคนี้วา เทคนิคการสอนที่ประยุกตการฝกการรูคิด
(Cognitive Training)
วารี สีผึ้ง (2534 : 21) ไดกลาวถึง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรวาผูแกปญหาควรมี
ความสามารถในดาน ตอไปนี้
1) ความสามารถในการทําความเขาใจโจทย โดยการอานและการคิดความหมายโจทย
2) ความสามารถในการมองเห็นวาโจทยตองการอะไรและกําหนดเงื่อนไขอยางไร ใหขอ มูล
ใดที่เกี่ยวของกับการหาคําตอบจากโจทย
3) ความสามารถในการแปลงประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตร
4) ความสามารถในการคิดหาวิธีการแกปญหาทีห่ ลากหลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยน
วิธีการไดรวดเร็วเมือ่ เห็นวาวิธีเดินไมเหมาะสม
5) มีทักษะในการคิดคํานวณ
6) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎ นิยาม และทฤษฎีทางคณิตศาสตร
7) ความสามารถในการกะ ประมาณคําตอบที่ไดใกลเคียงกับความจริง
8) ความถนัดทางการเรียนในดานตัวเลข ความเขาใจในการอาน ความถนัดเชิงความจํา
และความสนใจในการจัดประเภท
9) ความมั่นใจในตนเอ งความอดทน และความอยากรูอยากเห็น
นอกจากนี้ สมเดช บุญประจักษ (2543 : 24) ไดสรุปลักษณะผูที่จะแกปญหาทางคณิตศาสตร
วาควรมีทักษะและความสามารถที่จําเปนดังนี้
1) ทักษะในการอาน คือ ความสามารถในการเขาใจในสิ่งที่อา น
2) ทักษะในการคิดคํานวณ คือ ความสามารถในการคิดคํานวณพื้นฐาน และเลือกวิธีการ
คํานวณที่เหมาะสม
3) ความสามารถในการสืบคน คือ ความสามารถในการคนหาขอมูลไปในสถานการณ
ปญหา บอกไดวาโจทยกําหนดอะไรใหบาง มีเงื่อนไขอยางไร และตองการอะไร
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4) ความสามารถในการสรางขอคาดเดา คือความสามารถในการคาดเดาถึงผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการแกปญหา และความสามารถในการเลือกวิธีที่จะใชวิธีตรวจสอบขอคาดเดา
5) ความสามารถในการวิเคราะหคือความสามารถในการวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ขอมูลที่ปรากฏในสถานการณและวิเคราะหไดวาขอมูลใดจําเปน และจะตองหาขอมูลใดมาเพิ่มอีกจึงจะ
สามารถแกปญหาได
6) ความสามารถในการดําเนินการแกปญหาและตรวจสอบผล คือความสามารถในการ
บูรณาการทักษะและความสามารถตาง ๆ ขางตนมาใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนกรมวิชาการ (2541 : 2-3) ไดสรุปองคประกอบที่จําเปนในการแกโจทยปญหาควร
ประกอบดวย
1) การมองเห็นภาพ ผูแกปญหาควรมองทะลุปญหามี ความคิดกวางไกล และมองเห็น
แนวทางในการแกปญหา
2) การจินตนาการ ผูแกปญหาควรรูจักจินตนาการวาปญหานั้นเปนอยางไร เพื่อหาแนวทาง
ในการแกปญหา
3) แกปญหาอยางมีทักษะ เมื่อมองเห็นแนวทางในการแกปญหาตองลงมือทําอยาง
เปนระบบ เพื่อความชํานาญมีความรูสึกทาทายที่จะแกปญหาแปลก ๆ ใหม ๆ
4) การวิเคราะห ตองรูจ ักคิดวิเคราะหตามขั้นตอนที่กระทํานั้น
5) สรุป เมื่อกระทําเห็นรูปแบบแลวก็สามารถสรุปได
6) แรงขับ ถาผูแกปญหาไมสามารถแกปญหาทันที จะตองมีแรงขับที่สรางพลังความคิด
ไดแก เจตคติที่ดี ความสนใจ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
7) การยืดหยุน ผูแกปญหาจะตองไมยึดติดรูปแบบที่ตนคุนเคย ควรยอมรับรูปแบบอื่น ๆ
และวิธีการใหม
8) การโยงความคิด การสัมพันธความคิดเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งในการแกปญหา
นอกจากความสามารถของตัวผูแกปญหาแลว ตองคํานึงถึงลักษณะของโจทยปญ
 หาดวย ดังนัน้
การเลือกโจทยปญหามาใชใหเหมาะสมดังที่ ฟลิสเชอร, นูซูม และ มอรโซลา (Fleischner, Nuzum and
Marzola 1987 อางถึง ใน กรรณิการณ เพงพิศ, 2545 : 14) กลาวถึง การพิจารณาวาโจทยปญหามีลักษณะ
เหมาะสมหรือไมโดยดูจาก
1) ภาษาที่ใชเปนภาษาที่เขาใจงายหรือคําศัพทเฉพาะทางคณิตศาสตร
2) ขนาดของตัวหนังสือและตัวเลขเหมาะสมกับวัยของผูเ รียนหรือไม
3) ความยาวของโจทยปญ
 หา
4) รูปแบบและโครงสรางของโจทย เปนโจทยโดยตรงหรือโดยออมเปนโจทยที่ใชใน
ขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน
5) ใชทักษะในการคํานวณคณิตศาสตรพื้นฐาน (Basic Operation) หลายวิธีหรือเปน
โจทยปญหาที่นักเรียนคุนเคยมากอนหรือไม
อีกปจจัยหนึ่งที่เปนองคประกอบในการแกโจทยปญ
 หาที่ วีณา วโรตมะวิชญ (2523 : 111-112)
ไดกลาวไว ดังนี้
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1) ประสบการณพื้นฐาน
2) ความสามารถในการอาน
3) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานคือบวกลบคูณหาร
4) บรรยากาศในชั้นเรียน
5) การกระตุนซึ่งควรใหในลักษณะการบวกเชนรางวัลคําชมเชย เปนตน
สําหรับ ชาลิวสกี้ (อางถึงใน กมล ชื่นทองคํา, 2527 : 27) ไดศึกษาและพบวาองคประกอบที่ชวย
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ประกอบดวย
1) ความเขาใจในการอานคําศัพท การตีความ กราฟ และตาราง
2) ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
3) สามารถในการเขาใจสัญลักษณ
4) การรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ
5) ประสบการณในการแกปญหา
6) ความสามารถในการคิดคํานวณ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางที่ชวยใหการแกปญ
 หาประสบ
ผลสําเร็จ องคประกอบตาง ๆ ที่มีสวนในการแกปญหานั้น ควรไดรับการฝกฝนและพัฒนา ดังที่คณะกรรมการ
การสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524 : 14) กลาววา การที่นักเรียนจะมีความสามารถ
ในการแกปญหาได จะตองไดรับการฝกฝนใหมีความรู ความสามารถพื้นฐาน และทักษะในเนื้อหาที่เกีย่ วของ
กับปญหานั้น ๆ สามารถแปลงขอความเปนสัญลักษณหรือแผนภาพและวิเคราะหหารูปแบบและขอสรุป
นอกจากนี้ สุวร กาญจนมยูร (2544: 50) กลาววาการที่นักเรียนจะสามารถนําความรูและประสบการณ
ที่ตนมีอยูไปใชวิเคราะหหาคําตอบของโจทยปญหานั้นได จะตองอาศัยองคประกอบอื่นอีกหลายประการ
ไดแก
1) องคประกอบทางดานภาษา ครูผูสอนตองฝกนักเรียนใหมีความสามารถในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.1) ทักษะการอาน หมายถึง อานไดคลอง ชัดเจน
1.2) ทักษะในการจับใจความ หมายถึง เมื่ออานขอความของโจทยปญหา แลวสามารถแบง
ขอความของโจทยปญหาไดวาขอความทั้งหมดมีกี่ตอน ตอนใดเปนขอความของสิ่งกําหนดให หรือเปนสิ่งที่
โจทยบอกและขอความตอนใดเปนสิ่งที่โจทยตองการทราบหรือเปนสิ่งที่โจทยถาม
1.3) เลือกใชความหมายของคําพูดตองเจตนาของโจทยปญหา
2) องคประกอบดานความเขาใจเปนขั้นตีความ และแปลความจากขอความทั้งหมดของโจทยปญหา
ครูผูสอนจะตองฝกใหนักเรียนมีความสามารถในเรื่องตอไปนี้
2.1) ทักษะจับใจความ หมายถึง เมื่ออานโจทยปญหาแลว นักเรียนสามารถบอกไดวาโจทยปญหา
นี้กลาวถึงอะไร โจทยบอกอะไรและ โจทยถามอะไร
2.2) ทักษะการตีความและแปลความ หมายถึงอานโจทยปญหาแลวนักเรียนสามารถตีความ
และแปลความจากโจทยปญหามาเปนประโยคสัญลักษณได
2.3) ทักษะในการแตงหรือสรางโจทยปญ
 หา หมายถึงจากประโยคสัญลักษณที่ตีความและ
แปลความในขอ 2.2) นั้นนักเรียนแตละคนสามารถแตงโจทยปญ
 หา หรือสรางโจทยใหมในลักษณะคลายกัน
ไดอีกหลายโจทยปญหา
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3) องคประกอบดานการคิดคํานาณขั้นนี้นักเรียนแตละคนตองมีความสามารถในเรื่อง
3.1) ทักษะการบวก ลบ คูณ หารจํานวน
3.2) ทักษะการยกกําลังและการหารากทีส่ อง รากทีส่ ามของจํานวนได
3.3) ทักษะการแกสมการ
4) การยอความและสรุปความ กอนขั้นแสดงวิธีทํา นักเรียนตองฝกทักษะตอไปนี้
4.1) มีทักษะในการยอความ
4.2) มีทักษะในการสรุปความ หมายถึง ฝกสรุปความจากสิ่งที่กําหนดใหหรือสิ่งทีโ่ จทยบอก
5) ฝกทักษะการแกโจทยปญหา เปนกระบวนการแกโจทยปญหาและกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง
ของแตละบุคคล นักเรียนแตละคนมีกระบวนการเรียนรูและสรางความรู ความเขาใจในความคิดรวบยอด
หลักการ ไดแตกตางกัน บางคนเรียนรูไดดี ถาเรียนรูจากสื่อที่เปนรูปธรรม บางคนเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว เพราะวาวิธีการเรียนรูของแตละคนมีกระบวนการ และพลังความสามารถของสมองมีประสิทธิภาพ
ที่แตกตางกัน ฝกทักษะการแกโจทยปญหานับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ครูผูสอนตองเริ่มในลักษณะที่วา
คอย ๆ เปน คอย ๆ ไปตามความสามารถของนักเรียนแตละคน โดยแบงนักเรียนในหองหนึ่ง ๆ เปน 3 ระดับ
ความตามความสามารถ ไดแกกลุมที่มีความสามารถสูงเรียนไดเร็ว กลุมนักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง
เรียนไดตามปกติ และกลุมนักเรียนที่มีความสามารถระดับต่ําจะเรียนไดชากวาปกติ ฉะนั้นการฝกแก
โจทยปญหาตองหาวิธีการคิดหลากหลายวิธี เชน โดยการวาดภาพ โดยวิธีสรางตาราง เปนตน
สิริพร ทิพยคง (2544 : 106) กลาวถึงปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการแกปญ
 หาดังนี้
1) ความซับซอนของโจทยปญหาขอมูลที่กําหนดใหมีจํานวนมาก
2) วิธีการนําเสนอโจทยปญหา
3) ความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหา
4) การใชวิธีการแกปญหาที่ไมถูกตอง
5) การเริ่มตนการแกปญ
 หา นักเรียนไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร จะตองทําอะไรกอน
6) ขอมูลที่กําหนดใหไมเพียงพอ
7) ประสบการณในการแกปญหาของนักเรียน
จากองคประกอบที่ใชในการแกปญหาคณิตศาสตรขางตน เห็นไดวาความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของผูแกปญหานั้น จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญหลายประการโดยผู
แกปญหาตองมีความสามารถหลายดาน เริ่มจากการทําความเขาใจขอมูลของโจทย แลวทําการวิเคราะห
โจทยปญหานั้นวามีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอมูลใดมาบาง และตองการใหแกปญหาอยางไร จากนั้น
ตองมีความสามารถในการคิดคํานวณและประสบการณที่สอดคลองกับสถานการณโจทยปญ
 หา เพือ่ ตัดสินใจ
วาจะเลือกวิธีการหาคําตอบวิธีใด เมื่อไดคําตอบแลวก็ตองสามารถตรวจสอบไดวาคําตอบที่ไดนั้นถูกตอง
ตามเงื่อนไขของโจทยหรือไม นอกจากนี้ผูแกปญหาตองสงเสริมความสามารถในการแกโจทยปญหา
โดยคํานึงถึงความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียน และลักษณะของโจทยปญหาที่ใช วิธีการ
จัดการเรียนรูถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองจัดการเรียนรูและสรางลักษณะโจทยปญหาใหสอดคลองกับ
ความสามารถที่แตกตางกันของนักเรียน
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5.5 การสงเสริมการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ครูควรคิดหาวิธีการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรแกนักเรียน เพื่อพัฒนา
ใหนักเรียนมีทักษะความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได ซึ่งมีนักคณิตศาสตรศึกษาไดแนะนํา
วิธีการสงเสริมความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียน ไวดังนี้
แบร และ จอรจ (Baur and George, 1976 : 344-353) ไดเสนอแนวทางสงเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรไว 10 ประการ ดังนี้
1) สงเสริมใหนักเรียนแกปญหา โดยใชกระบวนการแกปญหาทั่วไปเปนหลัก ซึ่งไดแก การแก
ปญหาเริ่มมองเห็นปญหา ดูวาปญหากําหนดอะไรมาให ตองการใหหาอะไร จากนั้นจึงแปลงปญหาใหอยู
ในรูปแบบของคณิตศาสตรเชน เปลี่ยนปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ แกปญหาและสุดทาย คือการตรวจ
คําตอบที่ไดวาสมเหตุสมผลหรือไม กระบวนการแกปญหาดังกลาวเปนแนวทางการคิดทําใหอยางนอย
มีหลักในการทําที่จะชวยใหการแกปญหางายขึ้น
2) ใหนักเรียนใชเครื่องมือ (Tool) ที่แตละคนถนัดในการใชแกปญหา นักเรียนบางคนอาจจะ
เริ่มตนดวยสิ่งที่จับตองไดเปนรูปธรรม บางคนอาจถนัดวาดรูปประกอบ บางคนอาจถนัดเขียนสมการ
3) ควรสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาวิธีการเฉพาะในการแกปญหาของตนเอง ถาครูพยายาม
บอกนักเรียนทําโจทยแบบ ก ดวยวิธี a จะไมเปนผลดีตอความคิดสรางสรรคและแรงจูงใจทีจ่ ะแกปญหา
ดังนั้นควรปลอยใหเด็กใชวิธีธรรมชาติของนักเรียน
4) นําเสนอปญหาใหนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายไมจํากัดเฉพาะโจทยทเี่ ขียน
ในกระดาษเทานั้น
5) ทุกครั้งที่มีโอกาส ควรพยายามชี้ใหนักเรียนเห็นเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียนวาเปนปญหาที่ตองใชทักษะและความรูทางคณิตศาสตร
6) กระตุนใหนักเรียนระลึกและพัฒนาวิธีการแกโจทยปญหาดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู
7) นักเรียนที่แตกตางกันควรทําโจทยปญหาที่มรี ะดับความยากตางกัน
8) ใชโจทยปญหาหลายรูปแบบที่แตกตางจากหนังสือเรียนโดยปกติ เชน โจทยปญหาที่มี
ขอมูลไมเพียงพอ โจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข หรือไมใหนักเรียนแกปญหาแตใหนักเรียนสรางโจทยปญหา
จากเหตุการณที่กําหนด
9) พยายามทําใหการแกปญหาสวนหนึ่งของการเรียน ทักษะและมโนมติใหม ๆ เชน การปดเศษ
อาจจะเริม่ จากการวัดสิง่ ตาง ๆ
10) สรางแรงจูงใจนักเรียนดวยเกมปริศนา เนื่องจากนักเรียนจะกระตือรือรนในการแก
โจทยปญหาก็ตอเมื่อมีแรงจูงใจ
ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 : 33-34) ไดเสนอแนวทางพัฒนาความสามาถในการแกโจทยปญหา
โดยรวบรวมแนวคิดจอง เคลวร (Chales, 1987), ทูลิคร และ รูดิกส (Ktulic and rudinck, 1995), โพลยา
(Polya, 1980), เธอรแมน และ บิชแทนเบรก (Troutman and Lichtenberg, 1995) และ วิลสันต (Wilson, 1993)
ซึ่งพิจารณาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya, 1971 : pp. 191-223) ไวดังนี้
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1) การพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจปญหา
1.1) พัฒนาทักษะการอาน โดยใหนักเรียนฝกการอานและทําการเขาใจขอความในปญหา
ที่ครูยกตัวอยางในการสอน กอนที่จะมุงไปที่วิธีการหาคําตอบ โดยอาจฝกเปนรายบุรรลหรือเปนกลุมอภิปราย
รวมถึงสาระสําคัญของโจทยปญหา ความเปนไปไดของคําตอบที่ตองการ ความเพียงพอหรือความมากเกินไป
ของขอมูลที่กําหนดให
1.2) ใชกลวิธีชวยเพิ่มพูนความเขาใจ เชน การเขียนภาพ การเขียนแผนภาพ หรือสราง
แบบจําลองเพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ของปญหา จะทําใหปญหามีความเปนรูปธรรมมากขึ้น
สามารถทําความเขาใจไดงาย
1.3) ใชปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงมาใหนักเรียนฝกทําเพื่อความเขาใจ เชน การนําปญหา
ที่กําหนดขอมูลใหเกินความจําเปน หรือกําหนดขอมูลใหไมเพียงพอมาใหนักเรียนฝกวิเคราะหขอมูลวาขอมูล
ที่กําหนดใหขอมูลใดใชไดบาง หรือหาวาขอมูลทีก่ ําหนดใหเพียงพอหรือไม
2) การพัฒนาความสามารถในการวางแผนการแกปญหา ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ฝกให
นักเรียนวางแผนกอนลงมือทําเสมอโดยมีวิธีการ ดังนี้
2.1) ครูไมตองบอกวิธีการแกปญหากับนักเรียนโดยตรง เชน การใชคําถามนํา โดยอาศัย
ขอมูลตาง ๆ ที่โจทยปญหากําหนดให หยุดใชคําถามเมื่อนักเรียนมองเห็นแนวทางในการแกปญหา
2.2) ควรสงเสริมใหคิดออกมาดัง ๆ คือ สามารถบอกใหคนอื่นๆ ทราบวาตนเองคิดอะไร
การคิดออกมาดัง ๆ อาจอยูในรูปการบอกหรือเขียนแผนภาพและแบบแผนแสดงลําดับขั้นตอนการคิด
ออกมาใหผูอื่นทราบทําใหเกิดการอภิปราย เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดเหมาะสม
2.3) สรางลักษณะนิสัยของนักเรียนใหรูจักคิดวางแผนกอนลงมือทําสิ่งใดเสมอ ๆ เพราะจะ
ทําใหสามารถประเมินความเปนไปไดในการแกปญหานั้น ๆ ควรเนนวาวิธีการแกปญหานั้น สําคัญกวาคําตอบ
ที่ได เพราะวิธีการสามารถนําไปใชไดกวางขวางกวา
2.4) จัดปญหามาใหนกั เรียนฝกบอย ๆ ซึง่ ตองเปนปญหาทีท่ าทายและนาสนใจ
2.5) สงเสริมใหรูจักยุทธวิธีในการแกปญหา และแตละขอใหมากกวาหนึ่งวิธี เพื่อใหนักเรียน
มีความยืดหยุนในการคิด และจะมีโอกาสไดฝกวางแผนมากขึ้น
3) การพัฒนาความสารมารถในการดําเนินการตามแผน นักเรียนตองตีความทําความเขาใจ
แผนกอนนําไปปฏิบัติอยางละเอียดชัดเจนตามลําดับขั้นตอน ซึ่งครูสามารถฝกฝนใหนักเรียนไดจากการทํา
แบบฝกหัด โดยฝกวางแผนการคิดกอนแลวจึงคอยลงมือแสดงวิธีการหาคําตอบตามลําดับความคิดนั้น
นอกจากนี้ควรใหนักเรียนฝกการตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปไดของแผนที่วางไวกอนลงมือทํา
ตามแผน
4) การฝกความสามารถในการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบของการแกปญหาครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ การมองยอนกลับไปที่ขั้นตอนการแกปญหา เพื่อพิจารณาความถูกตองของ
กระบวนการและผลลัพธ ปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกประเด็นหนึ่งคือการมองไปขางหนา
เปนการใชประโยชนจากการแกปญหาที่เพิ่งสิ้นสุด การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
มีแนวทาง ดังนี้
4.1) กระตุนใหนกั เรียนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบคําตอบใหเปนนิสัย
4.2) ฝกใหคาดคะเนคําตอบและฝกการตีความของคําตอบ
4.3) สนับสนุนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด โดยหาคําตอบมากกวาหนึ่งวิธี
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สิริพร ทิพยคง (2536 : 165-167) ไดกลาวถึง หนาที่ของครูในการสงเสริมการแกปญหาคณิตศาสตร
สรุปได ดังนี้
1) เลือกใชปญหาที่กระตุนความสนใจและเปนปญหาที่นักเรียนมีประสบการณในเรื่องเหลานั้น
มาใชสอนนักเรียน
2) ทดสอบดูวานักเรียนมีพื้นฐานความรูเพียงพอหรือไม ถาไมมีครูตองสอนเสริมหรือทบทวน
ในสิ่งที่เคยเรียนมาแลว
3) ใหอิสระแกนักเรียนในการใชความคิดแกปญหา
4) ใหแบบฝกหัดที่มีความยากปานกลาง และงาย เพื่อใหนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จ
ในการแกปญหา เปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับนักเรียน
5) ทดสอบวานักเรียนมีความเขาใจปญหาในขอนั้น ๆ หรือไม โดยถามวาโจทยถามอะไร
และโจทยกําหนดอะไรมาให
6) ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบ โดยการประมาณกอนที่จะคิดคํานวณ เพื่อใหไดคําตอบ
ที่ถูกตอง
7) ฝกใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของปญหา โดยการแนะนําใหวาดภาพ หรือเขียนแผนผัง
ในกรณีที่ไมสามารถคิดแกปญหาได เพื่อชวยใหเห็นแนวทางคิดแกปญหาไดงายขึ้น
8) ฝกใหนักเรียนแยกแยะปญหาขอนั้น ๆ ออกเปนปญหายอย เพื่อชวยใหนักเรียนคิด
แกปญหาได
สรุปไดวา การสงเสริมการแกโจทยปญหามีความสําคัญตอการเรียนรู และคนความาก เพื่อให
มองเห็นความสําคัญ ครูควรใหเวลากับนักเรียนในการฝกการแกโจทยปญหาทุกวัน โดยอาจใชเวลาเปน
หนึ่งในสามเทาของเวลาที่ใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และควรวางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนด
ระยะเวลาที่ใหนักเรียนฝกทักษะการแกโจทยปญหา

