
38 jsn Journal Special Edition 2017

บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้จุีดประสงค์เพือ่	(1)	ส่งเสรมิทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	6 

(2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ 

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรม 

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	 กลุ่มประชากร 

เป ็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	 โรงเรียน 

บ้านกองลม	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	30	คน	ซึ่ง

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การวิจัยเชิงพรรณนา	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย	แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	แบบ

บันทึกการสังเกตช้ันเรียน	 แบบทดสอบการคิด

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต ่อการจัดการเรียนรู ้วิชา

คณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรมในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ญี่ปุ่น	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1.	กิจกรรมการเรียนรู ้

จากหนงัสือเรยีนญ่ีปุน่สามารถส่งเสรมิทกัษะการคดิ 

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ได้	 

คือลักษณะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในชั้นเรียน

ที่ใช้วิธีการแบบเปิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้	ด้านทักษะการจ�าแนกพบในขั้นที่	 1	การน�าเสนอ

สถานการณ์ปัญหา	 :	 โดยกระตุ้นด้วยการใช้ค�าถาม

ของครูเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ก�าหนดมาให้	 ด้านการ

จัดประเภทพบในขั้นท่ี	 2	 การเรียนรู ้ด้วยตนเอง

ของนักเรียน	 :	 จากการเสนอความคิด/วิธีการ/ 
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ญ่ีปุ่นเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

 คำ� สำ�คัญ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด,	 

หนังสือคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น,	นักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาป ี ท่ี 	 6,	 ทักษะการคิด

วิเคราะห์

แนวคิดของแต่ละคน	 ในกลุ ่มที่อาจเหมือนกัน 

หรือคล้ายคลึงกันแล้วน�ามาสรุปว่าเป็นวิธีเดียวกัน 

ได้	ด้านการเชื่อมโยงพบในขั้นที่	 3	การอภิปราย	 :	 

โดยเช่ือมความสัมพันธ์แนวคิดของเพื่อนกลุ่มอื่น	ๆ	

เข้าด้วยกันว่ามีลักษณะท่ีเหมือนกันหรือเป็นวิธีแก้

ปัญหาท่ีสามารถทดแทนกันได้หรือไม่	ด้านสุดท้าย

ด้านการสรุปความและการประยุกต์พบในขั้นท่ี	 4	

การสรุป	 :	 โดยการสรุปจะเป็นการสรุปร่วมกันทั้ง

ชั้นเรียนถึงแนวคิด/วิธีการที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ

สถานการณ์ปัญหาในคาบนั้น	ๆ	ด้วยกันและยังมี

การให้แนวทางอื่นที่ใช้คาดการณ์กับปัญหาอื่นๆ

จากทั้งครูและนักเรียนด้วย	2.	นักเรียนมีความความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จาก

การใช้กิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	เมื่อพิจารณารายด้านพบ

ว่าด้านการใช้สื่อการสอนประกอบการท�ากิจกรรม

อยู ่ในระดับดีมาก	 รองลงมาคือด้านการมีส ่วน

ร่วมของนักเรียนในการท�ากิจกรรมกลุ่มและด้าน

บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี	
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Abstract

	 The	purpose	of	 this	 research	was	
to;	(1)	Promote	of	an	analysis	thinking	skills	
of	Prathomsuksa	6	students		(2)	Study		the	
students’	learning	satisfaction		with	teaching 
and	 learning	 in	Mathematics	by	using	 the 
Activities	in	Japanese	mathematics	textbooks. 
The	population	in	this	study	are	30	students	
in	Prathomsuksa	6	studying	 in	Bankonglom	
school,	 in	 the	B.E.	 2559	 (2016)	 academic	
year.	This	study	was	a	descriptive	research	
design.	The	method	of	 the	data	analysis	 
included	 the	 average	 and	 the	 standard	 
deviation.	The	research	instruments	were	the	
lesson	plan,	the	teacher’s	observation	log,	the	
thinking	skills	test,	and	the	satisfaction	test. 
	 The	 results	of	 the	 research	are	as	
follows:	1.	The	activities	 in	 the	 Japanese	
mathematics	 textbooks	 can	 promote	 