6. แนวคิด ทฤฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
6.1 ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ
ไดมีผูอธิบายเกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการไวตาง ๆ ดังนี้
กูด (Good. 1973 : 308) กลาววา บูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบัติในการที่
จะรวบรวมรายวิชาตาง ๆ เขาดวยกันแลวนํามาแสดงผลแสดงออกมาในเชิงกิจกรรมหรือโครงการเดียวกัน
ลาดิซารบอล และคนอืน่ ๆ (Lardizabal and Others. 1970 : 141) กลาววา การสอนแบบ
บูรณาการ หมายถึงการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงค เพื่อใหนกั เรียน
สามารถแกปญ
 หาไดดวยตนเอง สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพในดานตาง ๆ นักเรียนสามารถปรับตัว
และตอบสนองไดในทุกสถานการณ การแกปญหานี้ขึ้นอยูก บั ประสบการณและความรูพื้นฐานการสอน
จะใหความสําคัญกับครูและนักเรียนเทาเทียมกัน การทํากิจกรรมในการทํางานรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 141) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึงการจัด
ประสบการณการเรียนรู โดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณ
ตรงที่เชื่อมโยงทางสําคัญในวิชาการหลาย ๆ แขนงในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา และกระบวนการแสวงหาความรู ที่เชื่อมโยงทางหลักสูตรและวิธสี อน
ตลอดจนแนวคิดของผูเรียนเพื่อใหเกิดความรูแบบองครวมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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สุดาวรรณ สุภเกษตร (2545 : 4) กลาววา การบูรณาการกระบวนการเรียนรู คือ การเชื่อมโยง
องคประกอบการเรียนรูทุกอยางใหเขามาเกี่ยวของกัน มิไดแยกขาดออกเปนสวน ๆ คือ การบูรณาการ
จุดประสงคการเรียนรู วิธีสอน เนื้อหา สื่อตาง ๆ กิจกรรม และผลลัพธการเรียนรู โดยครูผูสอนเปนผูทํา
การสอนรายวิชาและกิจกรรมวิชา โครงการตาง ๆ ฯลฯ ที่เปนเรื่องการเรียนรูทั้งหมด
สําลี รักสุทธี (254 : 26-27) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คือ การนําสิ่งที่
เกี่ยวของสัมพันธกันมาจัดรวมกันอยางประสมกลมกลืน เปนการจัดกระบวนการเรียนรูท เี่ ชือ่ มโยงศาสตร
หรือเนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เขามาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความรูที่ มี
ความหลากหลาย เกิดการเรียนรูที่มีความหมายยั่งยืน มีลักษณะเปนองครวมและนําไปใชในชีวิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ถวัลย มาศเจริญ (2546 : 69) กลาววา วิธีการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ
ที่ผูสอนใชชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มีการจัดประสบการณเรียนรู โดยการเชื่อมโยง
ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
วิชาสาขาตาง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู คิดแกปญหา และแสวงหาความรู
เชื่อมโยงหลักสูตร วิธีสอนและแนวคิดของผูเรียนเพื่อใหเกิดความรูแบบองครวม เพื่อนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ทําได 2 วิธี คือ บูรณาการในวิชาและบูรณาการขามวิชา
พิมพันธ เดชะคุปต (2551 : 12-15) กลาววา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง
การเชื่อมโยงรวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทักษะกระบวนการ ทักษะปฏิบัติของสาระการเรียนรูต า ง ๆ กับหัวเรือ่ ง
ที่ตองการสอนอยางเหมาะสมหรืออยางสมดุลหรืออยางสมบูรณ การเชื่อมโยงดังกลาวทําใหผเู รียนไดพฒ
ั นา
ปญญาดานตาง ๆ หรือกลาววา เปนการพัฒนาของปญญา (multiple intelligences) นั่นเอง
จัดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานศาสตรหรือเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยยึดความ
เหมาะสมและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูทไี่ ดรบั ไปใชในชีวติ ประจําวัน
6.2 การบูรณาการเชิงวิธีการ
ฟราซี และรูดนิทสกี (Frazee; &Rudnitski. 1995 : 137-141) กลาววาลักษณะการเรียนรู
แบบบูรณาการ (Forms of integration) มีรูปแบบ ดังตอไปนี้
1) แบบวิทยาการพื้นฐาน (Discipline-base) เปนรูปแบบที่ผูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรก
เนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยผูสอนคนเดียว
2) แบบคูขนาน (Parallel) เปนรูปแบบที่ผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป สอนตางวิชากันแต
วางแผนการสอนรวมกัน โดยระบุสิ่งที่สอนรวมกันและตัดสินใจวา หัวเรื่อง มโนทัศน ปญหาเดียวกันนั้น
จะสอนอยางไรในวิชาของแตละคน งานที่มอบหมายใหผูเรียนทําจะตางกันไปในแตละวิชา
3) แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เปนรูปแบบที่ผูสอนตางวิชามารวมกันสอน
เปนทีม รวมวางแผนและกําหนดหัวเรื่อง ปญหารวมกัน และดําเนินการสอนผูเรียนกลุมเดียว มอบหมายงาน
หรือโครงการใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนงานใหญชิ้นเดียว
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4) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เปนการสอนที่ผูสอนแตละคนตางสอนวิชา
ของตนเอง ไมไดออกแบบใหผูเรียนทํางานรวมกันระหวางตางวิชา แตจะมีการสอนแบบบูรณาการเฉพาะ
ที่ระบุไวในแตละวิชาเทานั้น ผูสอนแตละคนในตางวิชาไมไดมีการแบงกิจกรรมของผูเรียนดวยกันเพียงแต
ใหเวลาและมอบหมายงานหรือปญหาใหผูเรียนกับไปดําเนินการกันเอง
5) แบบบูรณาการ (Integrated) เปนการบูรณาการทั้งมโนทัศน ทักษะ เจตคติ และความเชื่อ
ตลอดจนเนื้อหา ทําใหเปนการสอนที่ตองอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเปนไปได ผูเรียนสามารถ
เลือกที่จะฝกในสิ่งที่ตองการจะเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยางอิสระ
สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546 : 26-28) กลาววา การบูรณาการเชิงวิธีการ เปนการผสมผสาน
วิธีการสอนแบบตาง ๆ เขาในการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี ใชสื่อ
การเรียนการสอนแบบสื่อผสม ใชเ ทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติอยางสัมพันธกันมากที่สุด เชน ในการจัดการเรียนรูเรื่องภูมิปญญาไทย ครูสามารถบูรณาการ
เชิงวิธีการดวยการใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ไดหลายวิธี ดังนี้
1) การสนทนา ครูอาจเริ่มสอนดวยการสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถของ
คนไทยในการประดิษฐงานฝมือดานตาง ๆ ที่นักเรียนเห็นในทองถิ่นใหนักเรียนยกตัวอยางผลงานตาง ๆ
ที่เปนของคนไทย พรอมทั้งบอกวาเปนผลงานทางดานใด
2) การอภิปราย หลังจากที่ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสามารถและผลงาน
ดานตาง ๆ ของคนไทยแลว ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความหมายของคําวา“ภูมิปญญาไทย” และชวยกัน
อภิปรายความสําคัญของภูมิปญญาไทย การเผยแพรผลงาน การสืบทอดภูมิปญญาไทย
3) การใชคําถามเปนวิธีการที่ครูนิยมใชกันมากและใชตลอดเวลา หรือจะใหนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมดวยวิธีการใดก็ตามจะมีวิธีการใชคําถามแทรกอยูเสมอ โดยครูอาจเปนผูเลือกใชคําถาม หรือนักเรียน
ใชคําถามถามนักเรียนดวยกันเองก็ได เปนการสับเปลี่ยนบทบาทการพูด
4) การบรรยาย ครูอาจบรรยายเสริมความรูใหแกนักเรียนบาง ในกรณีที่นักเรียนยังได
ความรูไมครบ หรือประเด็นที่นักเรียนยังไมไดกลาวถึง เชน ภูมิปญญาไทยดานอื่น ๆ หรือตัวอยางบุคคล
ที่ไดรับการยกยองวาเปนผูสืบทอดภูมิปญญาไทยในดานตาง ๆ เปนตน
5) การคนควาและการทํางานกลุมครูใหนักเรียนรวมกันคนควาเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
และผลกระทบจากภายนอกที่มีอิท ธิพลต อการสรางสรรคภูมิปญ ญาไทยตั้ง แตอดี ตจนถึง ปจ จุบั น
ประเภทของภูมิปญญาไทย ลักษณะของภูมิปญญาไทยในทองถิ่นตาง ๆ โดยใหทํางานเปนกลุม เมื่อได
ขอมูลมาแลว ใหนักเรียนจัดการกับขอมูลเพื่อเตรียมนําเสนอตอไป
6) การไปศึกษานอกหองเรียน การไปศึกษานอกหองเรียนอาจเปนไปไดหลายลักษณะ
เชน การไปคนควาหาขอมูลในหองสมุด การไปสัมภาษณผูรู หรือการไปคนควาจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ
นอกโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องภูมิปญญา เพราะบางครั้งขอมูลที่อยูนอกหองเรียนมีมากกวาในหองเรียน
และเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณโดยตรง แลวนําขอมูลจัดการตอไป
7) การนําเสนอขอมูล เมื่อนักเรียนวางแผนและจัดการขอมูลเสร็จแลว นักเรียนควรวางแผน
การนําเสนอขอมูล ซึ่งนักเรียนสามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน การรายงานในรูปแบบตาง ๆ การจัดปายนิเทศ
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร หรือการเลนเกมโชว แลวแตความคิดเห็นของกลุมนักเรียน
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สุคนธธา ธรรมพุทโธ (2552 : 17) การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ คือ การผสมผสาน
วิธีการสอนแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการนําสื่อผสม
เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ไดอยางเต็มศักยภาพ
สุกัลยา อุบลรัตน (2554 : 21) กลาววา การบูรณาการเชิงวิธีการเปนการผสมผสานวิธีการสอน
ตั้งแต 2 วิธีขึ้นไป รายการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี ใชสื่อการเรียนรูแบบประสม
เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ชวยนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและฝกปฏิบัติอยางสัมพันธกันมากที่สุด
จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ คือ การจัดการเรียนการสอน
ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่มีการเชื่อมโยงกันเขาดวยกันโดยใชการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทหี่ ลากหลายตามความเหมาะสมและความสนใจของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มตาม
ศักยภาพและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
6.3 จุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ
ลาดิซารบอล และคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970:142) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ในการสอนแบบบูรณาการ ไวดังนี้
1) เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเด็กรูสึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ Become รูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของหมูคณะและไดรับการยอมรับจากผูอื่น
2) เพื่อสงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน
3) ชวยพัฒนาคานิยม บรรยากาศในชั้นเรียน จะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา จริยธรรม
มาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของกลุม ความซาบซึ้งในการทํางานและความซื่อสัตย
4) ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยสงเสริมความสามารถในการทํางานและการควบคุมอารมณ
ของผูเรียน
5) สงเสริมความคิดสรางสรรค พัฒนาการแสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรีและการละคร ฯลฯ
เชนเดียวกันกับทางดานสังคม วิทยาศาสตร และวรรณคดี
6) ชวยนักเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม เต็มใจที่จะทํางานรวมกับกลุม และเปน
สมาชิกที่ดีของกลุม
7) ชวยวัดผลการเรียนรู โดยการแนะนําวิธีตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูแ กผเู รียน
ทั้งรายบุคคลและกลุม
เอ็กเกน และคัวซัค (Eggen; & Kauchak. 2001:193-194) กลาววา รูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการถูกกําหนดดวยเปาหมายซึ่งทําใหบรรลุผลสําเร็จ 2 ขอ ขอแรกรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
ชวยใหนักเรียนสรางความรูและความเขาใจของเนื้อหาที่มีความสัมพันธกันระหวางขอเท็จจริง ความคิด
หลักการทั่วไป ไดอยางลึกซึ้ง และขอที่สองคือ เปนรูปแบบที่ดําเนินการดวยความคิดอยางมีเหตุผล การคิด
ที่เปนขั้นตอนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนไดฝกหัดในการหารูปแบบ การอธิบายการตั้ง
สมมติฐาน การหากฎเกณฑทั่ว ๆ ไป ซึ่งตรวจสอบยืนยันไดดวยเอกสารของนักเรียน
สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546 : 16-17) กลาววา จุดมุงหมายของการบูรณาการหลัก สูตร
และการสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้
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1) เพื่อใหนักเรียนเกิดการตระหนักวา การเรียนทุกสิ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันใน
ชีวิตคนเรา ทุกสิ่งทุกอยางจะเกี่ยวของกันอยูเสมอ หลักสูตรบูรณาการจะมีความสัมพันธกับชีวิตของ
นักเรียนมากกวา และนักเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวาหลักสูตรแบบเดิม
2) เพื่อใหนักเรียนเปนผูที่สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งในการแกปญหานักเรียน
จะตองอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน
3) เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู โดยตรงอยางมีจุดหมายและมีความหมาย
นักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและชวยสรางความเขาใจ
ใหนักเรียนอยางลึกซึ้ง
4) เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแตละคน ดวยการเรียนรูตามเอกัตภาพ ออกแบบ
กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่ตองการจะรู บรรยากาศในชั้นเรียนจะไมเครียด สามารถกระตุนให
นักเรียน เรียนอยางสนุกสนานและบรรลุผลในการเรียนมากขึ้น
5) มีการถายโอนและคนหาความสัมพันธระหวางเนื้อหาสาระ ความคิด ทักษะ และเจตคติ
ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดที่เรียนไดอยางลึกซึ้ง เปนระบบ และถายโอนความเขาใจจากเรื่องหนึง่
ไปอีกเรื่องหนึ่งไดดี
6) สงเสริมการเรียนรูที่เกิดการทํางานรวมกัน ใหนักเรียนรูสกึ ปลอดภัย มีความพึงพอใจ
มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ และยอมรับผูอื่นเต็มใจที่จะทํางานรวมกับกลุมและเปนสมาชิกที่ดี
ของกลุม
7) ชวยพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทํางาน วินัยในตัวเอง สงเสริม
ความสามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณของผูเรียน
8) ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และพัฒนาการแสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี ไป
พรอม ๆ กับทางดานความรู เนื้อหาสาระ อีกทั้งใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม
อาภรณ ใจเที่ยง (2546 : 126) กลาววา วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ
มีดังนี้
1) เพื่อใหผูเรียนไดรับสาระความรูแบบองครวมที่เชื่อมโยงสัมพันธกันจากหลากหลาย
สาขาวิชา
2) เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เชน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะ
การคิด การแกปญหา การอภิปราย การสรุป เปนตน
3) เพื่อสงเสริมความสามารถของผูเรียนทีม่ ีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ที่เรียกวา พหุปญญา
(Multiple intelligences)
4) ไดผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและนําความรูไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันได
จากการที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการไวนั้น
สรุปไดวา จุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้
1) เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบองครวมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) ฝกกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ รูจักแสวงหาความรู และมีสวนรวมในการเรียนรู
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3) เปนการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รูจักการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และเห็นคุณคาของตนเอง
6.4 ประโยชนของการสอนแบบบูรณาการ
เอ็กเกน และคัวซัค (Eggen; & Kauchak. 2001 : 193-194) กลาววา รูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการ ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลที่เกี่ยวกับการสรางความนาสนใจ
ให มากขึ้ น และเน นให นักเรียนเกิ ดการคิ ดและเขาใจเนื้อหาอยางลึกซึ้ง ทั้งยังเปนการใหนั กเรียนเพิ่ ม
ความสามารถที่ทําใหเกิดผลดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมใหกับนักเรียนอีกดวย
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 50) กลาววา ประโยชนของการสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้
1) เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถจําความรูที่เรียนไดนาน (retention)
ซึ่งจะเริ่มดวยการทบทวนความรูเ ดิมและประสบการณเดิมของผูเ รียน
2) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (participate) ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม
เปนการพัฒนาทุกดาน
3) ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณชีวิตของตนเองและเปนประสบการณ
ชีวิตจริงของผูเรียน
4) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ซ้ําหลายครัง้ โดยไมเบื่อหนาย
5) ผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา
คิดริเริ่มอยางสรางสรรค
6) ผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานกลุมตั้งแตสองคนขึ้นไป จนถึงเพื่อนทั้งชั้นเรียนที่กําหนด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ
7) ผูเรียนจะไดสรางจินตนาการตามเรื่องที่กําหนด เปนการเรียนรูดานธรรมชาติ เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิต ผสมผสานกันไป อันเปนสภาพจริงของชีวิต
8) ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปสูสิ่งไกลตัว เชน เรียนเกี่ยวกับตัวเรา บาน ครอบครัว
ชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบานทั่วโลก ตามระดับความซับซอนของเนื้อหาและสติปญญาของผูเรียน
9) ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน เห็นคุณคาของงานที่ทํา และงานที่นําไป
เสนอตอเพื่อน ตอชุมชน ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง
ทิศนา แขมณี (2546 : 50-51) กลาววา ประโยชนของการบูรณาการหลักสูตรและการบูรณาการ
มีดังนี้
1) ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธและขอมูลได
อยางรวดเร็ว กระตุนผูเรียนใหมีความรูทั้งดานลึกและกวาง มีทัศนะดานความคิดที่กวางไกล ลดความซับซอน
ของเนื้อหาวิชา
2) ทําไมผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติที่ดี เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหเรียนรูทักษะชีวิต และสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตจริงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูหลายรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรู และการนําทักษะตาง ๆ มาใชเพื่อการแกปญหา
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4) สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจ ักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอนื่ ไดคํานึงถึง
ความคิดเห็นและประโยชนของสวนรวม
5) ชวยแกปญหาดานการขาดครูที่สอนในแตละวิชา
6) ชวยใหผูเรียนเขาใจสภาพปญหาในสังคมไดดี พิจารณาปญหาอยางกวาง ๆ โดยใชความรู
อยางหลากหลายที่สัมพันธกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดทักษะและความสามารถในการแกปญหาและสงเสริม
การคนควาวิจัย
7) ชวยทําใหการศึกษาและการสอนมีคุณคามากขึ้น ชวยเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปน
ใหเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตองขึ้น และสามารถปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงค
8) สงเสริมการพัฒนาคานิยมและบรรยากาศในชั้นเรียน เปนการชวยพัฒนาวินัยในตนเอง
สงเสริมความสามารถในการทํางานและควบคุมอารมณของผูเรียน
9) สงเสริมการคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูที่หลากหลาย
สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546 : 22-23) กลาววา ประโยชนของการสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้
1) ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชา
ทําใหนักเรียนระลึกถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว กระตุนใหผูเรียนมีความรูสึกทั้งลึกและกวาง ทําใหเปนผูที่มี
ทัศนะกวางไกล ลดความซับซอนของเนื้อหาสาระวิชา และทําใหมีเวลาเรียนมากขึ้น
2) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีเจตคติที่ดี เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนไดเรียนรู
วิธีการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายรูปแบบที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริม
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา
และการประยุกตใชทักษะตาง ๆ
4) สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น โดยคํานึงถึง
ความคิดเห็นและผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก
5) ชวยแกปญหาดานการขาดครูสอนในแตละรายวิชา
6) ชวยทําใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา สามารถพิจารณาปญหา และที่มา
ของปญหาอยางกวาง ๆ ใชความรูอยางหลากหลายมาสัมพันธกัน สงเสริมใหเกิดทักษะและความสามารถ
ในการแกปญหาทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งสงเสริมการคนควาวิจัย
7) ชวยทําใหการสอนและการใหการศึกษามีคุณคามากขึ้น สามารถชวยเนนการพัฒนา
ทักษะที่จําเปนใหเกิดความคิดรวบยอดที่กระจางขึ้น ถูกตองและสามารถปลูกฝงคานิยมทีพ่ งึ ประสงคอกี ดวย
8) สงเสริมใหนักเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผูอื่น การรูสึกเปนสวนหนึง่ ของหมูค ณะ
และเกิดการเรียนรูจากการกระทํารวมกัน
9) ชวยเสริมการพัฒนาคานิยมและบรรยากาศในชั้นเรียน เปนการสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาวินัยในตนเอง สงเสริมความสามารถในการทํางานและควบคุมอารมณของผูเรียน
10) ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ และเกิดความสนุกสนาน
เพราะไดเรียนรูหลายดาน
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จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนของการสอนแบบบูรณาการขางตน สรุปไดวาประโยชนของ
การสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้
1) ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้ง
2) ผูเรียนสามารถนําทักษะทีเ่ กิดจากประสบการณมาใชในการแกปญหา
3) เปนการสงเสริมการเรียนรูรวมกันในหมูคณะ
4) ผูเรียนเห็นคุณคาของความรูท ี่ไดรบั มีคานิยมที่พึงประสงค
6.5 ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เอ็กเกน และคัวซัค (Eggen; & Kauchak. 2001:193-194) กลาววา สิ่งที่ควรพิจารณาหรือ
ควรคํานึงถึงในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้
1) ผูเรียนมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาวิชา เนนการพัฒนาบุคลิกภาพ คํานึงถึงการเรียนรู
ทั้งดานรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา
2) หนวยการเรียนที่ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมขามวันจะดีกวาหนวยการเรียนสั้น ๆ
ที่เสร็จในเวลาเรียน
3) กิจกรรมการเรียนควรเปนปญหาในชีวิตจริง คํานึงถึงความตองการ ความสนใจของ
ผูเรียนเปนเกณฑ
4) ในการเรียนการสอนควรใชกระบวนการกลุม
5) กิจกรรมในการเรียนการสอนใชกระบวนการประชาธิปไตย
6) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน
7) สรางบรรยากาศในชั้นเรียนในการทํางานใหเปนที่พงึ พอใจของผูเรียน
ฟราซี และรูดนิทสกี (Frazee; &Rudnitski. 1995 : 142) กลาววา สิ่งสําคัญที่ครูผูสอน
ตองคํานึงถึงในการเลือกจัดการเรียนรูในแตระดับของการบูรณาการ สรุปไดคือจําเปนตองมีการเรียน
หรือการฝกปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทสิ่งแวดลอมรอบตัว ตองมีความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียนที่มีอยูหลากหลาย คํานึงถึงความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งภายในและภายนอกวิชา หรืออาจจะ
เชื่อมโยงกับครูผูสอนวิชาอื่น ๆ และวางแผนจัดการเรียนรูใหตอเนื่องกัน เชน ถาเปนการสอนโดยครูผูสอน
คนเดียวก็อาจจะมีการกําหนดรายละเอียดในการสอนแตละครั้งใหชัดเจน
อรทัย มูลคํา และคณะ (2542 : 13) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญ 5 ประการประกอบดวยเสมอ ซึ่งไดแก
1) การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน
2) การสงเสริมใหนักเรียนไดรวมทํางานกลุมดวยตนเอง ดวยการสงเสริมใหมกี ิจกรรม
กลุมลักษณะตาง ๆ หลากหลายในการเรียนการสอน และสงเสริมใหผเู รียนมีโอกาสไดลงมือทํากิจกรรม
ตาง ๆ อยางแทจริงดวยตนเอง
3) จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม
เขาใจงาย ตองกับ ความจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไดผ ล และสงเสริม ใหมีโ อกาส
ไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเปนนิสัย
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4) จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิด กลาทํา โดยสงเสริม
ใหผูเรียนมีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตนเองตอสาธารณชน หรือเพื่อนรวมชั้นเรียน
ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมความมั่นใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
5) เปนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และจริยธรรมที่ถูกตองดีงาม ใหนักเรียนสามารถ
จําแนกแยกแยะความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยง ไดดวยเหตุผ ล
มีความกลาหาญทางจริยธรรม และแกไขปญหาไดดวยปญญาและสามัคคี
สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546 : 84-85) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) ผูเรียนมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาสาระ ฉะนั้นควรเนนพัฒนาบุคลิกภาพในทุก ๆ ดาน
การเสริมสรางความรูพื้นฐานของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน
2) หัวเรื่องตองสัมพันธกับเรื่องอื่นไดอยางกวางขวาง หัวขอยอย ความคิดรวบยอดที่จะ
นํามาบูรณาการกันนั้นควรอยูในระดับที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน
3) กิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนปญหาในชีวิตประจําวันและตอเนื่องกัน จัดกิจกรรม
ใหผูเรียนรูจักสังเกต วิเคราะห วิจารณ และอธิบายดวยเหตุผล ใชกระบวนการกลุมและกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย
4) สรางบรรยากาศในชั้นเรียนและนอกหองเรียนใหทาทายไดรับความสนใจของผูเ รียน
ใหผูเรียนเรียนดวยความสบายใจ
5) จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม
เขาใจงาย สงเสริมใหมีโอกาสปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเปนนิสัย
6) ในการสอนแตละครั้ง ควรสอดแทรกคุณสมบัติที่ตองการเนนในตัวผูเรียน ครูควรเปน
แบบอยางในการแสดงพฤติกรรมที่มีการบูรณาการใหนักเรียนเห็น
จากการศึกษาเกี่ยวกับขอควรคํานึงในการสอนแบบบูรณาการ พบวามีขอควรคํานึงในการสอน
แบบบูรณาการ ดังนี้
1) ครูผูสอนตองเนนความเหมาะสมของผูเรียนโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
2) ครูผูสอนตองเลือกกิจกรรมที่จะนํามาบูรณาการโดยเปนรูปแบบกิจกรรมที่มีความใกล
ตัวผูเรียน และเปนกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เนนการมีสวนรวมและทาทาย
ความสามารถของผูเรียน
3) ครูผูสอนตองสรางบรรยากาศในการเรียนใหทาทายและเราความสนใจของผูเ รียน
4) ครูผูสอนควรเปนแบบอยางในการแสดงพฤติกรรมการบูรณาการ และคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูอยางใกลชิด
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
และวิธีการที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนานักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
ในป พ.ศ. 2550 ประทีป ยอดเกตุ ศึกษาการพัฒนาสื่อสงเสริมชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย
เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบานดง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน จากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รัศมี ประทุมมา (2550 : 81-82) ศึกษาการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดํารงสินอุทิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ดานองคประกอบของสิ่งที่กําหนดใหความเหมือนกันของสิ่ง ที่
กําหนดให ความแตกตางของสิ่งที่กําหนดใหความสัมพันธเชิงเหตุผล พบวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมการคิดสูงขึ้น กลาวคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
จุฑารัตน ศรีสารคาม (2553 : 94-95) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานบอนอย หนองงัวสวางวิทย โดยใชเทคนิค
ผังกราฟก ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิค
ผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5Es)
ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหมีกิจกรรมตาง ๆ เชื่อมโยงเขากับสภาพวิถีชีวิตจริงของนักเรียน
ที่สามารถกระตุนการคิดวิเคราะห ชวยใหเกิดการเรียนรูโดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมเขาสูโครงสรา ง
ทางปญญา ทําใหนักเรียนสามารถคงความรูและจัดลําดับความคิด เพื่อเชื่อมโยงความรูทําใหเกิดความเขาใจ
เปนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย สามารถรวบรวมขอมูลหรือความรูที่ไดอยางเปนระบบ ซึ่งทําใหสรุปเรื่อง
ที่เรียนรูไดเปนอยางดี และชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนได นักเรียนมีความสามารถใน
การแยกแยะขอมูล ตีความสรางความเขาใจ มีเหตุผล ชางสังเกต ชางสงสัย ชางถาม สามารถหาความสัมพันธ
เชิงเหตุผล คนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุของเรื่องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ไดอยางไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวของ
สงผลกระทบอยางไร มีองคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งนั้น มีวิธีการขั้นตอนที่ทําใหเกิดสิ่งนั้นไดอยางไร
มีแนวทางการแกไขอยางไรบาง ถาทําเชนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลําดับเหตุการณและสรุปบทเรียน
ไดอยางมั่นใจและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนรู โดยใชเทคนิคผังกราฟก
ในระดับมากที่สุด
เถวียน ดงเรืองศรี (2553 : 91-92) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 86.46/85.00 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดัชนีป ระสิทธิผลของแบบฝกทักษะ
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การคิดวิเคราะห สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.7308 แสดงวานักเรียน
มีความรูหลังเรียนเพิ่มขึ้น 0.7308 หรือคิดเปนรอยละ 73.08 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโดยรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก
สิริมา สาระพล (2547:117-127) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
แบบบูรณาการ โดยการใชตัวแทน (Representations) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยการใชตัวแทนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 80/80 โดยมีคาประสิทธิภาพ 87.94/85.01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนภายหลังไดรับการสอน โดยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน
สูงกวาการไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบอีกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทนมีพัฒนาการของความสามารถ
ในการใชตัวแทนทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
สุรชัย จามรเนียม (2548 : 86-91) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
แบบบูรณาการเชิงเนื้อหา เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีตอความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังใชชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรบูร ณาการเชิง เนื้ อหาสูง กวากอนการใชชุดกิจ กรรมคณิตศาสตรบูร ณาการเชิง เนื้อหา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุคนธธา ธรรมพุทธโธ (2552 : 86-91) และเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและพฤติกรรมการทํางานกลุมกับเกณฑ หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการเชิงวิธีการกระบวนการกลุม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ รัชดา แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
เชิงวิธีการ ที่เนนกระบวนการกลุมมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนผานเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิง
วิธีการที่เนนกระบวนการกลุมมีผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในเกณฑระดับดี
งานวิจัยตางประเทศ
LUMPHIR PO (2007 : 354-355) ไดศึกษาผลการเรียนการสอนทักษะดานการคิดวิเคราะหทมี่ ี
ผลตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน เกรด 5 และ เกรด 6
มีความสามารถไมแตกตางกัน โดยนักเรียนที่อยูในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ไมแตกตางกัน
Wallach Vaw (2007 : 346-348) ไดศึกษาติดตามผลในระยะยาวของเฟส ซึ่งพบวาผูชายใช
แบบการคิ ดวิเคราะหสูง ซึ่งมั กเป นพวกมีสติ ปญญาสูงกวาพวกที่มี การคิดวิ เคราะหต่ํ า สติ ปญญาก็ต่ํ า
และคนที่คิดเชื่อมโยงมาก ๆ จะเปนพวกชวยเหลือตัวเองไมได
Kakan (2008 : 135-136) ไดศึกษาแบบการคิดวิเคราะหที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับการเรียน
แบบรวมมือ โดยแบงการคิดออกเปน 3 แบบ คือการคิดเชื่อมโยง คิดแบบวิเคราะห และการคิดแบบแยกแยะ
ประเภท โดยเลือกใชชุดคําถามจากรูปภาพ ซึ่งปรากฏวาผูชายเลือกแบบคิดวิเคราะหมากกวาผูหญิง
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Stephen (2008 : 355-373) ไดศึกษาการบงบอกลักษณะความชํานาญของนักเรียน และกระบวน
การคิด และสิ่งรับรูทางดานอารมณของสารสนเทศทางชีววิทยาในหนวยยอยเปนกรณีศึกษา พบวานักเรียน
ที่สามารถผสมผสานขอเท็จจริงของขอมูลดวยขั้นตอนและทักษะในการคิดวิเคราะห ทําใหลักษณะใกลเคียง
กับเปาหมายที่กําหนดมาก ขณะนักเรียนที่ขาดทักษะในการคิดจะมีการผสานความคิด ขอเท็จจริงของขอมูล
ไดยากกวา ดังนั้นควรเนนทักษะการคิดวิเคราะหในหลักสูตรการสอนของครูอยางกวางขวาง
นัทชเลม ประสาท และ เบญจพร ธรรมเสนา (2009 : 82-87) ศึกษาการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห และความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียน เกรด 2 ที่เรียนผานการคนควาซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ
พบวาการสอนวิยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนคนพบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลใน
การสอนของครู และการประสบผลการผานคนควาเปนสําคัญ และเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ระหวาง
กอนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจในวิธีการเรียน พบวาคะแนนหลังเรียนมีมากกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปวาสวนชวยสงเสริมการเรียน คือ การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห
และความพึงพอใจในการเรียน
ไซมอน (Simon.1993: 47-56) ทําการศึกษาโดยการจัดอบรมผูสอนรายกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเปนเวลา 12 สัปดาห ติดตาม
ผลการนําไปใชสอนในชั้นเรียนทุกสัปดาห จากการศึกษาพบวาผูสอนและนักเรียนมีเจตคติตอกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรดีขึ้น ครูเปลี่ยนการสอนมาเปนแบบเนนการเขาใจมโนมติมากกวาทักษะการคํานวณ
และผลการสอบของนักเรียนยังคงเดิม เมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน
สลาเตอร (Slater. 1993: 2528-A) ทําการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีสอน ตามแนวคิด
การสรางสรรคความรู โดยทดลองกับผูสอนจํานวน 25 คน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
ในกลุมสาระการเรียนรูดาราศาสตร ใชเวลาทดลอง 15 สัปดาห จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดดังกลาวสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น
อัล ซั ป (Alsup. 1996: บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรูเ มื่ อ ใชก ารสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของนักศึกษาฝกสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตอความเขาใจในมโนมติ
เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละกับความเครียดในการสอนคณิตศาสตรและความมั่นใจในการสอน
คณิตศาสตรของครูประถมศึกษาการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือ
2 ชนิด คือ แบบประเมินความเขาใจของนักเรียน เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละ และแบบประเมิน
ความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร นอกจากนี้ยังมีมาตราวัดความวิตกกังวลของนักศึกษา การวิเคราะห
เชิงปริมาณใช t- test สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณและขอมูลจากการสังเกตการสอน
ของนักเรียนฝกสอน ผลการศึกษาพบวาการสอนภายใตแนวคอนสตรัคติวิซึมสามารถพัฒนาการเรียน
เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละ ของนักศึกษาฝกสอน ลดความวิตกกังวลในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและชวยใหนักศึกษาฝกสอนมั่นใจที่จะสอนคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แม็คโคอ็อด (McCoog. 2007 : 25-28) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทฤษฎีพหุปญญา
กับเทคโนโลยี ซึ่งในสังคมปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน
ซึ่งในบทความนี้ ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา และรวมทฤษฎี
ของพหุปญญาเขาไวดวยกัน นําเสนอโครงรางยุทธวิธีการสอนที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน
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รายการผสมเทคโนโลยีใหม ๆ กับการสอนโดยอธิบายแตละวิธีการสอนนั้น ๆ กับแตละความสามารถของ
พหุปญญา ดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ไวท และคารเพ็นเทอร (White ; & Carpenter. 2008 : 22-38) เพื่อทําการศึกษาการบูรณาการ
วิชาคณิตศาสตร ไปยังการนําเขาสูแนวทางปฏิบัติของหองปฏิบัติการทางชีววิทยา เปนลักษณะของการ
บูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักในแนวคิดทางชีววิทยาหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางการวิจัยและการปฏิบัติการ และสงเสริมความสัมพันธระหวาง
แนวคิดทางชีววิทยากับแนวคิดทางคณิตศาสตรและเคมี ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเสนอรางของหลักสูตรดังกลาว
โดยเนนใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางคณิตศาสตร เคมี อีกทั้งยังนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร เขามาใช
ในหองปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรดังกลาวยังเนนไปยังความทาทาย อีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรู
แนวคิดการเชื่อมโยงความรูและสรางแรงจูงใจในการเรียน อีกครั้งเปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียน
อีกดวย ซึ่งหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทั่วไป
โคลลเนอร วอลเลซ และซเว็คฮาเมอร (Koellner, Wallace; &Swackhamer. 2009 : 30-38)
สนามการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียนระดับเกรด 5 ถึงเกรด 7 รายการบูรณาการงานประพันธที่เกี่ยวของ
กับ คณิตศาสตร ซึ่ง ผูวิจัยทําการคนหางานประพันธตาง ๆ ที่ส อดคลองกับ สภาครูคณิตศาสตรแหง
สหรัฐอเมริกา (NCTM) ในเรื่องของจํานวนและการดําเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด การวิเคราะหขอมูล
และความนาจะเปนและการแกปญ หา เพื่อนํามาใชในการเรียนรูแบบบูร ณาการ ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ได
แบงระดับความซับซอนของงานประพันธออกเปน 3 ระดับ โดยแบงจากความซับซอนของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรที่ประยุกตกับงานประพันธแตละเรื่อง ยิ่งมีความซับซอนมากก็จะมีการบูรณาการมากดวย
ซึ่งในขณะที่ทําการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร จะออกแบบใหสัมพันธกับธรรมชาติของคณิตศาสตร
มากที่สุดและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตรจากหลักสูตรแบบบูรณาการ ไดเปนการเปรียบเทียบ
การอานงานประพันธของแตละเรื่องระหวางเรื่องเกากับเรื่องใหมตอไป และตั้งคําถามตาง ๆ เชน เรื่องนี้
สงเสริมการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตรอยางไร วัตถุประสงคของเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในเรือ่ งนี้
คืออะไร จะนําเสนอเนื้อหาทางคณิตศาสตรอยางไร และจะอธิบายคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร
อยางไร เปนตน
มิรากเลีย และสมิลาน (Miraglia ; &Smilan. 2009 : 169-185) และนําเสนอการจัดการเรียนรู
แบบหลักหลายสาขาวิชาชีพที่บูรณาการการศึกษากับศิลปะ และศึกษาความสัมพันธของระบบนิเวศที่มี
ตอเปาหมายของการดูแลเอาใจใสและอนุรักษภูมิทัศน วิธีการออกแบบหลักสูตรศิลปะนีข้ นึ้ อยูก บั การเรียนรู
หลักการเดินทางเกี่ยวกับความสัมพันธของคนกับสิ่งแวดลอม และการออกภาคสนามกลางแจง วัตถุประสงค
การเรียนรู ซึ่งตองใชหลักการเดินทางในงานศิลปะไดอธิบายรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการ
ออกแบบของหลักสูตรสําหรับครู โดยการพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชสิ่งแวดลอมเปนบริบท ทั้งนี้ดาน
การทํางานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ เชื่อมโยงในหลายสาขาวิชากับมุมมองที่หลากหลาย ผลการเรียนรู
ของบทเรียนถูกยายจากหองเรียนไปยังบริเวณพื้นที่รอบ ๆ ภายนอกหองเรียน ซึ่งการใชประโยชนวัสดุ
จากธรรมชาตินั้นมีความสําคัญมาก โดยหลักสูตรนี้ไดอธิบายถึงการประสบความสําเร็จของการใชสิ่งแวดลอม
จากการใชแหลงเรียนรูตามธรรมชาติซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูรอบ ๆ ตัว
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จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศใหผลสอดคลองกัน คือ การสอนแบบบูรณาการนัน้
เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการเรียนที่สูงขึ้น โดยผานวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปนการเปดกวางทางการคิด
ซึ่งผูเรียนสามารถนําประสบการณในชีวิตประจําวันมาประยุกตใช และยังสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูซ งึ่ กัน
และกัน การคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สามารถสอนหรือพัฒนาไดเชนเดียวกับทักษะดานอื่นๆ นักเรียนทีไ่ ดรบั
การเรียนการสอน โดยใชชุดฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือชวยใหนักเรียน
มีพัฒนาการดานทักษะการคิดวิเคราะหดีขึ้น ทําใหนักเรียนรูจักคิดเปน แกปญหาเปน มีเหตุผล และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการทํางานรวมกันสูงขึ้น เนื่องจากสมาชิกในกลุมมีการพูดคุยกัน แลกเปลีย่ น
แนวคิด ผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองเพิ่มมากขึ้น รูจักการทํางานเปนกลุม มีความสามัคคีกันในกลุม เพือ่ น
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเรียนไดรวมในกิจกรรมทํางานกลุมใหประสบความสําเร็จรวมกัน

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒ นารูป แบบการคิดวิเคราะหโ ดยใชโ จทยปญ หาบูร ณาการวิท ยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการคิดวิเคราะหการบูรณาการ
นํามาเชื่อมโยงในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนไดแก
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การคิดวิเคราะห
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
โจทยปญหาคณิตศาสตร
และทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร
4. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ

การสรางและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู
โครงรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูซึ่งประกอบดวย
1. กรอบแนวคิดทฤษฎี
2. หลักการ
3. เปาหมาย
4. กระบวนการประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูซึ่งมี
สวนประกอบดังตอไปนี้
4.1 หัวเรื่อง และการกําหนด
เวลาเรียน
4.2 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
4.3 สาระการเรียนรูแ กนกลาง
4.4 สาระสําคัญ
4.5 จุดประสงคการเรียนรู
4.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู
4.7 สื่อ/แหลงเรียนรู
4.8 กระบวนการประเมินผล
5. วิธีวดั และประเมินผล

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

ไมผาน

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

การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู
1.การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ของนักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนรู
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ

รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ผาน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ หาบูรณาการ
วิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน สําหรับการพัฒนาความสามารถในดานการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับผลการประเมิน แนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะหการบูรณาการนํามาเชื่อมโยง
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development
: D & D) : การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน เปนการนําขอมูลพื้นฐานในขั้นที่ 1 (R1)
มาเปนแนวทางในการสรางโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : เปนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนํามาทดลองใชพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
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กรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแตละขั้นตอน
ดังในภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2 ดังนี้
1. การวิจัย (Research : R1)
เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
(Analysis : A)
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห
การบูรณาการ นํามาเชื่อมโยงใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. ศึกษาตัวชี้วัดที่นักเรียนมีผล
การประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น
3. สังเคราะหหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห
4. วิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูล
พื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน
และโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนคณิตศาสตร
อยางไมเปนทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานการสอน
คณิตศาสตร เกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู

นิยามศัพทเฉพาะ

2. การพัฒนา
(Development : D1)
เปนการออกแบบ
และพัฒนา(Design and
Development : D & D)
1. สรางโครงรางรูปแบบ
การสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ตรวจสอบรูปแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
รูปแบบและดานการสอน
คณิตศาสตร จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ คูมือการใชรูปแบบ
แผนการสอน และนําไป
ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สรางเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และนําไปทดลอง
ใชกับนักเรียน เพื่อหา
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง
แกไขรูปแบบ
5. ปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เรียนการสอนและเครื่องมือที่
ใชเก็บรวบรวมขอมูลให
สมบูรณ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

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

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

ไมผาน
ผาน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1
การวิจัย (Research )
R
การวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐาน
(Analysis : A)

ขั้นที่ 2
การพัฒนา
(Development : D )
การออกแบบและพัฒนา
(Design and
Development : D & D)

ขั้นที่ 3
การวิจัย (Research )
R
การนําไปใช
(Implementation : I )

ขั้นที่ 4
การพัฒนา
(Development)
D
การประเมินผล
(Evaluation : E)
และปรับปรุงแกไขรูปแบบ

1. ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะหการบูรณาการ นํามาเชื่อมโยง
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. ศึกษาตัวชี้วัดที่นักเรียนมีผลการประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น
3. สังเคราะหหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห
4. วิเคราะหผเู รียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูข องผูเ รียน โดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร อยางไมเปนทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ ดานการสอนคณิตศาสตร

1. สรางโครงรางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ หาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ ชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ คูมือการใชรปู แบบ แผนการสอน
และนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไปทดลองใชกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ
ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลใหสมบูรณ

นํารูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ไปใชทดลองจริงกับกลุมทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียน
2. ทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนเรียน
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู
4. ทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียน

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังการใช
รูปแบบการสอน
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร

ผลที่ไดรับ
จากการดําเนินการวิจัย

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การสรางและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
การคิดวิเคราะห

(ราง)
รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
และทดลองใชซึ่งมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเกณฑ

รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผาน
การทดลองใช

ปรับปรุง/แกไข
ไมผาน
พิจารณาผลการประเมิน
ผาน

ขยายผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน

รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฉบับสมบูรณ สามารถนําไปใชและเผยแพรตอไป

ภาพที่ 3.2 กรอบการดําเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐาน (Analysis : A) :
การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในดานการคิดวิเคราะห
ผูวิจัยไดศึก ษาขอมูล พื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะหของนัก เรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเนนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนา เพื่อใหไดรูปแบบ
ที่นํามาใชสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2. เพื่อวิเคราะหตัวชี้วัดที่นักเรียนมีผลการประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น
3. เพื่อสังเคราะหหลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห
4. เพื่อวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานและวิธีการเรียนรูของผูเรียน
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะหศึกษา
สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) ผูวิจัยศึกษา
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เชิง นโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห
สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค กับสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ
ในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงระยะเวลา
6 ปที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ : O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A–NET) โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (Program for
International Student Assessment หรือ PISA,Trends in International Mathematics and Science
Study หรือ TIMSS) รวมทั้ง ศึก ษาวิเ คราะหผูเ รียน สํารวจขอมูล พื้นฐาน วิธีก ารเรียนรูของผูเ รียน
โดยการสัมภาษณผูสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
2. การวิเคราะหสภาพที่คาดหวัง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills)
วิเคราะหผลการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรวิเคราะหมาตรฐาน
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ตัวชี้วัด ที่นักเรียนมีผลการประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น จากผลการประเมิน พบวามาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่
นักเรียนมีผลการประเมินต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 37.62 คือ มาตรฐาน ค 1.2. เขาใจถึงผล
ที่เกิดขึ้น จากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการ
ในการแกปญหา ตัวชี้วัด ป.1/2. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ
ไมเกินหนึ่งรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบมาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถ
ในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัวชี้วัด 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. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ
ป.1/6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กลาวมานั้น จําตองใชทักษะการคิดวิเคราะห
ในการแกปญหาระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค ผูวิจัยวิเคราะหประเด็นทีต่ อ งนํามาแกไขและพัฒนา
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 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
4. ศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการสอนคณิตศาสตร อยางไมเปนทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห มีดังนี้
1. แบบวิเคราะหเอกสาร ขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายดานการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพ
ที่คาดหวัง และสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่บูรณาการ
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กับศาสตรอื่น และเอกสารแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห
2. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ในการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน การจัด
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ดําเนินการดังนี้
1. แบบวิเคราะหเอกสารดําเนินการสราง ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
1.2 สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสารจําแนกเปนสภาพ
ที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง
1.3 นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง
ตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมิน
ความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร กําหนดเกณฑ
การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ (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/สอดคลองของแบบวิเคราะหเอกสารทีใ่ ชใน
การศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารตามแนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ ดังนี้ (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/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวาแบบวิเคราะหเอกสารที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได
1.4 นําขอมูลทีร่ วบรวมจากผูเ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/
สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ คาความเหมาะสม/สอดคลอง
มีคาเฉลี่ย ( x ) ตั้งแต 4.40 – 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.45 – 0.55 ซึ่งแสดงวา
แบบวิเคราะหเอกสารที่พฒ
ั นาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได
(รายละเอียดในภาคผนวก ข)
จากขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชในการศึกษาพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
และผลการศึกษา สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปได
ดังภาพที่ 3.3
ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร

สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร
จําแนกเปนสภาพที่คาดหวังและสภาพทีเ่ ปนจริง

นําแบบวิเคราะหเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)

นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเ ชี่ยวชาญ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปวิเคราะหเอกสาร

ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
2. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานวิธีการ
เรียนรู และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตรดําเนินการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการคิดวิเคราะห
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ
2.3 กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ
2.4 สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเ รียน และการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา
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(Content Validity) โดยใชแบบระเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสัมภาษณ ซึง่ มีลกั ษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการ
สัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตร เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณตามแนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และการแปลความหมาย เชนเดียวกับการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
2.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/
สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ ทั้งในประเด็นของผูรับการสัมภาษณ
แนวทางการสัมภาษณ ขั้นตอนการสัมภาษณและขั้นตอนการสรุป มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( x ) ตั้งแต 4.60 – 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ตั้งแต 0.45 – 0.55 ซึ่งแสดงวาแบบสัมภาษณที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
จากขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณที่ใชศึกษาขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัด
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหการเรียนคณิตศาสตรสรุปได ดังภาพที่ 3.4
ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการคิดวิเคราะห
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ

กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ

สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น
เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)
และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)

นําแบบสัมภาษณที่ตรวจสอบหาคุณภาพจากผูเ ชี่ยวชาญ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ภาพที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
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วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. ใชแบบวิเคราะหเอกสารในการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค กับสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงระยะเวลา 6 ป ที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1)
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ : O - NET) ใชแบบวิเคราะห
เอกสารในการศึก ษาขอมูล พื้นฐานเชิงนโยบาย การจัดการศึก ษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษา สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเติมเต็มทักษะ
ที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) สังเคราะห แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ใชแบบสัมภาษณในการวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนโดยการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ใช
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความตรง
ตามโครงสราง (Construct Validity) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลอง
เชิงโครงสราง ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะ มาวิเคราะหเนื้อหา (Content Validity)
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผล
การศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน รวมทั้งขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน และการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามขัน้ ตอน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช (2545: 17) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ การใชแนวคิด ทฤษฎี
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และการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหการตรวจสอบขอมูล การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูล
การทําขอสรุปชั่วคราวและการกําจัดขอมูล และการสรางขอสรุป
ผลของการศึกษา ทําใหไดขอมูลพื้นฐานในการสรางรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ผูวิจัยไดพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําขอมูลที่ได
จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนโครงรางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แลวใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของโครงรางรูปแบบ
การเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําไปทดลองใช (Tryout)
กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดและประสิทธิภาพกอนนําไป
ทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีรายละเอียด ดังนี้
1. พัฒนารางรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยนําขอมูลทีเ่ ปน
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรางรูปแบบการคิด ออกแบบกระบวน
การเรียนการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
ในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle)
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รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหโจทยปญหา โดยใชเทคนิค KWDL และรูปแบบการสอนแกปญ
 หาของโพลยา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์ นการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ การเรียน
ดวยโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
3. ตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการทดลองใชภาคสนาม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่อ งมื อ ที่ใ ชใ นการพั ฒ นาความสามารถในการคิด วิ เ คราะหโ ดยใชโ จทย ปญ หาบู ร ณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีดงั นี้
1. รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยการใชรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร ในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหโจทยปญ
 หาโดยใช
เทคนิค KWDL และรูปแบบการสอนแกปญหาของโพลยา
2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 ฉบับ
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน
ดวยโจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตร
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. การสังเคราะหรูปแบบการสอน แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูลใหครอบคลุม หรือสอดคลองกับความสามารถในการ
คิดวิเคราะห พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหจากขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรูปแบบ
การสอนการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถพัฒนาเปนหลักการและวัตถุประสงคของการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดดังนี้
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู
จากของเลนชิ้นใหม โดยการเลนของเลนชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น
ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และขั้นที่ 3
เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลานั้น ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน
เดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได
เปนอยางดี
กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวา
ผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้ ผูเรียนเปน
ผูสรางความรูดวยตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อนมีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู
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ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผู
กระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลังการเรียนรูของผูเ รียน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity)
และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยง
ทางปญญา (cognitive conflict) ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4
การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) และขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1
ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียน
สามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
องคประกอบเชิงกระบวนการ
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมสํารวจ วิเคราะหโจทยปญหาดวยเทคนิค KWD
บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการแกโจทยปญหา ดวยเทคนิค
กระบวนการแกปญหาของโพลยา (George Polya) บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2546 : 219-220) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก
การอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูก ระตุน ดวยการเสนอประเด็น
ขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา
เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนเรื่องรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจรวมถึงการรวบรวม
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะ
ศึกษามากยิ่งขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
1.2 ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
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ที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําได
หลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยาง
พอเพียงที่จะใชในขั้นตอนตอไป
1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ ตรวจสอบแลวจึงนํา
ขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งนี้อาจเปนไปไดหลายทาง
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งไว แตผลที่ได
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู
1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นในเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือ
แนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ
ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิด
ความรูกวางขวางขึ้น
1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา นักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรือ่ งอืน่ ๆ
การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ จะนําไปสู
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ ทําใหเกิด
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ
สรางความสนใจ
ประเมิน
ขยายความรู

สํารวจและคนควา
อธิบายและลงขอ
ขอสรุป

ภาพที่ 3.5 ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle)
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2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ
(Cooperative Learning)
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซงึ่ ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ
2.1 ขึ้นนําเขาสูบทเรียน
2.2 ขั้นดําเนินการสอน
1) หาสิ่งที่รเู กี่ยวกับโจทย (K)
2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W)
3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D)
4) สรุปสิง่ ที่ไดจากการเรียน (L)
2.3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ
2.4 ขั้นสรุป
2.5 ขั้นวัดและประเมินผล
3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา
กระบวนการแกปญ
 หาของโพลยา
การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใช
มานานมากในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนนีอ้ าจทําบางขัน้ ตอน
ใหกระชับขึ้น เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในขั้นตรวจยอนกลับ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกปญ หา
มีความกระชับและรวดเร็วขึ้น และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เนือ่ งจากชวยใหนกั เรียน
มีหลักคิดทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเนือ่ ง
(อัมพร มาคนอง, 2553, หนา 41)
Polya(1957,pp.16-17) ไดก ลาวถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา
โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพียงพอ
สําหรับการแกปญหานั้นหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปญหา
ออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ โดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง แลวแบง
เงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา
จะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา
อยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูลหรือสิ่งที่โจทยกาํ หนดให
ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังนี้
1. โจทยปญหาลักษณะนี้เคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา
ที่เคยทํามาแลวอยางไร
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2. เคยพบโจทยปญหานี้เมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา
3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหานี้กับปญหาที่เคยทํามากอน ดังนั้นการวางแผนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่ผูแกปญหา
พิจารณาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ผูแกปญหา
มีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา
ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม
มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆของแผนใหชัดเจนแลว
ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ขั้นตอน
ตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณโดยพิจารณาและตรวจดูวา
ผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหาซึ่งอาจจะใชวิธีการ
อีกวิธีหนึ่งตรวยสอบเพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของคําตอบอยางคราว ๆ
แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกวาเดิม ขั้นตอนนีค้ รอบคลุม
ถึงการมองไปขางหนา โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิดในการแกปญหาให
กวางขวางขึ้นกวาเดิม
จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)
ทําความเขาใจโจทยปญ
 หา เปนขั้นที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรือ่ งราวเกี่ยวกับอะไร
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan)
วางแผนแกโจทยปญหาเปนขั้นที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ ไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan)
ปฏิบัติตามแผน เปนขั้นที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back)
ตรวจสอบคําตอบเปนขั้นที่คําตอบมีความสมเหตุสมผล หรือไมและการตรวจสอบคําตอบ
ถูกตองหรือไม
องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียนตองไดรับ
การพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ไดแก ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความกลาในการแสดงออก
ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถในการแกปญหา
2. ปจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจํานวน 4 คน

90

2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรม
ผลการพัฒนา ไดรูปแบบการสอนในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.2 นํารูปแบบการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรี ย นรูคณิ ตศาสตร สํา หรับนักเรีย นชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ที่ ส รา งขึ้ นเสนอตอผูเชี่ ย วชาญ
ดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตรที่สง เสริม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนคณิตศาสตร
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการสอนในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ซึ่งมีระดับมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็น
การกําหนดองคป ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมและองคป ระกอบของรูป แบบ
การเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบ
เชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช การประเมินความเหมาะสม/สอดคลอง
เชิงโครงสรางกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคลองมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคลองมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคลองนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคลองนอยทีส่ ุด
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสมเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบ
การเรียนการสอน ผลการประเมินพิจารณาคาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม
และองค ประกอบของรูป แบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิง หลักการ
และวัตถุป ระสงค องคป ระกอบเชิง กระบวนการและองคป ระกอบเชิง เงื่อนไขการนํารูป แบบไปใช
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555 : 179)
คาเฉลีย่ คะแนน 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/สอดคลองนอยทีส่ ุด
พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
สามารถนําไปทดลองใชได
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1.3 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมินทั้งในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
อยูในภาพรวม การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 องคประกอบของรูปแบบ
แตละองคประกอบ มีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน องคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
แตละองคประกอบ คือ 1) องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงใหเห็นถึงจุดเนนในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่
มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน หลักการและเหตุผลมีความสอดคลองกัน 2) องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียน
การสอนมีขั้นตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักการ
และวัตถุประสงค 3) องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสม
สอดคลองกับวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน
คาความเหมาะสมสอดคลองมีคาเฉลี่ย ตั้งแต 4.60 -4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.45 -0.55
ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาสม/สอดคลองเชิง
โครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากนี้แลวผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขในเรื่องความชัดเจนของขอความ
และภาษาที่ใชเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นการนําเสนอเนื้อหา จัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตร
ใหชัดเจนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดแก คูมือประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
คูม ือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
2.2 สรางคูมือและแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 หนวย ดังตัวอยางของแผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.3 นําคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมือการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
ของคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูม อื และแนวทางในการนํารูปแบบ
การเรียนการสอนไปใช ซึ่งสาระสําคัญในคูมือ ประกอบดวยแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใช ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ใชใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอยางแผนการจัด
การเรีย นรู ตามรู ป แบบของการเรี ยนการสอน ตัว อย างเครื่อ งมื อที่ ใ ช ในการวั ด และประเมิ น ผล
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รวมทั้งรายละเอียดในคูมือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูที่ตองการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชเขาใจในองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ทราบถึงสิ่งที่ตองศึกษา จัดเตรียมและใช
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ ในการดําเนินการเรียนการสอนอยางราบรื่นและบรรลุผลตามจุดมุงหมายของ
รูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชมีความชัดเจน เพียงพอ
สําหรับการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน
และใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรูซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และการประเมินผล การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงของคูมือ
การใชรูป แบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินพิจ ารณาจากคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเหมาะสมสอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียด
ในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช สาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และการประเมินผลตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑโดยใชเกณฑ
การพิจ ารณาของผูเ ชี่ยวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกันกับ การประเมินความเหมาะสม
สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน
2.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมินคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ตั้งแต 4.40 – 4.80
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.45 - 0.55 ซึ่งแสดงวาคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากนี้แลวผูวิจัยไดป รับ ปรุง แกไขใน
เรื่องความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใช เพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นการนําเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ
การเรียนรู ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใชและไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หา กิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล อยูในระดับมากทีส่ ดุ ทุกรายการประเมิน
คาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.40 - 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.45 - 0.55
ซึ่งแสดงวาแผนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ข)
2.5 นํารูป แบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการและแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการหาคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใช
กับ นัก เรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 19 คน โดยภาพรวม
ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 82.00/81.57 (รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข)
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จากขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปดังภาพที่ 3.6
นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรูปแบบในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นํารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1เสนอตอผูเ ชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/
สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
คูมือการใชรปู แบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมและตรงตามประเด็น
สรางคูม ือการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตร
และแผนการจัดการเรียนรู
นําคูมือการใชรปู แบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรปู แบบการเรียนการสอน
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูท ี่ผานการหาคุณภาพ
โดยผูเ ชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
ภาพที่ 3.6 แสดงขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใช
โจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผล ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
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3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร และกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทีผ่ วู ิจัยพัฒนาขึ้น
2. วิเคราะหสาระสําคัญ เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
5. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี IOC ได ตั้งแต 0.60 - 1.00
ซึ่งแสดงวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถ
นําไปทดลองใชได
6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห ไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียนรายวิชานี้มาแลว เลือกมาอยางเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหตอ ไป
7. นําคะแนนที่ไดจากการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอหาดัชนี
คาความยาก คาอํานาจจําแนกและวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชือ่ มั่น ไดคาความยากตั้งแต 0.22 – 0.78
คาอํานาจจําแนกตัง้ แต 0.24 – 0.89 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข)
จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สรุปไดดังภาพที่ 3.7
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
วิเคราะหสาระสําคัญ เนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห เสนอตอผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity)
และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงแกไขแลว ตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Tryout) แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ
หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนก และวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่น
ภาพที่ 3.7 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห
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3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชประเมินความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการดําเนิน
การเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ประกอบดวยความคิดเห็นในดานกระบวน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมจิตตนิสัย โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยทีส่ ุด
การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อการใชรปู แบบการเรียนการสอน
กําหนดเกณฑ ดังในตารางที่ 3.1
คะแนนความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบอยูในระดับเห็นดวยมาก
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบอยูในระดับเห็นดวยนอย
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด

วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น
3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช
แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของเนื้อหา ภาษาที่ใช
ในขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพฤติกรรม
จิตตนิสัย การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน ของคะแนนความเหมาะสม/
ความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาที่ใชในขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑ
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การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลอง
เชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน
4. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเลี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองตั้งแต 4.60 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.00 – 0.55 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลได นอกจากนี้แลว
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได
5. นําแบบสอบภามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช
(Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะห
ตอไป
1. นําคะแนนที่ไดจากกการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก และคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 1.27** - 4.34**
และไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.778
จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปได ดังภาพที่ 3.8
ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น
นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีส่ รางขึ้นเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity)
และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองและปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา
(Design and Development : D &D) : การพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดําเนินการ

1. เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.1 สังเคราะหรูปแบบ
วิเคราะหเอกสาร
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
ที่สงเสริมความสามารถใน
การคิดขั้นสูงและจิตตนิสัย
ของนักเรียน

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช

เอกสารขอมูล
พื้นฐานที่ได
วิเคราะหใน
ขั้นตอนที่ 1

แบบวิเคราะห
เอกสาร

การวิเคราะหเนื้อหา โครงรางรูปแบบการสอนใน
(Content analysis) การคิดวิเคราะหโดยใชโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หาคาเฉลี่ยโดยใช รูปแบบการเรียนการสอน
เกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต (โครงราง)ผานการตรวจสอบ
3.50 ขึ้นไปและคา จากผูเชี่ยวชาญ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา

1.2 ตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อยืนยันความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนการสอน

ตรวจสอบความตรง
ตามโครงสราง
(Content Validity)
และความตรงตาม
เนื้อหา (Content
Validity)

ผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนา
รูปแบบและ
ดานการสอน
คณิตศาสตร
ที่จํานวน 5 คน

แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
สอดคลองเชิง
โครงสรางซึ่งมี
ลักษณะเปน
มาตราสวน
ประมาณคา
(Rating Scale)
5 ระดับ

1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน

ทดลองใช
(Tryout)

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่
2 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและ
เรียนรายวิชานี้
มาแลว
จํานวน 30 คน

รูปแบบการเรียน คา E1 / E2
การสอน คูมือ
ตามเกณฑ 80/80
การใชรูปแบบ
การเรียนการ
สอนแผนการ
จัดการเรียนรู

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน

วิเคราะหเอกสาร

2.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการ สรางเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูล

เอกสาร ตํารา
เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ
ในพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
ของนักเรียน

แบบวิเคราะห
เอกสาร

เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล

แบบวิเคราะห
เอกสาร

ผลที่ไดรับ

รูปแบบการเรียนการสอน
(โครงราง)ผานการตรวจสอบ
หาประสิทธิภาพ

ขอมูล แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ที่เกี่ยวของและ
การวิเคราะห
ลักษณะ/ประเภทของ
เนื้อหา (Content เครื่องมือในการวัด
Analysis)
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก
แบบทดสอบการคิด
วิเคราะหของนักเรียนและ
การวิเคราะหเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็น
(Content Analysis) ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน
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ตารางที่ 3.2 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา
(Design and Development : D & D) : การพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
วัตถุประสงคการวิจัย
2.3 ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity)
และความตรงตามโครงสราง
(Construct Validity)

แหลงขอมูล/
เครื่องมือ
กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย
ตรวจสอบความตรง ผูเชี่ยวชาญ 5 คน แบบประเมิน
ของเนื้อหา
ความเหมาะสม/
(Content Validity)
ความสอดคลอง
และความตรงตาม
เชิงโครงสรางซึ่ง
โครงสราง
มีลักษณะเปน
(Construct
มาตราสวน
Validity)
ประมาณคา
(Rating Scale)
5 ระดับ
วิธีดําเนินการ

2.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ทดลองใช (Tryout) นักเรียนชั้น
ของแบบทดสอบความสามารถ
ประถมศึกษา
ในการคิดวิเคราะห
ปที่ 2 ปการศึกษา
2558 ซึ่งเปน
นักเรียนที่เรียน
รายวิชานี้มาแลว
จํานวน 30 คน