Prathomsuksa	6	students’	critical	 thinking	
skills	Discrimination:	The	first	 step	 is	 the	
posing	open-ended	problem	by	Teachers	
use	questions	to	motivate	students	to	solve	
problems.	Classification:	The	second	step	is	
students’	self-learning	by	Students	within 
the	 group	discuss	 solutions	 from	 similar	
and	similar	approaches	and	bring	them	to	
a	conclusion.	Connection:	The	third	step	is	
the	whole-class	discussion	and	comparison	
by	students’	 link	solutions	to	problems	of	
similar	 groups.	 Summary	and	application	
aspects:	The	final	 is	 the	summary	through	
connecting	 students’	mathematical	 ideas	
emerged	 in	 the	 classroom	by	 Teachers	
and	 students	 jointly	outline	 solutions	 to 
problems,	 problems	 in	 that	 per iod,	
and	 other	 predictable	 approaches.	 2.	 
The	 students	 were	 very	 satisfied	with	 
mathematics	 learning	activities	used	 in	the	
mathematics	books.	The	use	of	 teaching	
materials	for	activities	was	at	the	very	good	
level.	Secondly,	the	students’	participation	
in	 the	group	activities	and	 the	classroom	
atmosphere	were	at	the	good	level.
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1. คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
	 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความ

ส�าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมส�าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดย

ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ	ตั้งแต่ป	ี

2556	และได้ก�าหนดเป้าหมายที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความสามารถที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะด้าน

การคิดและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	ตลอดจนการ

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีทักษะที่จ�าเป็น

ส�าหรับศตวรรษที่ 	 21	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2556)	ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพุทธศักราช	 2542	 ที่ ให ้ความส�าคัญ

กับทักษะการคิดโดยก�าหนดไว้ในมาตรา	 24(2)	

นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช	2551	ยังได้ก�าหนดให้ความสามารถ

ในการคิดเป็นหนึ่งในสมรรถนะส�าคัญ	5	ประการ

ที่ควรพัฒนาผู้เรียน	 โดยความสามารถในการคิด

ด้านหน่ึงที่ถูกก�าหนดไว้ในเป้าหมายของหลักสูตร

ดังกล่าวคือ	 การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2544)

	 นอกจากนี้	ภาคีแห่งศตวรรษที่	21	ยังได ้

ให้ความส�าคัญกับการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นพื้นฐาน 

ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยถือว่าเป็นหน่ึง 

ในทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	 เนื่องด้วยการ 

ศึกษาในศตวรรษที่	 21	ต้องเผชิญกับความท้าทาย 

ในการตอบสนองต่อความต้องการที่ก�าลังเปลี่ยน 

แปลงของสังคม	 (Bellanca	&	 Brandt,	 2010) 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น ่าสังเกตว่าความสามารถ 

ในการคิ ดวิ เ คราะห ์ และทั กษะการ คิดอื่ นๆ 

ของเด็กไทยยังอยู ่ในระดับค่อนข้างต�่า	 (ปิ ่นแก้ว	 

ไชยสลี,	มปป:	ออนไลน์	)

	 วิธีการแบบเปิดเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของ

การจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะคือ	ครู

จะใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดในการ

ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในคาบนั้นๆ	และ

ผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเป็นผู้น�าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหาของตน	เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วแต่ละ

กลุ่มน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้า

ช้ันเรียนท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

ชั้นเรียนจนค้นพบข้อสรุปร่วมกันในตอนท้าย	 โดย

ผู้วิจัยมีความเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการแบบเปิดดังกล่าวมาโดยตลอดประกอบ

กับการศึกษาค้นคว้ากิจกรรมการเรียนการสอนจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น	ซึ่งได้มีบทบาท

ตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการพัฒนาวิชาชีพ

ครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน

และวิธีการแบบเปิด	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะ

ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งมีโอกาส

ในการสังเกตและวิเคราะห์ชั้นเรียนมาอย่างต่อ

เนื่อง	 จนในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้วย

วิธีการแบบเปิดสอดแทรกในบางคาบเรียนมาโดย

ตลอดและพบว่าการน�ากิจกรรมการเรียนการสอน

จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่นมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนนั้นท�าให้นักเรียนมีแนวคิดที่

แปลกแตกต่างจากการเรียนการสอนปกติท่ีเคยเป็น

มา	 และยังพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดในหลายๆ	

ด้านเนื่องจากเป็นวัยท่ีพร้อมต่อการใช้ทักษะการคิด 

วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา	และยังท�าให้นักเรียน

มีความรักในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นซึ่ง

สังเกตจากการเข้าช้ันเรียนและการตอบค�าถาม 

หน้าชัน้เรยีนเป็นต้น	แต่อย่างไรกต็ามยงัไม่มข้ีอมลูท่ี 

ชัดเจนว่าแนวคิดท่ีนักเรียนแสดงออกมานั้นมีผล 

มาจากอะไรและมีมากน้อยเพียงใดเพื่อท่ีจะได้น�าไป

สู่การพัฒนาต่อไป	ดังเหตุผลท่ีได้กล่าวมานี้	 ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้วิธีการแบบเปิด