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร
ของนักเรียน

2.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ทดลองใช (Tryout)
ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
การใชรูปแบบ
การเรียนการ
สอน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 2 ปการศึกษา
2558 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช
หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต3.50 ขึ้นไป
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน
1.00 สวนทีเ่ ปน
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา
คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
คาความเชื่อมั่น

ผลที่ไดรับ
เครื่องมือที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่ผานการตรวจสอบ
หาประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ผานการตรวจสอบ
หาประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : การทดลองใช
ผูวิจัยนําแนวคิด ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida
ที่ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนใหมีความเปนระบบเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Kruse,2009 : 1) ในขั้นการนําไปใช
(Implementation) รวมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในขัน้ การวิจยั
(Research : R2) ในขั้นนี้ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกบั กลุม
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 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กลุมเปาหมายในการวิจัย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาใน ปการศึกษา
2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน จํานวน 16 คน ดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย
ในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ใชเวลาทดลอง 30 ชั่วโมง
แบบแผนการทดลอง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (The One - Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียมนิลพันธุ, 2555: 144) ดังนี้
แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอน
และหลังการใชรปู แบบการเรียนการสอน
O1
X
O2
O1 หมายถึง การทดสอบกอนการเรียน
X หมายถึง การเรียนโดยใชรปู แบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณการวิทยาศาสตร
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนในชวงเวลาระหวางเรียน
x
o
x
o
x
o
x
o
x หมายถึง การเรียนโดยใชรปู แบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ หาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
o หมายถึง การทดสอบระหวางการเรียน
วิธีดําเนินการ
หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การดําเนินการทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นมา มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ชี้แจงรายละเอียดการใชรูปแบบกากรเรียนการสอน หลักการเหตุผลและประโยชน
ใหผูเรียนทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิธีการเรียนการวัดประเมินผล
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
1.3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนด
2. ทดสอบระหวางเรียน เพือ่ การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของผูเ รียน 4 ระยะ
3. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลหลังจากการใชรูปแบบการเรียน
การสอนเสร็จสิ้น
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช ประกอบการพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโ จทยปญหา
บูร ณาการวิท ยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 1
ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพือ่ สงเสริม
ความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อการใชรูปแบบการเรียนการสอน
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการ
นําไปใช (Implementation : I) ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ไปทดลองใช สรุปไดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) :
การทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
การวิจัย
เพื่อทดลองใช
รูปแบบการสอน
ในการพัฒนา
ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการ
วิทยาศาสตรกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง
1. ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียด
นักเรียนชั้น
การใชรูปแบบการเรียนการสอน ประถมศึกษา
หลักการเหตุผลและประโยชน ปที่ 1 ที่กําลัง
ใหกับผูเรียนทราบและทําความ ศึกษาใน
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียน ภาคเรียนที่ 2
การสอน วิธีการเรียน การวัด
ปการศึกษา
ประเมินผลและกิจกรรมที่ตอง 2560 จํานวน
ปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบ นักเรียน 16 คน
การเรียนการสอนเกิดประโยชน
สูงสุด
2. ทดสอบกอนเรียน
3. ดําเนินการทดลองดวย
รูปแบบการเรียนการสอน
4. ทดสอบระหวางเรียน
5. ทดสอบหลังเรียน
วิธีดําเนินการ

เครื่องมือ
การวิเคราะห
ที่ใชในการวิจัย ขอมูล/ สถิติที่ใช
- รูปแบบการเรียน
การสอน
- คูมือการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน
- แผนการจัดการ
เรียนรู
- แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห

ผลที่ไดรับ
ไดรูปแบบ
การสอนใน
การพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
โดยใชโจทย
ปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร
กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่ผาน
การนําไปใชจริง
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E)
การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการพัฒนา
(Development : D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ที่ดําเนินการลําดับขั้นตอน
ใหมีความเปนระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Kruse, 2009 : 1) รวมกับแนวคิดแบบจําลองการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกร แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005 : 1-8) และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil, 2009 : 9) การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เปนการนําผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 โดยผลการวิเคราะห
ประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแกไขรูปแบบ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะห โดยใชโ จทยปญ หาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุม สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พรอมที่จะ
นําไปใชตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียน
การสอน แลวนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางรูปแบบ
การคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
วิธีดําเนินการ
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการเรียน ดวยรูปแบบ
การเรียนการสอน
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใช
โจทยปญ
 หาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย
1. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนการสอน ตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและประมวล
สรุปขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
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2. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (X) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. วิเคราะหผลดานความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ที่สงเสริมการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัย โดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2)
ซึ่งเปนการประเมินผล (Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน สรุปได ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล
(Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.1 เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิด
ขั้นสูงของนักเรียน กอนและ
หลังการใชรูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตรที่
สงเสริมความสามารถใน
การคิดขั้นสูงและจิตตนิสัย
2. เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตรฯ
3. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการ

ทดสอบ

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช

แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห

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

นักเรียนตอบแบบสอบถาม นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหเนื้อหา

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

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีการตอ
การใชรูปแบบการ
เรียนการสอน

การวิเคราะหคาที

รูปแบบการสอนใน
การพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ระถมศึกษาปที่ 1

ผลที่ไดรับ

ผลการเปรียบเทียบ
ผลการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนกอน
และหลังการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร
ขอมูลแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนฯ
รูปแบบการสอน
ในการพัฒนา
ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการ
วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design)
ใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswelland Plano Clark, 2007 : 67)
มีวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development : D & D) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนําไปใช (Implementation: I) ทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอนและขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation: E) ประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการ
วิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชใน
การขยายผล
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
ศึกษาวิเคราะหสภาพที่คาดหวังกับสถานที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills)
โดยศึกษาวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานและตัวขี้วัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญ ของผูเ รียนและคุณลักษณะอันพึง ประสงค
รวมทั้งวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ
ในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวง
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ระยะที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเ ข าสูโ ลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง ศึ ก ษาผลการประเมินคุ ณภาพการศึ ก ษาในระดั บ ชาติ
(การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (A-NET)
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA, Trends inInternational
Mathematics and Science Study หรือ TIMSS) ในสวนของการสังเคราะหแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
ขั้นสูงของนักเรียน ผูวิจัยสังเคราะหกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน 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 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา นอกจากนี้แลวผูวิจัยศึกษาวิเคราะหผูเรียน โดยสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู
สมรรถนะในการเรียนรูของนักเรียนจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
ซึ่งผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
การศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูค ณิตศาสตรและวิเคราะหแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรและการสง เสริม
ความสามารถในการคิดขั้นสูง ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดสําคัญ คือ มีมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาผูเรียน (Standards – based Curriculum) มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบและแนวทางใน
การสรางหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลทําใหทราบวาอะไรเปนสิ่งสําคัญ
ที่นักเรียนควรรูและปฏิบัติได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น จะตองเตรียมความพรอม
ของผูเรียนในเรื่องตอ ๆ ไป ดวยการตรวจสอบทบทวนความรูมโนทัศนและทักษะพื้นฐานที่จําเปนใน
การเรียนรูเรื่องใหม สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเนื้อหา
และมโนทัศน ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรมหรือตั้งคําถามทีก่ ระตุนใหนักเรียนคิด 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 ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2551
ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนทางดานการคิด และกําหนดไวเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน
ดวยถือวาเปนทักษะที่จะนําไปสูก ารสรางความรู และการนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ ประเด็นหลักของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นอยูที่เปาหมาย นั่นคือคุณภาพ
ของผูเรียน ผูสอนจะใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบใดก็ได ขึ้นอยูกับ ความเหมาะสม แตสิ่งที่ตองยึดไว
คือ เปาหมายคุณภาพผูเ รียนตามตัวชี้วัด 4 ประการ ไดแก 1) มีวิธีคิดระดับ สูง เชน คิดวิเ คราะห
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณและสรางสรรค 2) มีวิธีการเรียนรูหรือเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถ
สืบเสาะแสวงหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่เหมาะสม 3) มีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตลอดจนมีทักษะสังคม 4) มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค (วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล,
2552 : 94 - 95) การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตอง
พัฒนาใหถึง มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนั้นในกระบวนการของการจัดการเรียนรูจะตองพัฒนาผูเ รียน
ใหครอบคลุม ทั้งในเรื่องขององคความรู ทักษะกระบวนการควบคูกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
โดยเปาหมายของการจัดการเรียนรู คือ การพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีเหตุมีผล สามารถประยุกตใช
ความรูในการแกปญหาและการทํางานในสถานการณตาง ๆ ได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2552 : 99) การจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู นําไปสู
การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน
ของความเชื่อวาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรู
จึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียน
ตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายนําไปสูการบรรลุเปาหมายของหลักสูตร การพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถ
ในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ตลอดจนมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต
3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
ผลการวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนต่ําทั้งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Program
Student Assessment หรือ PISA, Trends in International Mathematics Science Study หรือ TIMSS)
และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET)
และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (A-NET)) ปจจัยสําคัญหนึ่งคือวิธีการสอนหรือวิธีจดั การเรียนรู
เพราะหัวใจสําคัญของการสอน คือ สอนใหผูเรียนเรียนรูเปน มีความสามารถในการเรียนรูอยางมีสทิ ธิผล
ไมใชสอนใหผูเ รียนรู และจําแตเพียงเนื้อหาแตไมเขาใจในมโนทัศน ควรสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห
สังเคราะหและประเมินคา สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ ได วิชาคณิตศาสตรมสี ว นสําคัญ
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ในการพัฒ นาความคิดเชิงวิเ คราะห ฝกใหใชความคิดเชิงวิเคราะหในการแกปญหาและฝก วิเคราะห
กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่ง เปนการวิเคราะหกระบวนการหาขอสรุป ขั้นตอนวิธีที่จะตองทําใน
การแกปญหา สาเหตุสําคัญที่นักเรียนคิดแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไมได เพราะไมทราบวาจะเริ่มตน
แกปญหาอยางไรและไมเขาใจปญหา ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของนัก เรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและปญ หาที่พบ (สัม ภาษณนัก เรียน จํานวน 10 คน
เมื่อวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ 2558) สรุปไดดังนี้
1. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตสาสตรเพราะเปนวิชาที่เนนความเขาใจ ใชความสามารถในการคิด
และการคํานวณมากกวาการทองจํา
ดังขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียนตอไปนี้
1) ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะชอบคิดเลข คํานวณ ใชความเขาใจมากกวาความจํา
2) ชอบเรียนคณิตศาสตร เพราะหากไดรบั การฝกทําโจทยบอย ๆ จะชวยใหเรียนเกงขึ้น
3) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีโจทยทาทายความสามารถใหคิด ถาสามารถคิดแกโจทย
ปญหาไดจะรูสึกสนุก แตถาคิดไมไดและเมื่อพยายามแลวก็ยังคิดไมไดอยูดีก็จะมีความรูสึกทอบาง เบื่อบาง
4) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่ตองใชทักษะในการแกปญหาใชเหตุผล
ใชการคิดอยางรอบคอบ เมื่อสามารถแกปญหายาก ๆ ไดก็เกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจนําการเรียนตอไป
5) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่เนนความเขาใจและใชความสามารถใน
การคิดคํานวณมากกวาการทองจํา แตไมคอยชอบโจทยปญหา สิ่งที่ตองการจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร
คือความเขาใจ ความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการคิดวิเ คราะหโ จทยไดอยางรวดเร็ว
และแมนยํามากขึ้น
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 ตองการใหสง เสริม
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความโจทย รวมทั้งปญหาในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ
ในการคิดคํานวณ
10) อยากเกงคณิตศาสตร อยากเรียนนอกหองเรียน และอยากวิเคราะหและตีความโจทยได
2. การสอนของครูไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทานั้น ควรใหนักเรียนมีโอกาส
ฝกใชกระบวนการคิด สงเสริมความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเชื่อมโยง มีทักษะ
การคิดวิเคราะหและแกปญหา

107

ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้
1) การเรียนวิชาคณิตศาสตรใหป ระสบผลสําเร็จ และเปนประโยชนตอการนําไป
ประยุกตใช ผูเรียนจะตองมีความเขาใจ สามารถสรางมโนทัศนได นอกจากตองใชทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
จํา เขาใจ นําไปใช แลวยังจําเปนตองใชทักษะการคิดขั้นสูง โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหอันจะนําไปสู
การคิดแกปญหา การใชเพียงความรูความจําไมเปนการเพียงพอตอการแกปญหาในสถานการณที่เปลี่ยนไป
หรือโจทยปญหาที่พลิกแพลง
2) ปญหาสําคัญหนึ่ง คือการสอนของครูที่เปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบ
เทานั้น ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสฝกใชกระบวนการคิด ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเนื่อง
เชื่อมโยง ขาดทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ควรมุงใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด
ใหผูเรียนไดคิดตามเปนลําดับขั้นตอน มีเหตุผล มุงใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ เชนทักษะในการคิดคํานวณ
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยํา และรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
3) การฝกทักษะเปนสิ่งสําคัญ ควรเนนกระบวนการและใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ยอนกลับ
3. การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง
ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้
“ครูใชวิธีการสอนแบบเดียวกันกับผูเรียนทุกคนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมาก มุงเนื้อหา
และมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา มักใชวิธีการบรรยาย บอกใหจดจํา แสดงวิธีทําใหดู ไมเนนกระบวนการคิด
การจัดการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง ควรสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถคิดอยางอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการฝกทักษะ”
การศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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 การจัดการศึก ษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัด
การเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา
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การศึกษาวิเคราะหผูเรียนโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียน จากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ พบวา นักเรียนคุนเคยกับการฟงบรรยายโดยสวนใหญ
จะไมกลาซักถาม ไมมีสวนรวมในการอภิปราย ถาม ตอบ นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจะมีพฤติกรรมในการตั้งใจฟง
จดบันทึก ไมคุย และมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ขาดสมาธิในการเรียน ถึงแมจะไมคุย แตไมมีสมาธิจดจอ
อยูกับการเรียน อาจเหมอลอย ทํางานอื่นไปดวย นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจํานวนมากที่มีพฤติก รรม
ในการจดบันทึกพรอมกับการคุย ไมคิด ไมฟง หรือฟงอยางไมตอเนื่อง ซึ่ง วิธีการเรียนรูของนักเรียน
ในลักษณะนั้นทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการฝกทักษะกระบวนการคิด การเชื่อมโยงความรู ความคิด
ดังขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้ (สัมภาษณอาจารย
จํานวน 3 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ขณะรวมกิจกรรมวันเด็ก) สรุปไดดังนี้
1. นักเรียนยังขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ชอบวิธีลัด
สูตรลัด ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้
“เมื่อนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการแกปญหาและไมรูแนวทางในการจัดการสงผลใหเกิด
ความยอทอ หมดกําลังใจ เกิดความเบื่อหนาย ทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน ปดโอกาสในการพัฒนา”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558)
“เนื้อหาชวงแรกๆที่ไมซับซอนนักเรียนยังคงตั้งใจเรียน แตเมื่อตองใชสมาธิ จดจออยูกับการเรียน
ที่ยุงยาก ซับซอนขึ้น เปนเวลาที่ตอเนื่องนานๆหลายๆคน ก็หมดความอดทน เสียสมาธิ เริ่มแอบทํากิจกรรม
อื่น ๆ ทําใหเกิดปญหาในการเรียนสะสมขึ้นเรื่อยๆ จนยากตอการแกไข นําไปสูเจตคติที่ไมตอการเรียน”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558)
“นัก เรียนไมมีความพรอมในการเรียน ไมเตรียมตัวกอนเรียนทั้ง ในเรื่องของความรูพื้นฐาน
ที่ตองนํามาใชในเรื่องที่จะเรียนตอไป ไมมีสมาธิในการเรียนอยางตอเนื่อง”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558)
2. นักเรียนมีปญหาการเขียน ไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับขั้นตอน มีปญหา
ในการเชื่อมโยงความรูและการสื่อสาร ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร
ตอไปนี้
“โดยสวนใหญนักเรียนจะไมกลาถาม ถาสงสัยหรือไมเขาใจมักจะถามนอกเวลา เปนการสวนตัว”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558)
“นักเรียนสวนใหญชอบฟงและจดบันทึก ไมชอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เปนเพราะคุนเคย
กับการเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายของครู”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558)
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โดยสรุปแลววิธีการเรียนรูของนักเรียนสวนใหญจะคุนเคยกับการฟงบรรยาย ไมกลาซักถาม
นักเรียนขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ปญหาหนึ่งที่สําคัญคือการเขียน
นัก เรียนไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับ ขั้นตอน มีปญ หาในการเชื่อมโยงความรู
และการสื่อสาร ดังนั้น การเรียนรูวิธีการเรียนและวิธีการคิดจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ครูผูสอนตองตระหนัก
และจัดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชประบวนการคิดและรูจักกระบวนการคิด วิธีคิดของตนเอง

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ในขั้นการออกแบบและพัฒนามีวัตถุป ระสงค เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะห
โดยใชโ จทยป ญ หาบูร ณการวิท ยาศาสตร กลุม สาระการเรีย นรู ค ณิต ศาสตร สํ า หรับ นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ
และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลของการออกแบบและพัฒนา
ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
จากการศึ ก ษารูป แบบการเรีย นการสอนตามแนวคิ ดของ จอยซเ วลล และคาลฮาว น
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching)
เริ่มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียน
เปนผูแสดง โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน เพื่อนําไปสูรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
2. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
การพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเ คราะห โดยใชโจทยปญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จากการศึกษา
พบวา มีแนวคิดและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics
Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมสํารวจ วิเคราะหโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL บูรณาการ
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กับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการแกโจทยปญหา ดวยเทคนิคกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา (George Polya) บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2546 : 219 - 220) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
2.1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่ง
อาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียน
เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น
หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนด
ประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุน
ดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจ
เปนเรื่องที่จะศึกษา
เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมถึงการรวบรวม
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่
จะศึกษามากยิ่งขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
2.1.2 ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถาม
ที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสราง
สถานการณจําลอง (Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางพอเพียงที่จะใชในขั้นตอนตอไป
2.1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ไมไดคํานึงถึงขอจากการสํารวจตรวจสอบ
แลวจึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งนี้อาจเปนไปไดหลายทาง
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งหลาย แตผลที่ได
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู
2.1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นในเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ
หรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเชื่อมโยงกับ
เรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
2.1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไประยุกต
ใชในเรื่องอื่น ๆ
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การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ จะนําไปสู
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ ทําให
เกิดเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ
สรางความสนใจ
ประเมิน

ขยายความรูขยาย

สํารวจและคนควา

อธิบายและลงขอสรุป

ภาพที่ 4.1 ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle)
2.2 ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ
(Cooperative Learning)
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ
2.2.1 ขัน้ นําเขาสูบทเรียน
2.2.2 ขั้นดําเนินการสอน
1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย (K)
2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W)
3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D)
4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L)
2.2.3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ
2.2.4 ขั้นสรุป
2.2.5 ขั้นวัดและประเมินผล
2.3. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิคกระบวนการแกปญหาของโพลยา (George Polya)
บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
2.3.1 ขั้นที่ 1 ขัน้ นําเขาสูบทเรียน
2.3.2 ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน
1) ทําความเขาใจปญหา
2) วางแผนแกปญหา
3) ดําเนินการแกปญ
 หา
4) ตรวจสอบผล
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2.3.3 ขั้นที่ 3 ขั้นฝกทักษะ
2.3.4 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
2.3.5 ขั้นที่ 5 ขั้นวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา
กระบวนการแกปญหาของโพลยา
การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใชมา
นานมากในการแกปญหาคณิตศาสตร ซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนนี้อาจทําบางขั้นตอนให
กระชับขึ้น เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในขั้นตรวจยอนกลับ ทั้งนี้เพื่อใหการแกปญหามีความกระชับ
และรวดเร็วขึ้น และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการแกปญหาของโพลยา
เปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เนื่องจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิดทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหา
อยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเนื่อง (อัมพร มาคนอง, 2553, หนา 41)
Polya(1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่
ตัวปญหา โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง
มีความเพียงพอสําหรับการแกปญหานั้นหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่ง
สามารถสรุปปญหาออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย
เชน การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณ โดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคํา
ของนักเรียนเอง แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา
จะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา
อยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่คนหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทยกําหนดให
ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังนี้
1. โจทยปญหาลักษณะนี้เคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญ
 หา
ที่เคยทํามาแลวอยางไร
2. เคยพบโจทยปญ
 หานีเ้ มื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญ
 หา
3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหานี้กับปญหาที่เคยทํามากอน ดังนั้นการวางแผนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา
ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม
มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ของแผนใหชัดเจน
แลวลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม
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ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่
ขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจ ารณา
และตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา
ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหนึ่ง ตรวจสอบเพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมห รืออาจใชการประมาณคา
ของคําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้น
กวาเดิม ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยาย
แนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม
จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)
ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนขั้นที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan)
วางแผนแกโจทยปญหาเปนขั้นที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan)
ปฏิบัติตามแผน เปนขั้นที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back)
ตรวจสอบคําตอบเปนขั้นที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบคําตอบถูกตอง
หรือไม
ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยไดนําองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซเวลล และคาลฮาวน
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียน
การสอน องคประกอบที่ 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบที่ 3 องคประกอบ
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ประกอบดวย ปจจัยเอื้อตอการเรียนรูและปจจัยสนับสนุน มาพัฒนาราง
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) การเรียนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) การวิเคราะห
โจทยดวยเทคนิค KWDL และการแกปญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของ
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รูป แบบการการพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเ คราะหโดยใชโ จทยปญ หาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถพัฒนาเปนหลักการ
และวัตถุประสงคของรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดดังนี้
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู
จากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสราง
มากขึ้น ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเ รียนจะไดเรียน
และ ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึง การนํามโนทัศน
เหลานั้นไปใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึง การจัดสิ่ง ที่เปนรูป ธรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจ
โครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี
กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวา
ผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร การนําวิทยาศาสตร
มาใชในการเรียน โดยนักเรียนไดมีโอกาสใชกระบวนการสืบเสาะหาความร ตามกระบวนการแลวนํามา
กําหนดเปนสถานการณใหมในการตั้งโจทยปญหา ใชเทคนิควีธีในการวิเคราะหโจทยปญหาและแกโจทย
ปญหาอยางมีรูปแบบ เริ่มจากนักเรียนฝกตามกรอบ จนเกิดความชํานาญ และเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
องคประกอบที่ 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโ จทยปญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมสํารวจ วิเคราะหโจทยปญหา
ดวยเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการแก
โจทยปญหา ดวยเทคนิคกระบวนการแกปญหาของโพลยา (George Polya) บูรณาการกับรูปแบบการเรียน
แบบรวมมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2546 : 219-220) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
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1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจาก
การอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูก ระตุน ดวยการเสนอประเด็น
ขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา
เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนเฟองรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมถึงการรวบรวม
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะ
ศึกษามากยิ่งขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
1.2 ขัน้ สํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทํา
ไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพือ่ ใหไดมาซึ่งขอมูลอยาง
พอเพียงที่จะใชในขั้นตอนตอไป
1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ไมไดคํานึงถึงขอจากการสํารวจตรวจสอบแลว
จึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งนี้อาจเปนไปไดหลายทาง
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งหลายแตผลที่ได
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู
1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นในเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือ
แนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลอง หรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ หรือเหตุการณอื่น ๆ
ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิด
ความรูกวางขวางขึ้น
1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขัน้ นีจ้ ะนําไปสูก ารนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอืน่ ๆ
การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบาย หรือประยุกตใชกับเหตุการณ หรือเรื่องอื่น ๆ จะนําไปสู
ขอโตแยงหรือขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตาง ๆ
ทําใหเกิดเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle ดังภาพประกอบ
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สรางความสนใจ
ประเมิน