โดยใช้กิจกรรมจากหนังสือเรียนญี่ปุ ่นให้เป็นส่วน

หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน	

2. วัตถุประสงค์
	 (1)	 ส ่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 (2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้

กิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น	

3. ขอบเขตของก�รวิจัย
	 (1)	กลุ่มประชากร	คือ	นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	 โรงเรียนบ้านกองลม	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	30	คน	

	 (2)	สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยเป็นสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 เรื่อง

รูปวงกลม	ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกองลมและได้น�ากิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนญี่ปุ่นที่สอดคล้อง

กับเนื้อหาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน

กองลมมาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

	 (3)	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2559

4. สมมุติฐ�นของก�รวิจัย
 ภายหลงัการจัดการเรยีนการสอนด้วยกจิกรรม 

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบญ่ีปุ่นนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	6	มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

5. นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
 หนังสือเรียนคณิตศ�สตร์ญ่ีปุ่น หม�ยถึง 

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์จากส�านักพิมพ์	GAKKOH 

TOSHO	 (GAKKOHTOSHO	CO.,	LTD.),	 JAPAN	 

โดยแปลและเรยีบเรยีงจากศนูย์วจัิยคณติศาสตรศกึษา	

(CRME)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ก�รคิดวิเคร�ะห์ หม�ยถึง ความสามารถ

ในการจ�าแนกแยกแยะ	มีองค์ประกอบ	5	ด้าน	คือ	

ทักษะการจ�าแนก	การจัดประเภท	การเชื่อมโยง	

การสรุปความ	และการประยุกต์

 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 หม�ย

ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้าน

กองลม	อ.เวียงแหง	จ.เชียงใหม่	 ท่ีก�าลังศึกษาวิชา

คณิตศาสตร์	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559	

จ�านวน	30	คน

 วิธีก�รแบบเปิด หม�ยถึง แนวทางการ

สอน	 (Teaching	Approach)	ที่ใช้บูรณาการใน

ช้ันเรียน	 ซ่ึงวิธีการแบบเปิดท่ีใช้ในแต่ละคาบเรียน	

ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1.	ขั้นการน�า

เสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด	 ข้ันท่ี	 2.	 ข้ัน

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน	 ข้ันท่ี	3.	 ข้ันการ

อภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันท้ังช้ันเรียน	และ

ขั้นที่	4.	ขั้นการสรุปบทเรียน

6. ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ
	 (1)	 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์	 เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชา

คณิตศาสตร์

	 (2)	เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

น�ากจิกรรมในหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์แบบญีปุ่่น	ไปจัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไป

7. กรอบแนวคิด ทฤษฏี และเอกส�รง�นวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
	 ส� าหรั บกรอบแนวคิ ด 	 ทฤษ ฏี 	 และ	

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด	มีรายละเอียด

ดังนี้

 7.1 คว�มหม�ยของก�รคิดวิเคร�ะห์

	 การคิดวิเคราะห์	 (Analytical	Thinking) 

หมายถึง	ความสามารถในการจ�าแนก	แยกแยะองค์

ประกอบต่างๆ	ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถ	ุ

สิ่งของ	 เร่ืองราวหรือเหตุการณ์และความสัมพันธ์

เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น	เพื่อค้นหา

สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส�าคัญของสิ่งที่ก�าหนด

ให้	(วุฒิชัย	ไพค�านาม,	วรรณิภา	ศุกรียพงศ์,	สมจินต์	

ศรีเมือง,	ประกายฝน	บรรดาศักดิ์ไพศาลและนเรียน	

นามบุญเรือง,	2555)

	 Russel,	 1956	 อ้างถึงใน	 สิริกาญจน์	 

ธนวุฒิพรพินิต	 (2553)	ว่าการคิดวิเคราะห์เป็นการ

คิดเพื่อแก้ปัญหาชนิดหนึ่ง	 โดย	ผู้คิดต้องพิจารณา

ถึงเรื่องราวว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	 เป็นการ

ประเมินหรือการจัดหมวดหมู ่โดยอาศัยเกณฑ์ที่

เคยเป็นที่ยอมรับกันมาแล้ว	ส่วน	 เอนนิส	 (Ennis,	

1962,	อ้างถึงใน	ลักขณา	สริวัฒน์,	2549,	หน้า	9)	