ขยายความรูขยาย

สํารวจและคนควา

อธิบายและลงขอสรุป

ภาพที่ 4.2 ภาพประกอบการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle)
2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ
(Cooperative Learning)
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซงึ่ ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ
2.1 ขึ้นนําเขาสูบทเรียน
2.2 ขั้นดําเนินการสอน
1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย (K)
2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W)
3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D)
4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L)
2.3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ
2.4 ขั้นสรุป
2.5 ขั้นวัดและประเมินผล
3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา
กระบวนการแกปญหาของโพลยา
การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใช
มานานมาก ในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนนี้อาจทําบางขั้นตอน
ใหกระชับขึ้น เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในขั้นตรวจยอนกลับ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกปญ หา
มีความกระชับและรวดเร็วขึ้น และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการแกปญ
 หา
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เนื่องจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิด
ทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเนื่อง
(อัมพร มาคนอง, 2553, หนา 41)
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Polya (1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา
โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพียงพอ
สําหรับการแกปญหานั้นหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปญหา
ออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตางๆ ชวย เชน การวาดรูป
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณโดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง
แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา
จะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา
อยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่คนหาความสัมพันธร ะหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทย
กําหนดให ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังนี้
1. โจทยปญหาลักษณะนี้เคยพบมากอนหรือไมและมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา
ที่เคยทํามาแลวอยางไร
2. เคยพบโจทยปญหานี้เมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา
3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้งแลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหานี้กับปญหาที่เคยทํามากอน ดังนั้นการวางแผนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา
ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม
มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆของแผนใหชัดเจนแลว
ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่
ขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูก ตองสมบูร ณโ ดยพิจ ารณา
และตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา
ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวยสอบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของ
คําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกวาเดิม
ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิด
ในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม
จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)
ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนขั้นที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม
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ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan)
วางแผนแกโจทยปญหาเปนขั้นที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan)
ปฏิบัติตามแผน เปนขั้นที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back)
ตรวจสอบคําตอบเปนขั้นที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบ
คําตอบถูกตองหรือไม
องคประกอบที่ 3 องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนให ผูเรียน
ตองไดรับการพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสํา เร็จ ไดแก
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลาใน
การแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถ
ในการแกปญหา
2. ปจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจํานวน 4 คน
2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรม
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรา งของรา งรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และแกไขปรับปรุง
1. การดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบวา รูปแบบการสอน
การคิดวิเคราะห ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/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 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลอง/เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.80,
S.D. = 0.45) สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนครบถวนเหมาะสม
และสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงคมีความเหมะสม/สอดคลอง
อยูในระดับมากที่สุด (M = 4.67, S.D. = 0.51) นอกจากนี้แลวองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
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ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสม/
สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M= 4.60, S.D. = 0.55) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
2. การแกไขปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูเชี่ยวชาญ พบวาไมมีขอใดที่มีคาความสอดคลองต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด (พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นอยกวา 1.00) อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําคําแนะนําที่ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะเพิ่มเติมมาพิจารณา แกไข
ปรับ ปรุง รูป แบบการเรียนการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความสมบูร ณ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยการใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ไดแก คูมือการใชรูป แบบการเรียนการสอนและแผนการสอน ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
และปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 19 คน ผลการทดลองใช
พบวา โดยภาพรวมไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 82.00/81.57ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญ
 หา
บูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จากการนํารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผาน
การหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 จากการทดลองใช (Try out) ไปใช
ในสถานการณจริง (Implement) กับกลุมตัวอยาง โดยการดําเนินการตามกระบวนการ ของรูปแบบการสอน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2546 : 219-220) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
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1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากเรื่องที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง
หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น
หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนด
ประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุน
ดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจ
เปนเรื่องที่จะศึกษา
เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน
กําหนดขอบเขต และสวนรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมถึงการรวบรวม
ความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่
จะศึกษามากยิ่งขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
1.2 ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจ
จะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบ
อาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางสถานการณจําลอง
(Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
อยางพอเพียงที่จะใชในขั้นตอนตอไป
1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ ตรวจสอบแลวจึงนํา
ขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุปสราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในครั้งนี้อาจเปนไปไดหลายทาง
เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งหลาย แตผลที่ได
จะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู
1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นในเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือ แนวคิดที่ ได คนควาเพิ่ม เติม หรื อนํา แบบจํา ลองหรื อขอ สรุป ที่ได ไปใชอ ธิบ ายในสถานการณ
หรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเชื่อมโยงกับ
เรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา นักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไรและมากนอยเพียงใด จากขัน้ นี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ
2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือ(Cooperative Learning)
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ
2.1 ขึ้นนําเขาสูบทเรียน
2.2 ขั้นดําเนินการสอน
1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย (K)
2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย (W)
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3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญหา (D)
4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L)
2.3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ
2.4 ขั้นสรุป
2.5 ขั้นวัดและประเมินผล
หรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก แสดงวาขอจํากัดมีนอยซึ่งก็จะใหเชื่อมโยง
กับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา
กระบวนการแกปญหาของโพลยา
การแกปญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งที่ผูสอนและนักเรียนคุนเคยและถูกใช
มานานมากในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งในทางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนนี้อาจทําบางขั้นตอน
ใหกระชับขึ้น เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในขั้นตรวจยอนกลับ ทั้งนี้เพื่อใหการแกปญหามี
ความกระชับและรวดเร็วขึ้น และเพื่อไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน กระบวนการแกปญหา
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการที่มีประโยชนมาก เนื่องจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิด
ทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเนื่อง
(อัมพร มาคนอง, 2553, หนา 41)
Polya (1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา
โดยพิจารณาวาโจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพียงพอ
สําหรับการแกปญหานั้นหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปญหา
ออกมาเปนภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป
เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณสถานการณโดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง
แลวแบงเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะ
แกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา
อยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่คนหาความสัมพันธร ะหวางสิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทย
กําหนดให ถาหากไมสามารถหาความสัมพันธไดก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแกปญหา ดังนี้
1. โจทยปญหาลักษณะนี้เคยพบมากอนหรือไม และมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหา
ที่เคยทํามาแลวอยางไร
2. เคยพบโจทยปญหานี้เมื่อไร และใชวิธีการใดในการแกปญหา
3. ถาอานในโจทยปญหาครั้งแรกแลวไมเขาใจควรอานโจทยปญหาอีกครั้ง แลววิเคราะห
ความแตกตางของปญหานี้กับปญหาที่เคยทํามากอน ดังนั้นการวางแผนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่
ผูแกปญหาพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในปญหา ผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่
ผูแกปญหามีอยูแลว นํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหา
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ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม
มาใช โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ของแผนใหชัดเจน
แลวลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญ หามองยอนกลับ ไปที่
ขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปนการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณา
และตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา
ซึ่งอาจจะใชวิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวยสอบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของ
คําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกวาเดิม
ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการมองไปขางหนา โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิด
ในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม
จากการที่ไดศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหา (Understanding the problem)
ทําความเขาใจโจทยปญหา เปนขั้นที่บอกไดวาโจทยปญหาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
บอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสามารถบอกสิ่งที่โจทยถาม
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา(Devising a plan)
วางแผนแกโจทยปญหาเปนขั้นที่บอกไดวาหาคําตอบโดยวิธีการใด และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ ไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน(Carrying out the plan)
ปฏิบัติตามแผน เปนขั้นที่แสดงวิธีทําและคํานวณหาคําตอบได
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ (Looking back)
ตรวจสอบคําตอบเปนขั้นที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไมและการตรวจสอบ
คําตอบถูกตองหรือไม
การนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองนั้น
ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน
ดวยใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลีย่ (X̅)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t - test dependent ผลปรากฏดังในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ความสามารถในการคิดขั้นสูง
กอนเรียน
หลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลตาง


10.25
27
16.75


1.25
2.07
0.82

รอยละ
34.17
90.00
55.83

จากกตารางที่ 4.1 พบวาหลังการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 16 คน ระยะเวลาในการใช 30 ชั่วโมง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 55.83 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ขอ 2
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ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ขอที่

ประเด็นความคิดเห็น

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1 นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตองใช
เชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาใหม
2 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพื่อน
3 นัก เรีย นมีโ อกาสสนทนาซัก ถามเมื่อ เกิ ดข อ
สงสัยหรือไมเขาใจ
4 นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรุป
สาระสําคัญและเชื่อมโยงความรู
5 นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
และกระบวนการคิดแกปญหา
6 นักเรียนไดฝกแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร
โดยการชี้แนะของครู รวมทั้งฝกดวยตนเอง
และฝกกับเพื่อนเปนกลุม
7 นักเรียนไดฝกการสื่อความหมาย สื่อสาร
และนําเสนอโดยใชสญ
ั ลักษณทางคณิตศาสตร
รวม



ความคิดเห็น
ระดับ


อันดับที่

4.54

0.56

มากที่สุด

7

4.63
4.71

0.54
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

5
4

4.56

0.50

มากที่สุด

6

4.78

0.48

มากที่สุด

2

4.88

0.33

มากที่สุด

1

4.73

0.45

มากที่สุด

3

4.69

0.25

มากที่สุด

จากกตารางที่ 4.2 พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอ 3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1” เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชรูปแบบการสอน
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 3) เพื่อทดลองใชรูปแบบการสอนโดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
และ 4) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอน โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเนือ้ หา
สาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ในสวนของตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มาตรฐาน ค1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ของจํานวน และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด ป.1/2 วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอย
และศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา
การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ
ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคตัวชี้วัด 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. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ป.1/6
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กลาวมานั้น จําตองใชทั กษะการคิดวิเคราะหใน
การแกปญหา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช
ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือรูปแบบการสอน โดยใช
โจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการใชรูป แบบการเรียนการสอน การดําเนินการวิจัย ดําเนินการตามขั้นของการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) 4 ขัน้ ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ขั้นตอนนี้เปนการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development D & D) ผูวิจัยไดพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบโครงรางของ
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบและนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
นักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการทดลองใช
(Implementation : I) รูปแบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน ในขั้นนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluate : E) การประเมินและแกไข
รูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการนําผลการทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) คูมือการใช
รูปแบบการเรียนการสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที โดยสรุปผลการวิจัย อภิรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1” สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยองคประกอบ
3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบ
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช กระบวนการเรียนการสอนมี ดังนี้
1.1 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2546 : 219-220) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
1.1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)
1.1.2 ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration)
1.1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)
1.1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration)
1.1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation
1.2. ลักษณะการจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ
(Cooperative Learning)
วัชรา เลาเรียนดี (2549, น. 165) กลาววา ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ
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1.2.1 ขึ้นนําเขาสูบทเรียน
1.2.2 ขั้นดําเนินการสอน
1) หาสิ่งทีร่ ูเกี่ยวกับโจทย (K)
2) หาสิ่งที่ตอ งการรูเ กี่ยวกับโจทย (W)
3) ดําเนินการวิเคราะหโจทยปญ
 หา (D)
4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน (L)
1.2.3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ
1.2.4 ขั้นสรุป
1.2.5 ขั้นวัดและประเมินผล
1.3. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา
Polya (1957,pp. 16-17) ไดกลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญ
 หาทาง
คณิตศาสตรไว 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem)
ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญ
 หา (Devising a plan)
ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan)
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back)
การสอนตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ฯ เทากับ 82.00 / 81.57
2. หลังการเรียนดวยรูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยภาพรวมสูงกวากอนเรียน รอยละ 55.83
3. ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอรูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากทีส่ ุด

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นนี้ผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการกําหนดองคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม ครอบคลุม
ความตองการจําเปนของการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และองคประกอบของรูปแบบ
แตละองคประกอบมีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน และมีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ ในสวนของ
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องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงใหเห็นจุดเนน
ในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดใน
ตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลองกันตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม/
สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอนมีขั้นตอนครบถวน
เหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสามารถทําใหการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้แลวองคประกอบ
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักการและ
วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.00 / 81.57 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ มีการดําเนินตามขั้นตอนของวิธกี ารเชิงระบบ
โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นฐานที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร และศึกษา
วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) วิเคราะห
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสรางความรู
หลักการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด แนวทางการจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
แหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและไดศึกษาวิเคราะหผูเรียน โดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียน
จากการสัมภาษณอาจารย ผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร เพื่อเติมเต็มความรู ทักษะที่จําเปนในการเรียนรู
เรื่องใหมซึ่งเปนการดําเนินการอยางเปนระบบตามแนวคิด ADDIE Model ที่ปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิม
ของ University of Florida ซึ่งดําเนินการตามหลักขั้นตอนยางเปนระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Kruse, 2009 : 1)
รวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการและแนวปฏิบัติของ
รูปแบบการเรียนการสอน สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดเนนการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นําไปสูการสราง
ความรูข องตนเองดวยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร และการรวมมือกัน
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ ธอรนไดส (Thorndike’s Classical connectionism, cited in
Hergenhahn and Olson, 1993) ที่วาดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมและหลักการฝกหัด
(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 รวมทั้งชี้แนะการใหแนวคิด 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 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปญหา ทําความเขาใจ
ปญหาจําแนกแยกแยะสิ่งที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยถาม (เหตุ) 2) เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
เหตุและผล 3) กําหนดหลักการวิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ 4) สรุป เขียนแสดง
วิธีจากเหตุไปสูผล และตรวจสอบผลรวมกับกระบวนการคิดแกปญหาของโพลยา (Polya, 1977, 1980)
ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางในการคิดแกปญหา 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะหปญหา 2) การวางแผนแกปญหา
3) การดําเนินการตามแผนที่วางไว และ 4) การตรวจสอบผลลัพธและกระบวนการแกปญหาของ วิลสัน
(Wilson, 1993) ที่แสดงความเปนพลวัต มีลําดับไมตายตัว สามารถพิจารณายอนกลับไปขั้นตอนกอนหนา
เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ทําความเขาใจปญหา 2) วางแผนแกปญหา 3) ดําเนินการตามแผน
และ 4) ตรวจสอบผล นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพของ
โบรฟ (Brophy, 1979,1982, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554 : 138) ที่วาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน
การสอนโดยตลอด โดยครูเปนผูดําเนินการดวยกิจกรรมและเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ
และความสนใจของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติ ฝกปฏิบัติตลอดเวลาในการสอนโดยใชคําถาม
คําสั่ง การแนะนําที่ชัดเจน งายตอการเขาใจและปฏิบัติ เพื่อการตอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น
คือ ครูตองเตรียมคําถาม กิจกรรมตาง ๆ ลวงหนาเปนอยางดี ใหโอกาสนักเรียนในการอาน ฝกปฏิบัติและตอบ
คําถามทั่วถึงกันทั้งชั้น และตามดวยการใหขอมูลยอนกลับที่ชัดเจน และเพื่อการปรับปรุงแกไขคําตอบที่ผิด
ของนักเรียน พัฒนาทักษะตาง ๆ ของนักเรียน ใหเกิดความชํานาญคลองแคลวที่สุด ติดตามความเจริญกาวหนา
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและใหคําแนะนําเมือ่ จําเปน จัดการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนรวมกันเรียนรูตามแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1990) ที่วาการที่ผูเรียนไดรวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง
และกลุมชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี มีการยอมรับผูอื่นมากขึ้น สรางความมั่นใจ
ในตนเอง และรูถึงคุณคาของตนเองมากขึ้น สอดคลองกับ จอยซ และเวล (Joyce and Weil, 1986) ทีไ่ ด
กลาวไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือ
แนะนํากัน เนื่องจากผูเรียนในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร สื่อความหมายแกกันไดงายและทําใหเขาใจงายกวา
ที่ครูสอนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญกับการกระตุนเตรียมความพรอม
การนําเสนอเนื้อหา การจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเ คราะห
และการแกปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ ฝกกระการคิด เนนการฝกทักษะใหเกิดความชํานาญ มีความรู
ความเขาใจที่ลึกซึ้งและคงทน สรางสังคมของการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูช วยใหเกิดมโนทัศน แนวคิด
มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งการสอดแทรก บูรณาการการพัฒนาจิตตนิสัยของผูเรียน จึงเปนสวนสําคัญ
ที่ชวยใหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผานเกณฑ 80/80 เปนไปตามสมติฐานการวิจัยขอที่ 1
ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้นอยางเปนระบบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ตั้งแต 4.60 - 4.80
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.45 - 0.55 ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความเหมาะสมในการนําไปใชสถานการณจริงและทําใหรูปแบบการเรียนการสอนสูงกวาเกณฑ 80/80
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ที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจอยซ และเวล (Joyce and Weil, 2009) ที่วาการเรียนการสอนทีเ่ ปน
ระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเปนหนทางหนึ่งที่จะสรางระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพราะการสอนที่เปนระบบ คือ การสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพแบบองครวมซึ่ง
ดําเนินตามหลักการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนที่เปนที่ยอมรับและมีผลการวิจัยรองรับ หัวใจสําคัญ คือ สอนให
นักเรียนเรียนรูเปน ไมใชสอนใหนักเรียนรูแคเพียงเนื้อหา สอนใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียน
และมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ กาญจนา คุณารักษ (2552: 7) ที่กลาววาการออกแบบ
การเรียนการสอน เปนกระบวนการแกปญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหสถานการณ หรือเงือ่ นไข
การเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรูจากหลาย ๆ ทฤษฎี
เชน ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร และไดใหแนวคิดวาความตองการ
จําเปนในการออกแบบการเรียนการสอน คือ การแกปญหาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณ
ที่หลากหลาย เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดวยวิธีการเชิงระบบที่ใหผลอันยิ่งใหญตอการพัฒนา
ปจเจกบุคคลและมนุษยโดยทั่วไป และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูที่วามนุษยเรียนรูไดอยางไร ซึ่งวิธีการ
ออกแบบการเรียนการสอน โดยใชวิธีการเชิงระบบดวยการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผล โดยเริม่ จาก
การประเมินความตองการจําเปน การระบุปญหา การทําปญหาใหชัดเจน การวางแผนสําหรับการแกไข
ปญหานั้น ตลอดจนทดสอบ การแกปญหา ปรับปรุงวิธีการแกปญหา แลวจึงเริ่มตนออกแบบการเรียน
การสอนใหมอีก การนําวิธีการเชิงระบบมาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะระบบจะชวยใหครูมีความเขาใจ และเห็นความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของสวนประกอบ
ของการเรียนการสอนในระบบโดยตลอดและรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบจึงเปน
วิธีการหนึ่งในการแกปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครูใหมีทั้งศิลปและศาสตรใน
การสอนและสอดคลองกับที่ วัชรา เลาเรียนดี (2552 : 44) ที่ใหแนวคิดวารูปแบบการสอนและวิธีจัดการ
เรียนรู มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ วิธี
สามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเนื้อหาสาระ ครูควรสามารถรูและตัดสินใจไดวา
ควรเลือกรูปแบบใด และควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใด ในการจัดการเรียนการสอน
การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้น ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดเฉพาะ
ที่เหมาะสมเทานั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท แตละระดับสามารถจะผสมผสาน
กับวิธีจัดการเรียนรูอื่น ๆ ไดแมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอนอื่น ๆ ที่ไมใชวิธีสอนทักษะการคิด
โดยตรง ดังนั้นรูปแบบการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หาบูรณาการ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว องคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคลองกันทุกองคประกอบ สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยรูปแบบ
การคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการทบทวนความรู ทักษะสําคัญ
ที่เกี่ยวของจนเขาใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนไดฝกการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา
ที่มุงเนนกระบวนการ มีขั้นตอนที่ชัดเจนนําไปสูการคิดที่ตอเนื่องเชื่อมโยง และใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบยอนกลับ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันสรางพลังในการเรียนไดแนวคิด มุมมอง
ที่หลากหลายและไดฝกทักษะ โดยการชี้แนะของครูผูสอน ฝกทักษะอยางอิสระเปนกลุม รวมมือกันเรียนรู
กับเพื่อนรวมทั้งการฝกทักษะดวยตนเอง สอดคลองกับที่ โจนส (Jones, 1967) ใหความคิดเห็นวาในการ
แกปญหานั้น สิ่งแรกที่ตองคํานึงถึงก็ คือการแยกแยะและวิเคราะหสถานการณเพื่อพิจารณาวามีสิ่งใดที่
จะชวยในการแกปญหาไดบาง ซึ่งในขั้นนี้ไมเพียงแตจะเกี่ยวของกับองคประกอบดานสติปญญาทั่วไป
เทานั้นแตตองอาศัยประสบการณเดิมและความรูพนื้ ฐานไปสูสถานการณใหมอีกดวย จอหนสัน และริสซิ่ง
(Johnson and Rising, 1972) มีความคิดเห็นในเรื่องขององคประกอบในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร
วากระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอนประกอบดวย การมองเห็นภาพ
การจินตนาการ การจัดทําอยางมีทักษะวิเคราะห การสรุปในเชิงนามธรรมและการเชื่อมโยงความคิดซึ่ง
ไฮเมอร และทรูบลัด (Heimer and Trueblood, 1977) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรไวหลายประการ คือ เทคนิคการรูคําศัพท การรูคําศัพทในโจทยคําถาม
จะชวยใหนักเรียนมองเห็นแนวทางในการแกปญหา ครูอาจจะชวยฝกฝนใหนักเรียนไดรูคําศัพททางคณิตศาสตร
เพิ่มใหมากขึ้น โดยการจัดหาเกมหรือกิจกรรมที่สงเสริมการใชคําศัพทมาใหนักเรียนเลน นอกจากนี้แลว
นักเรียนยังจะตองมีทักษะการคํานวณ การแยกแยะขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของการหาความสัมพันธ
ของขอมูล การคาดคะเนคําตอบ การเลือกใชวิธีจัดกระทํากับขอมูลไดอยางถูกตอง ความสามารถในการหา
ขอมูลเพิ่มเติมและการแปลความหมายของโจทย นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับที่ วัชรา เลาเรียนดี (2552 : 44)
ใหแนวคิดวารูปแบบการสอน และวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควร
ใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู
รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเนื้อหาสาระ
ครูควรจะสามารถเลือกและตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใดหรือเทคนิค
วิธีสอนแบบใดในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้น ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับ
วิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดที่เหมาะสมเทานั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท
แตละระดับความสามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรูอื่น ๆ ได แมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือ
วิธีสอนอื่น ๆ ที่ไมใชวิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจะตองใชกิจกรรม
หลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมการใชคําถามปลายเปดที่ไมไดมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว คําถามเปดกวาง
ใหคิดหาคําตอบ คําอธิบายที่หลากหลาย นอกจากนี้แลวอาจเนื่องมาจากการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (EPPE Model) เนนกระบวนการเรียนรู ไมเนนแตเพียงความถูกตองของคําถามในขั้นการนําเสนอ
เนื้อหาจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิด (Presentation : P) มีการนําเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห และการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด อาศัยสาระความรูเปนสื่อในการพัฒนาความสามารถในการคิดและจิตตนิสยั ของ
นักเรียน การจัดประสบการณการเรียนรู โดยการนําเสนอกระบวนการคิดมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดมโนทัศน
(Concept) การเสนอกระบวนการคิดเปนการชวยใหมองเห็นสิ่งที่จะเรียนที่เปนกระบวนการชัดเจนหรือ
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ผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได โดยใชวิธีการคิดและวิธีการสอนแบบผสมผสาน รวมกับสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลายใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา และคุณลักษณะของผูเรียนไปสูการคนพบ และสรุป
มโนทัศน (Concept) ไดดวยตนเองและเนนการฝกทักษะ ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม เปนคู และเปนรายบุคคล ตรวจสอบความเขาใจ ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางสมาชิกกลุม ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน ดังนั้นระหวางเรียนนักเรียนไดเรียนรู
ขั้นตอนกระบวนการคิด และฝกใชกระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการคิดแกปญหา พรอมทั้งฝก
การเชื่อมโยง การสื่อสารนําไปสูมโนทัศน แลวนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะหลายรูปแบบ ทั้งจากการชี้แนะ
ของครูผูสอน และเปลี่ยนเรียนรูกันกับเพื่อนและฝกดวยตนเองอยางอิสระ ทําใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง
เกิดแรงจูงใจภายใน มีกําลังใจ ทาทายความสามารถของตนเองเกิดการใฝเรียนรู เพียรพยายามและเกิด
ความชํานาญมากขึ้นเปนลําดับ แตอยางไรก็ตามยังมีขอที่นาสังเกต คือนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการ
คิดวิเคราะหใน ขั้นตอนที่ 2 เชื่องโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผล เปนอันดับสุดทาย ถึงแมจะอยูใน
ระดับสูงมากก็ตาม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน โดยสวนใหญจะมีปญ
 หาดานการสือ่ สาร
ดวยการเขียนจะคุนเคยกับการคิดลัด คิดในใจ ทําใหไมสามารถเขียนเรียบเรียง เชื่องโยงเปนลําดับขัน้ ตอนได
ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลเกี่ยวเนื่อง ทําใหนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร
ในขั้นตอนที่ 2 การวางแผนแกปญหาเปนอันดับสุดทาย ถึงแมจะอยูในระดับสูงมากก็ตาม ดังนั้นในการเรียน
การสอน จึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการคิด การเชื่องโยง การสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนและ
ภาษาสัญลักษณ สอดคลองกับ ยุพิน พิพิธกุล (2545) กลาววาการสอนคณิตศาสตรควรเนนระบวนการ
ไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทานั้น ควรมุงเนนใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด
ใหผูเรียนคิดตามเปนลําดับขั้นตอน มีเหตุผลและยังตองมุงใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ เชนทักษะในการคํานวณ
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยําและรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน มีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการคิดวิเคราะห โดยใชโจทยปญ
 หา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห
โดยใชโจทยปญหาบูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 นักเรียนตองใชความเพียรพยายามในการเรียนรูและทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอนใชความละเอียด
รอบคอบในการทํางานการสื่อสารและการเชื่อมโยง เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนตอง
ใชกระบวนการคิดวิเคราะห เริ่มจากการนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู
มาใชบูรณาการการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห สงผลใหนักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการสํารวจ
ไดปฏิบัติจริงในการที่จะไดมาซึ่งสถานการณในการวิเคราะหโจทยปญหา และการแกโจทยปญหาโดยนํา
เอาเทคนิค วิธีการวิเคราะหโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL และเทคนิคการแกปญหาของโพลยา กระบวน
การเรียนการสอนในการสืบเสาะหาความรู นักเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียน หรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่สนใจ
ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม
เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่
เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถามกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใด

133

นาสนใจครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอน เมื่อมีคําถามที่
นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกัน กําหนดขอบเขตและสวนเรื่อง
รายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น อาจรวมถึงการรวบรวม ความรูประสบการณเดิม
หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษามากยิ่งขึ้น และมีแนวทาง
ที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจ
ในประเด็น หรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อสราง
สถานการณจําลอง (Stimulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหได
มาซึ่งขอมูลอยางพอเพียงที่จะใชในขั้นตอนตอไป ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อได
ขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผล
ที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯ ลฯ การคนพบ
ในครั้งนี้ อาจเปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกีย่ วของ
กับประเด็นที่ตั้งหลาย แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู ขั้นที่ 4
ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นในเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ได
คนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายในสถานการณ หรือเหตุการณอนื่ ๆ ถาใช
อธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมากแสดงวาขอจํากัดมีนอย ซึ่งก็จะใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรู
กวางขวางขึ้น ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา
นักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไรและมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใช
ในเรื่องอื่น ๆ การจัดการเรียนรู ใชเทคนิค KWDL ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขัน้ นําเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน ขั้นที่ 3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
ขั้นที่.5 ขั้นวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปที่ตัวปญหา โดยพิจารณาวา
โจทยถามอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง มีความเพียงพอสําหรับการ
แกปญหานั้นหรือไม และคําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปญหาออกมาเปน
ภาษาของตนเองได ถาหากยังไมชัดเจนในโจทย อาจใชวิธีการตาง ๆ ชวย เชน การวาดรูป เขียนแผนภูมิ
หรือแยกแยะสถานการณ โดยเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของนักเรียนเอง แลวแบงเงือ่ นไขในโจทย
ออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา (Devising a plan)
เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกปญหาอยางไร นักเรียนตองมองเห็น
ความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหาอยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่คนหาความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่โจทยถามกับขอมูล หรือสิ่งที่โจทยกําหนดให ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan)
เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการ ตามแผนทีว่ างไว เพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการรูจักเลือกวิธีการคิดคํานวณ
กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม มาใชโดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ
ของแผนใหชัดเจนแลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม ขั้นที่ 4
การตรวจสอบผล (Looking back) เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาเปน
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การตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณาและตรวจดูวาผลลัพธถูกตองและ
มีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหาซึ่งอาจจะใชวิธกี ารอีกวิธหี นึง่ ตรวจสอบ
เพื่อดูผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไมหรืออาจใชการประมาณคาของคําตอบอยางคราว ๆ แลวพิจารณาปรับปรุง
แกไขวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกวาเดิม ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการมองไปขางหนา
โดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมาขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม
ซึ่งสอดคลองกับกฎการฝกหัด (Law of Exercise) ตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike, 1993)
ที่วาการฝกหัดหรือกระทําบอยๆดวยความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนและสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Theory of Meaningful Learning) (Ausubel, 1963) ในการ
เชื่อมโยงความรูและหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin, 1990)
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson) และวัชรา เลาเรียนดี (2554)

ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชโจทยปญหา
บูรณาการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชผูสอนจะตองทําความเขาใจกับทุกองคประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอ
การเรียนรูและปจจัยสนับสนุนตอครูผูสอนตองเตรียมความพรอมกอนนํารูปแบบไปใช ผูสอนตองศึกษา
ทําความเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตางๆทุกขั้นตอน พรอมทั้ง
ทําความเขาใจกับผูเรียน ใหผูเรียนเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตาง ๆ
ทุกขั้นตอน ผูสอนตองมีความรูความสามารถในดานเทคนิควิธีสอนที่ใชรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะ
การสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเชื่อมโยง การให
เหตุผล การใชกระบวนการคิดแกปญหา การใชคําถาม และสามารถถายทอดลักษณะเหลานี้สูผูเรียน
2. การสอนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด ครูตองใหความสําคัญกับการตั้งคําถามปลายเปด
คําตอบนักเรียนคิดไดอยางหลากหลาย และในขณะจัดกิจกรรมครูควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมความกลาคิด
กลาพูด การใหเหตุผลประกอบการตอบของนักเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อนําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและการคิดขั้นสูง
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเนื้อหาสาระในรายวิชา
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงดานการคิดสรางสรรคของนักเรียน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะตาง ๆ ในศตวรรษ
ที่ 21 เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนทีม
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางของผูเรียน
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5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสงเสริมใหครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน
6. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
7. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
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149

รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
2. ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
ตาแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๕
4. นางมยุรี ทับทิมหิน
ตาแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเวตวันวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ครูเชี่ยวชาญ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
5. นางเกษศิรินทร์ ชูรา
ตาแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเกษม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๒
ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
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ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ครูผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1. ข้อมูลผู้รับการ
4
5
5
5
5
สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

M

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

2. แนวทางการ
สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

4

4

5

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

3. ขั้นตอนในการ
สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4. ขั้นตอนการสรุป
มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย

4

4

4

5

5

4.40

0.55

มากที่สุด

4.65

0.50

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ ปั ญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้คณิ ต ศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
S.D.
1
2
3
4
5
1. การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ภาพรวม)

ระดับความ
สอดคล้อง

1.1 การกาหนด
องค์ประกอบของ
รูปแบบมีความ
เหมาะสม
ครอบคลุมความ
ต้องการจาเป็นของ
การส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

1.2 องค์ประกอบ
ของรูปแบบแต่ละ
องค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน

4

4

5

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

4.70

0.50

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ ปั ญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้คณิ ต ศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
S.D.
สอดคล้อง
1
2
3
4
5
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
2.1.1 หลักการของ
4
5
5
มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี
พื้นฐาน สามารถใช้
เป็นกรอบในการ
กาหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน แสดง
ให้เห็นจุดเน้นในการ
เรียนการสอน

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

2.1.2 วัตถุประสงค์
มีความเหมาะสม
ชัดเจนสามารถ
แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวัง
ให้เกิดในตัวผู้เรียน

5

4

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

2.1.3 หลักการและ
วัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกัน

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ ปั ญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้คณิ ต ศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
S.D.
สอดคล้อง
1
2
3
4
5
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
2.2.1 กระบวนการ
เรียนการสอนมี
ขั้นตอนครบถ้วน
เหมาะสมและ
สอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน

4

5

5

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

2.2.2 ขั้นตอนการ
เรียนการสอนมี
ความเหมาะสมและ
สอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน

4

4

5

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

2.2.3 ขั้นตอนการ
เรียนการสอนมี
ความสอดคล้องกับ
หลักการและ
วัตถุประสงค์

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.67

0.51

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ ปั ญ หาบูรณาการวิท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้คณิ ต ศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
1
2
3
4
5
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขและการนารูปแบบไปใช้
2.3.1 ปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
หลักการและ
วัตถุประสงค์
2.3.2 ปัจจัย
สนับสนุนมีความ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวนการ
เรียนการสอน

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4

4

5

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

4

4

5

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60
4.68

0.55
0.50

มากที่สุด

รวม
รวมองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
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ตารางที่ 6.3 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการประเมิน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1. สาระสาคัญ
4
5
5
5
5
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้และเนื้อหา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องกับ
4
4
5
5
5
เนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับ
4
4
5
5
5
กิจกรรมการเรียน
การสอน
2.3 สอดคล้องกับ
4
4
5
5
5
การประเมินผล
รวมประเด็นที่ 2
3. เนื้อหาสอดคล้อง
4
4
5
5
5
กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4
4
5
5
5
4.1 สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียน
การสอน
4.2 สอดคล้องกับ
4
4
4
5
5
จุดประสงค์
4.3 สอดคล้องกับ
4
5
5
5
5
เนื้อหา
รวมประเด็นที่ 4

M

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.65
4.60

0.52
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.52

มากที่สุด
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ตารางที่ 6.4 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการประเมิน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5. สื่อการเรียนการ
4
5
5
5
5
สอนสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียน
การสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับ
4
4
4
5
5
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.3 สอดคล้องกับ
4
4
5
5
5
กิจกรรมการเรียน
การสอน
รวมประเด็นที่ 6
รวมทั้งหมด

M

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

4.40

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60
4.60

0.55
0.51

มากที่สุด
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ตารางที่ 6.5 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

1

นักเรียนได้ทบทวน
ความรู้เดิมที่จาเป็นต้อง
ใช้เชื่อมโยงในการ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่
นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูและเพื่อน
นักเรียนมีโอกาสสนทนา
ซักถามเมือ่ เกิดข้อสงสัย
หรือไม่เข้าใจ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายสรุป
สาระสาคัญและ
เชื่อมโยงความรู้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
กระบวนการคิด
แก้ปญ
ั หา
นักเรียนได้ฝึกแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์โดยการ
ชี้แนะของครู รวมทั้ง
ฝึกด้วยตนเองและฝึก
กับเพือ่ นเป็นกลุ่ม
นักเรียนได้ฝึกการสื่อ
ความหมาย สื่อสาร
และนาเสนอโดยใช้
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์

2
3
4

5

6

7

คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
4
5
5
5
5

M

S.D.

4.80

0.45

ระดับความ
สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

4

5

4

5

5

4.60

0.55

มากที่สุด

4.86

0.27

มากที่สุด

รวมทั้งหมด
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ตารางที่ 6.6 ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดย
ใช้ โ จทย์ ปั ญ หาบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559)
คะแนน
เฉลี่ย
หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่
ทดสอบหลัง
5 หน่วย
1
2
3
4
5
เรียน
10
10
10
10
10
10
30
1

7

8

7

9

9

8.00

24

2

9

8

9

9

8

8.60

26

3

9

10

9

10

8

9.20

25

4

6

6

6

6

5

5.80

19

5

8

9

8

9

9

8.60

26

6

8

7

8

8

9

8.00

25

7

9

8

8

8

7

8.00

24

8

9

9

9

9

8

8.80

26

9

8

10

8

9

9

8.80

27

10

10

10

9

10

9

9.60

28

11

7

7

6

7

9

7.20

20

12

8

9

9

10

10

9.20

27

13

9

10

10

10

9

9.60

28

14

7

7

6

7

6

6.60

20

15

6

7

7

7

6

6.60

22

16

6

7

7

8

7

7.00

22

17

7

8

8

8

7

7.60

23

18

9

10

9

9

9

9.20

26

19

9

9

10

10

9

9.40

27

8.20

24.47

เฉลี่ย
เฉลี่ยร้อยละ

E1 = 82.00 E2 = 81.57
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบทดสอบ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ค11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
……………………………………………………
คาชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 15 ข้อ เวลำ 30 นำที
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ จำนวน 15 ข้อ เวลำ 30 นำที
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วทำ
เครื่องหมำย  ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้อง
1. แม่ค้ำขำยเสื้อแขนสั้นไป 15 ตัว ขำยเสื้อแขนยำวไป 11 ตัว แม่ค้ำขำย
เสื้อไปทั้งหมดกี่ตวั
ก. 25 ตัว
ข. 26 ตัว
ค. 27 ตัว
2. เมื่อวำนยำยเก็บดอกบัวได้ 12 กำ วันนี้เก็บได้อีก 15 กำ ยำยเก็บ
ดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กำ
ก. 27 กำ
ข. 28 กำ
ค. 29 กำ
3. ในสวนมีต้นมะม่วง 24 ต้น ต้นมะละกอ 14 ต้น ในสวนมีต้นไม้กี่ต้น
ก. 36 ต้น
ข. 38 ต้น
ค. 40 ต้น
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4. แม่ปลูกดำวเรือง 39 ต้น แม่ปลูกดำวเรืองมำกกว่ำน้ำ 10 ต้น น้ำปลูก
ดำวเรืองทั้งหมดกีต่ ้น
ก. 29 ต้น
ข. 39 ต้น
ค. 49 ต้น
5. ป้ำมีไข่ไก่ 42 ฟอง ไข่เป็ด 35 ฟอง ป้ำมีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง
ก. 73 ฟอง
ข. 75 ฟอง
ค. 77 ฟอง
6. อำขำยไก่ไป 25 ตัว ยังเหลือไก่อีก 33 ตัว เดิมอำมีไก่กี่ตัว
ก. 54 ตัว
ข. 56 ตัว
ค. 58 ตัว
7. วันจันทร์นิดออมเงิน 38 บำท วันอังคำรออมได้อีก 20 บำท
วันจันทร์ออมเงินได้มำกกว่ำวันอังคำรกี่บำท
ก. 18 บำท
ข. 28 บำท
ค. 38 บำท
8. ฉันมีส้มโอ 47 ผล ขำยไป 32 ผล เหลือส้มโอกี่ผล
ก. 14 ผล
ข. 15 ผล
ค.

16 ผล

9. หนังสือรำคำเล่มละ 75 บำท ไอวี่มีเงิน 50 บำท ต้องออมเงินอีก
กี่บำทจึงจะซื้อหนังสือได้พอดี
ก. 15 บำท
ข. 20 บำท
ค. 25 บำท
10. ย่ำทำขนมตำล 36 ชิ้น หลังจำกแบ่งให้ยำยแล้วเหลือขนมตำล 25
ชิ้น ย่ำแบ่งขนมตำลให้ยำยกี่ชิ้น
ก. 10 ชิ้น
ข. 11 ชิ้น
ค. 12 ชิ้น
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11. โชกุนเป่ำลูกโป่งได้ 42 ลูก ทำแตกไป 8 ลูก โชกุนเหลือลูกโป่งกี่ลูก
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. ประโยคสัญลักษณ์ 42 + 8 = 
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 42 − 8 = 
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 42 = 8 − 
12. กล้ำเลี้ยงปลำหำงนกยูง 32 ตัว เลี้ยงปลำทอง 26 ตัว กล้ำเลีย้ งปลำ
ทั้งหมดกี่ตัว
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. ประโยคสัญลักษณ์ 32 + 26 = 
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 32 − 26 = 
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 26 − 32 = 
จำกโจทย์ปัญหำ ให้นำไปตอบในข้อ 13 - 15
ร้ำนค้ำมีโบติดผมอยู่ 48 อัน ขำยไป 15 อัน ร้ำนค้ำคงเหลือโบ
อีกกี่อัน
13. โจทย์ถำมอะไร
ก. ร้ำนค้ำมีโบอยู่ 15 อัน ขำยไปเหลืออีกกี่อัน
ข. ร้ำนค้ำขำยโบไป 48 อัน เหลือโบกี่อัน
ค. ร้ำนค้ำคงเหลือโบอีกกี่อัน
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14. โจทย์บอกอะไรบ้ำง
ก. ร้ำนค้ำคงเหลือโบอีกกี่อัน
ข. ร้ำนค้ำมีโบติดผมอยู่ 48 อัน
ค. ร้ำนค้ำมีโบติดผมอยู่ 48 อัน ขำยไป 15 อัน
15. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. ประโยคสัญลักษณ์ 48 + 15 = 
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 48 − 15 = 
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 15 − 48 = 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ และแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหำ
จำกสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
วันแรกนิชำขำยขนมได้เงิน 45 บำท วันทีส่ องขำยได้อีก 50 บำท
รวมสองวันนิชำขำยขนมได้เงินกี่บำท
16. โจทย์ถำมอะไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

17. โจทย์บอกอะไรบ้ำง (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

18. หำคำตอบโดยวิธีใด (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

19. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

20. ได้คำตอบเท่ำไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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แม่ซื้อปลำ 55 บำท ซื้อปู 98 บำท แม่ซื้อปูแพงกว่ำปลำเท่ำไร
21. โจทย์ถำมอะไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

22. โจทย์บอกอะไรบ้ำง (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

23. หำคำตอบโดยวิธีใด (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

24. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

25. ได้คำตอบเท่ำไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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พ่อปลูกมะนำว 57 ต้น ซื้อมำปลูกเพิ่มอีก 20 ต้น พ่อปลูกมะนำว
ทั้งหมดกีต่ ้น
26. โจทย์ถำมอะไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

27. โจทย์บอกอะไรบ้ำง (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

28. หำคำตอบโดยวิธีใด (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

29. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

30. ได้คำตอบเท่ำไร (1 คะแนน)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบ
ตอนที่ 1
ข้อ ตอบ

ข้อ ตอบ

ข้อ ตอบ

ข้อ ตอบ

ข้อ ตอบ

1
6
11

2
7
12

3
8
13

4
9
14

5
10
15

ข.
ค.
ข.

ก.
ก.
ก.

ข.
ข.
ค.

ก.
ค.
ค.

ค.
ข.
ข.

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ และแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหำ
จำกสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
วันแรกนิชำขำยขนมได้เงิน 45 บำท วันที่สองขำยได้อีก 50 บำท
รวมสองวันนิชำขำยขนมได้เงินกี่บำท
16. โจทย์ถำมอะไร (1 คะแนน)
ตอบ รวมสองวันนิชำขำยขนมได้เงินกี่บำท
17. โจทย์บอกอะไรบ้ำง (1 คะแนน)
ตอบ วันแรกนิชำขำยขนมได้เงิน 45 บำท วันที่สองขำยได้อีก 50 บำท
18. หำคำตอบโดยวิธีใด (1 คะแนน)
ตอบ วิธีบวก หรืออำจเป็นคำตอบอื่นที่แสดงถึงกำรบวกเช่น บวก , นำมำรวมกัน ,
นับรวมกัน ฯ
19. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร (1 คะแนน)
ตอบ 45 + 50 =
20. ได้คำตอบเท่ำไร (1 คะแนน)
ตอบ 90 บำท หรือ รวมสองวันนิชำขำยขนมได้เงิน 90 บำท
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แม่ซื้อปลำ 55 บำท ซื้อปู 98 บำท แม่ซื้อปูแพงกว่ำปลำเท่ำไร
21. โจทย์ถำมอะไร (1 คะแนน)
ตอบ แม่ซื้อปูแพงกว่ำปลำกี่บำท
22. โจทย์บอกอะไรบ้ำง (1 คะแนน)
ตอบ แม่ซื้อปลำ 55 บำท ซื้อปู 98 บำท
23. หำคำตอบโดยวิธีใด (1 คะแนน)
ตอบ วิธลี บ หรืออำจเป็นคำตอบอื่นที่แสดงถึงกำรลบเช่น ลบ , นำมำหักออกฯ
24. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร (1 คะแนน)
ตอบ 98 - 55 =
25. ได้คำตอบเท่ำไร (1 คะแนน)
ตอบ 43 บำท หรือ แม่ซื้อปูแพงกว่ำปลำ 43 บำท
พ่อปลูกมะนำว 57 ต้น ซื้อมำปลูกเพิ่มอีก 20 ต้น พ่อปลูกมะนำวทั้งหมดกี่ต้น
26. โจทย์ถำมอะไร (1 คะแนน)
ตอบ พ่อปลูกมะนำวทั้งหมดกี่ต้น
27. โจทย์บอกอะไรบ้ำง (1 คะแนน)
ตอบ พ่อปลูกมะนำว 57 ต้น ซื้อมำปลูกเพิ่มอีก 20 ต้น
28. หำคำตอบโดยวิธีใด (1 คะแนน)
ตอบ วิธีบวก หรืออำจเป็นคำตอบอื่นที่แสดงถึงกำรบวกเช่น บวก , นำมำรวมกัน , นับรวมกัน ฯ
29. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร (1 คะแนน)
ตอบ 57 + 20 =
30. ได้คำตอบเท่ำไร (1 คะแนน)
ตอบ 77 ต้น หรือ พ่อปลูกมะนำวทั้งหมด 77 ต้น
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับโจทย์ปัญหำกำรบวก
สาระการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง นาความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตไปใช้ในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
สอนวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 6 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

............................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำใจถึงผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรของจำนวนและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ และใช้กำรดำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ
ตัวชี้วัด
ป.1/2 วิเครำะห์และหำคำตอบของโจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของจำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ
มำตรฐำน ค 6.1 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรสื่อ
ควำมหมำย ทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ ต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่น ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.1/1 ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ
ป.1/2 ใช้ควำมรู้ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
ป.1/3 ให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม
ป.1/4 ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย และ
กำรนำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง
ป.1/5 เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ
ป.1/6 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรำ สำมำรถนำมำสร้ำงสถำนกำรณ์เป็นโจทย์ปัญหำ วิเครำะห์ และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) ด้านความรู้ (K) : นักเรียนสำมำรถ
1.1 กำหนดโจทย์ปัญหำจำกสิ่งที่สำรวจได้
1.2 วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ที่กำหนดได้
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2) ด้านทักษะกระบวนการ (P) : นักเรียนมีควำมสำมำรถในด้ำน
2.1 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมวิเครำะห์โจทย์ปัญหำได้
2.2 นำเสนอวิธีกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำได้
2.3 นำควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) : นักเรียนเป็นผู้ที่
3.1 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต : ปฏิบัติกิจกรรมตำมลำดับโดยไม่ข้ำมขั้นตอน บันทึกผลตำมควำม
เป็นจริง ไม่คัดลอกหรือนำผลงำนของคนอื่นมำเป็นของตน
3.2 มีวินัย : เข้ำเรียนตรงเวลำ แต่งกำยเรียบร้อย ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน และปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จทันเวลำ
3.3 ใฝ่เรียนรู้ : มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ แสวงหำและสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน มีกำรจดบันทึกและสรุปควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ
3.4 มุ่งมั่นในกำรทำงำน : มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติกิจกรรม
หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย ทำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำม และอดทนเพื่อให้งำนสำเร็จ
4. สาระการเรียนรู้
สำรวจสิ่งมีชีวิต จำแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิต กำหนดสถำนกำรณ์ตั้งเป็นโจทย์ปัญหำ กำร
วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ กำรหำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ โจทย์ต้องกำรทรำบ หำวิธีที่จะ
ได้มำซึ่งคำตอบ
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (C) : นักเรียนมีความสามารถ
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำร : มี ค วำมสำมำรถในกำรรับ และส่ งสำร ถ่ำยทอดควำมคิ ด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิ ด : คิ ด วิ เครำะห์ คิ ด สั ง เครำะห์ คิ ด อย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ คิ ด อย่ ำ งมี
วิจำรณญำณ และคิดอย่ ำงมีระบบ ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และเลือกแนวทำงกำรปัญ หำได้อย่ำง
เหมำะสม
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ : ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมด้วยกำรใช้กระบวนกำร
แก้ปั ญ หำโดยกำรวิเครำะห์ ปั ญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญ หำ ดำเนินกำรแก้ปัญ หำ ตรวจสอบและ
สรุปผลและยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรแก้ปัญหำ
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต : นำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดกำรปัญหำต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
6. พฤติกรรมความพอเพียง
6.1 ควำมรับผิดชอบ
6.2 ควำมสำมัคคีในกำรทำงำนกลุ่ม
6.3 มีควำมรอบคอบในกำรทำงำน
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7. แนวทางการบูรณาการ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพฯ

อ่ำนและเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตได้
สำรวจ สังเกตและจำแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้
ระบำยสีภำพตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกคอมพิวเตอร์

8. กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีสอน ใช้เทคนิค KWDL บูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative
Learning)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนทบทวนควำมรู้เดิม สิ่งมีชีวิต แล้วให้นักเรียนแสดงบทบำทสมมติเป็นสัตว์
ที่ตัวเองชอบ เลียนแบบลักษณะ ท่ำทำง ของสัตว์ ครูปรบมือและกล่ำวชมเชยที่นักเรียนมีควำมกล้ำ
แสดงออก
2. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนเข้ำใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการสอน
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันกำหนดสถำนกำรณ์จำกสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนคุ้นเคยตั้งเป็นโจทย์
ปัญหำกำรบวก คนละ 1 สถำนกำรณ์
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยครูกำหนดตำมกลุ่มเวรประจำวัน
3. ให้ตัวแทนกลุ่มรับใบควำมรู้ที่ 1.2 กำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ แต่ละกลุ่มศึกษำและทำ
ควำมเข้ำใจ
4. ตัวแทนกลุ่มรับแบบฝึกสถำนกำรณ์โจทย์ปัญหำ กระดำษปรุ๊ฟ สีเมจิก กรรไกร แต่ละ
กลุ่มอ่ำน และศึกษำโจทย์ปัญหำ โดย
1) หำสิ่งที่รู้เกี่ยวกับโจทย์ (K) ให้นักเรียนร่วมกันหำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้
ด้วยสีเมจิกสีแดง
2) หำสิ่ งที่ ต้ อ งกำรรู้ เกี่ ย วกั บ โจทย์ (W) นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ร่ว มกั น หำสิ่ งที่ ต้ อ งกำรรู้
เกี่ยวกับโจทย์ แล้วขีดเส้นใต้ด้วยสีเมจิกสีเขียว
3) ด ำเนิ น กำรวิเครำะห์ โจทย์ปั ญ หำ (D) แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ว มมื อ กั น วิ เครำะห์ โจทย์ ต ำม
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำที่ได้ศึกษำแล้ว ให้นักเรียนช่วยกันเขียนบันทึกลงในกระดำษ ตัดเป็น
แถบประโยคตำมขั้นตอน เช่น
- สิ่งที่โจทย์กำหนดให้
- สิ่งที่โจทย์ต้องกำรทรำบ
- หำคำตอบได้โดยวิธีใด
ครูสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
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4) สรุปสิ่งที่ได้จำกกำรเรียน (L) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ โดยนำแถบประโยคโจทย์ปัญหำไปติดให้ตรงตำมขั้นตอนบนกระดำนแม่เหล็ก
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำน ครูชมเชยที่นักเรียนมีควำมกล้ำแสดงออก กล้ำแสดงควำมคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปขั้นตอนกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำเป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
เรียนลงในสมุดบันทึกของตนเอง
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ
1. ครูให้นักเรียนศึกษำกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกตัวอย่ำง
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกทักษะด้วยกำรทำแบบฝึกที่ 1.2.1 นักเรียนร่วมมือกันในกำร
ปฏิบัติกิจกรรม ครูสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
3. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 1.2.2 เป็นรำยบุคคล ครูตรวจผลงำน บันทึกผล
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปขั้นตอนและวิธีกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ เปิดโอกำสให้
นักเรียนได้ซักถำม ชมเชยกลุ่มที่มีควำมตั้งใจ มีผลงำนดี และให้กำลังใจ ชีแ้ นะกลุ่มที่ยังมีส่วนต้องปรับปรุง
ขั้นที่ 5 ขั้นวัดและประเมินผล
ครูสังเกตกำรร่วมกิจกรรม ตรวจผลงำนกลุ่ม และผลงำนรำยบุคคล
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้
9.1 แถบประโยคโจทย์ปัญหำ
9.2 กระดำนแม่เหล็ก ตุ๊กตำแม่เหล็ก กระดำษปรุ๊ฟ สีเมจิก กรรไกร
9.3 ใบควำมรู้ที่ 1.2 กำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ
9.4 สมุดบันทึก
9.5 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
10. การวัดผลและประเมินผล
รายการประเมิน
• ด้านความรู้ (K)
1. กำหนดโจทย์ปัญหำจำกสิ่งที่สำรวจ
2. วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ที่กำหนด
3. กำรทำแบบฝึกทักษะ
• ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. กำรสำรวจ จำแนก
2. กำรนำเสนอ
3. กำรเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- ประเมินผลงำน
- กำรซักถำม
- ตรวจแบบฝึกทักษะ

เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล
- แบบฝึกที่ 1.2.1
- แบบฝึกที่ 1.2.2
- แบบประเมินด้ำนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ/ผลงำน

- ประเมินพฤติกรรม
ขณะร่วมกิจกรรม

- แบบประเมินด้ำนทักษะ
กระบวนกำร
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• ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. พฤติกรรมขณะทำงำนร่วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยม
• ด้ำนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C)
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
1. ควำมสำมำรถในกำรคิด
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
2. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

- ประเมินพฤติกรรม
ขณะร่วมกิจกรรม

- แบบประเมินด้ำนคุณธรรม
และด้ำนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินพฤติกรรม
ขณะร่วมกิจกรรม

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน
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ใบความรู้ ที่ 1.2 การวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหา

กระบวนการวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์

ประกอบด้ วยขั้นตอนดังนี้

1. อ่ านโจทย์ ทาความเข้ าใจโจทย์
2. หาว่ าโจทย์ กาหนดอะไรมาให้ และโจทย์ ถามอะไร
3. หาแนวทางในการแก้ ปัญหาว่ าจะใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
5. คิดหาคาตอบ
6. ตรวจคาตอบ
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ใบกิจกรรมที่ 1.2.1 นาความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตไปใช้ในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ชื่อกลุ่ม...........................................................................................................
สมาชิก 1. ............................................................. 2. ......................................................... ...
3. ............................................................. 4. ......................................................... ....
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้ (5 คะแนน)
สุชาดานาปลาหางนกยูงมา 20 ตัว / วีระนามาเพิ่มอีก 12 ตัว /
รวมมีปลาหางนกยูงทั้งหมดกี่ตัว
1. ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ถูกต้อง สังเกตการแบ่งวรรคตอนจากเครื่องหมาย/ และตอบคาถาม
ต่อไปนี้
1) จากโจทย์ แบ่งวรรคตอนได้กี่วรรค (1 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) จากโจทย์ นักเรียนรู้จานวนอะไรบ้าง (1 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์และตอบคาถามต่อไปนี้
1) โจทย์กาหนดอะไรมาให้บ้าง (1 คะแนน)
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..........
2) โจทย์ต้องการทราบอะไร (1 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) หาคาตอบได้โดยวิธีใด (1 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.2.2 นาความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตไปใช้ในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ชื่อ ..............................................................................................เลขที่ ......................
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้(5 คะแนน)
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่เนื้อ 23 ตัว / เลี้ยงไก่ไข่ 25 ตัว /
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัว
1. ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ถูกต้อง สังเกตการแบ่งวรรคตอนจากเครื่องหมาย/ และตอบคาถาม
ต่อไปนี้
1) จากโจทย์ แบ่งวรรคตอนได้กี่วรรค (1 คะแนน)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2) จากโจทย์ นักเรียนรู้จานวนอะไรบ้าง (1 คะแนน)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์และตอบคาถามต่อไปนี้
1) โจทย์กาหนดอะไรมาให้บ้าง (1 คะแนน)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2) โจทย์ต้องการทราบอะไร (1 คะแนน)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3) หาคาตอบได้โดยวิธีใด (1 คะแนน)
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1.2.1 นาความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตไปใช้ในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ชื่อกลุ่ม ...........................................................................................................
สมาชิก 1. ............................................................. 2. ............................................................
3. ............................................................. 4. ............................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้ (5 คะแนน)
สุชาดานาปลาหางนกยูงมา 20 ตัว / วีระนามาเพิ่มอีก 12 ตัว /
รวมมีปลาหางนกยูงทั้งหมดกี่ตัว
1. ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ถูกต้อง สังเกตการแบ่งวรรคตอนจากเครื่องหมาย/ และตอบคาถาม
ต่อไปนี้
1) จากโจทย์ แบ่งวรรคตอนได้กี่วรรค (1 คะแนน)
3 วรรค
2) จากโจทย์ นักเรียนรู้จานวนอะไรบ้าง (1 คะแนน)
สุชำดำนำปลำหำงนกยูงมำ 20 ตัว
วีระนำมำเพิ่มอีก 12 ตัว หรือ 20 ตัว 12 ตัว หรือ 20 , 12
2. ให้นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์และตอบคาถามต่อไปนี้
1) โจทย์กาหนดอะไรมาให้บ้าง (1 คะแนน)
สุชำดำนำปลำหำงนกยูงมำ 20 ตัว
วีระนำมำเพิ่มอีก 12 ตัว
2) โจทย์ต้องการทราบอะไร (1 คะแนน)
รวมมีปลำหำงนกยูงทั้งหมดกี่ตัว
3) หาคาตอบได้โดยวิธีใด (1 คะแนน)
วิธีบวก หรืออำจเป็นคำตอบอื่นที่แสดงถึงกำรบวกเช่น บวก , นำมำรวมกัน ,
นับรวมกัน ฯ
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แนวคาตอบ
ใบกิจกรรมที่ 1.2.2 นาความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตไปใช้ในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ชื่อ ..............................................................................................เลขที่ ......................
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้(5 คะแนน)
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่เนื้อ 23 ตัว / เลี้ยงไก่ไข่ 25 ตัว /
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัว
1. ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ถูกต้อง สังเกตการแบ่งวรรคตอนจากเครื่องหมาย/ และตอบคาถาม
ต่อไปนี้
1) จากโจทย์ แบ่งวรรคตอนได้กี่วรรค (1 คะแนน)
3 วรรค
2) จากโจทย์ นักเรียนรู้จานวนอะไรบ้าง (1 คะแนน)
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่เนื้อ 23 ตัว
เลี้ยงไก่ไข่ 25 ตัว หรือ 23 ตัว 25 ตัว หรือ 23 , 25
2. ให้นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์และตอบคาถามต่อไปนี้
1) โจทย์กาหนดอะไรมาให้บ้าง (1 คะแนน)
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่เนื้อ 23 ตัว
เลี้ยงไก่ไข่ 25 ตัว
2) โจทย์ต้องการทราบอะไร (1 คะแนน)
นักเรียนชั้นป.6 เลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัว
3) หาคาตอบได้โดยวิธีใด (1 คะแนน)
วิธีบวก หรืออำจเป็นคำตอบอื่นที่แสดงถึงกำรบวกเช่น บวก , นำมำรวมกัน , นับรวมกัน ฯ
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ภาคผนวก ง
ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน
ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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ตารางที่ 6.7 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
คนที่
1

ก่อนเรียน
7

หลังเรียน
20

2

9

25

3

10

27

4

9

28

5

11

26

6

11

29

7

12

29

8

12

29

9

12

29

10

11

24

11

9

28

12

10

27

13

10

29

14

11

30

15

9

25

16

11

27

คะแนนรวม

164

432

ค่าเฉลี่ย

10.25

27

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.39

2.56
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คะแนนก่อนเรียน- หลังเรียน โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คะแนน
pre-test
7
9
10
9
11
11
12
12
12
11
9
10
10
11
9
11

X2
49
81
100
81
121
121
144
144
144
121
81
100
100
121
81
121
0
0

Z-score
Pre-test

T-score คะแนน
Pre-test post-test

-1.32911
-1.10045
-0.98612
-1.10045
-0.87178
-0.87178
-0.75745
-0.75745
-0.75745
-0.87178
-1.10045
-0.98612
-0.98612
-0.87178
-1.10045
-0.87178

36.70886
38.99551
40.13883
38.99551
41.28216
41.28216
42.42548
42.42548
42.42548
41.28216
38.99551
40.13883
40.13883
41.28216
38.99551
41.28216

20
25
27
28
26
29
29
29
29
24
28
27
29
30
25
27

X2
400
625
729
784
676
841
841
841
841
576
784
729
841
900
625
729
0
0

Z-score T-score
Post-test Post-test
0.157
0.729
0.958
1.072
0.843
1.186
1.186
1.186
1.186
0.615
1.072
0.958
1.186
1.301
0.729
0.958

51.572
57.289
59.575
60.719
58.432
61.862
61.862
61.862
61.862
56.145
60.719
59.575
61.862
63.005
57.289
59.575
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สรุปคะแนนก่อนเรียน- หลังเรียน โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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- ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
- ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
- ค่าอานาจจาแนก (t) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนนความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

R

IOC

ผลการพิจารณา

5
5
4
4
4
5
3
4
4
4
0
4
4
4
4
5
4
3
4
4
5
4

1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
0.80

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อที่
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
+1
-1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1

คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

R

IOC

ผลการพิจารณา

3
4
5
5
5
5
3
3

0.60
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความยากการ (p) และค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น(rtt)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้
โจทย์ปัญหาบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ
ข้อที่

ค่าความยากง่าย
ความหมาย
(p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19.
20.
21.
22.

.24
.22
.54
.48
.22
.56
.78
.59
.74
.65
.45
.72
.64
.67
.52
.34
.42
.35
.53
.65
.65
.36

ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย

ค่าอานาจ
จาแนก
(r)
.24
.44
.27
.77
.47
.34
.45
.29
.56
.88
.56
.25
.35
.45
.75
.65
.67
.64
.77
.83
.25
.88

ความหมาย

ผลการ
พิจารณา

สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง
สูง

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่

ค่าความยากง่าย
ความหมาย
(p)

23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

.66
.78
.45
.37
.42
.49
.64
.65

ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก

ค่าอานาจ
จาแนก
(r)
.24
.32
.74
.89
.34
.35
.68
.64

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR20) เท่ากับ 0.82
หมายเหตุ

ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80
ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป

ความหมาย

ผลการ
พิจารณา

ปานกลาง
สูงมาก
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูงมาก
สูง

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลรวมของ
คะแนน
(Σ R)
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC =
(Σ R) / N
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางที่5 ค่าอานาจจาแนก (t) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ค่าอานาจจาแนก (t)
4.34
2.86
3.60
2.32
2.32
3.30
3.76
0.778

ประวัติย่อผู้วิจัย

ประวัตย่อ

ชื่อผู้ศึกษา

นางอรทัย ชินาภาษ

วันเดือนปีเกิด

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2512

ภูมิลาเนา

บ้านเลขที่ 100 หมู่ 5 ตาบลไผ่ อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 352 หมู่ 5 ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพทย์ 086-7266889

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2531 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสิรินธร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2535 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก การวัดผลการศึกษา วิชาโท คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยครูสุรินทร์
สถานที่ทางานปัจจุบัน

โรงเรียนเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