ได้ให้ค�านิยามว่าเป็นการคิดแบบตรึกตรองและ

มีเหตุผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือ

ไม่เชื่อหรือก่อนที่จะลงมือกระท�าต่อไป	ส่วน	กู๊ด	

(Good,	1973)	 ให้ความหมายว่าการคิดวิเคราะห์

เป็นการคิดอย่างรอบครอบตามหลักการประเมิน

และมีหลักฐานประกอบการอ้างอิง	 เพื่อหาข้อสรุป 

ที่น ่าเชื่อถือและเป ็นไปได ้ 	 ส ่วน	 วัตสัน	 และ 

เกสเซอร์	 (Watson	&	Glaser,	 1964	อ้างถึงใน	

ลักขณา	สริวัฒน์,	2549,	หน้า	9)	ให้ความหมายว่า

เป็นสิ่งท่ีเกิดจากส่วนประกอบของทัศนคติความรู้

และทักษะโดยทัศนคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ

ต้องการค้นปัญหาที่มีอยู ่และสรุปอย่างเที่ยงตรง	

และฮานนาฮ์และไมเคิล	 (Hannah	&	Michaelis,	

1977	อ้างถึงใน	ลักขณา	สริวัฒน์,	2549,	หน้า	9)	

ให้ความหมายว่าเป็นความสามารถของบุคคลหนึ่ง

ที่จะแยกแยะส่วนย่อยของส่ิงต่างๆ	 เพื่อดูความ

สัมพันธ์และความเป็นไปได้

	 ศิริชัย	 กาญจนาวาสี	 และคณะ	 (2551,	

หน้า	 25)	 ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ที่

คล้ายๆ	กันคือ	 เป็นการจ�าแนกแยกแยะข้อมูลใน

สถานการณ์ท่ีปรากฏอยู ่โดยการตรวจสอบองค์

ประกอบและความสัมพันธ์

	 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า	การคิด

วิเคราะห์หมายถึง	 การคิดที่มีความละเอียดอ่อน

เป็นข้ันเป็นตอน	 โดยเมื่อมีสถานการณ์ท่ีต้องแก้

ปัญญาจะพยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและ

เป็นเหตุเป็นผลเพื่อน�ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆ

 7.2 องค์ประกอบของก�รคิดวิเคร�ะห์

	 มาร์ซาโน	 (MarZano,	 2001	 อ้างถึง

ใน	ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ,	2551,	หน้า	58)	 ได้ระบุ

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้	 5	ประการ

คือ	(1)	ทักษะการจ�าแนก	เป็นความสามารถในการ

แยกแยะส่วนย่อยต่างๆ	 โดยแบ่งออกได้เป็นส่วนๆ

และบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ	 ได้	 (2)	ทักษะ

การจัดหมวดหมู่	 เป็นความสามารถในการจัดล�าดับ	

จัดประเภท	 จัดกลุ ่มของส่ิงท่ีมีความคล้ายคลึง

กันเข้าด้วยกัน	 โดยยึดโครงสร้างลักษณะที่เป็น

ประเภทเดียวกัน	(3)	ทักษะการเชื่อมโยง	เป็นความ

สามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ต่างๆว่าสัมพันธ์กันอย่างไร	(4)	ทักษะการสรุปความ	

เป็นการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่ก�าหนดให	้

(5)	การประยุกต์	 เป็นความสามารถในการน�าความ

รู ้หลักการและทฤษฏีมาใช้ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	

สามารถคาดการณ์	ขยายความหรือพยากรณ์ได้
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

	 สวุทิย์	มลูค�า	(2550,	หน้า	19)	แบ่งกระบวน 

การคิดวิเคราะห์ไว้	5	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	ขั้นตอน 

ที่	1	ก�าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์	 เป็นการก�าหนด 

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ขึ้นมา	 เพื่อเป็นพื้นเรื่องที่ใช ้

ในการวิเคราะห์	 ขั้นตอนที่	 2	ก�าหนดปัญหาหรือ 

วัตถุประสงค์	 เป็นการก�าหนดประเด็นข้อสงสัยจาก 

ปัญหาของสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์	 ซึ่งอาจก�าหนด 

เป็นค�าถามก็ได้	 ขั้นตอนที่	 3	 ก�าหนดหลักการ

หรือกฎเกณฑ์	 เป็นการก�าหนดข้อก�าหนดส�าหรับ 

ใช้แยกส่วนประกอบต่างๆ	 ของสิ่งที่ก�าหนดให  ้

ขั้นตอนที่ 	 4	 พิจารณาแยกแยะเป ็นการพินิจ 

พิเคราะห์ท�าการแยกแยะกระจายสิ่งที่ก�าหนดให ้

ออกเป็นส่วนๆ	ย่อยๆ	ขั้นตอนที่	5	สรุปค�าตอบ	เป็น 

การรวบรวมประเด็นที่ส�าคัญเพื่อใช้ในการหาข้อ

สรุปและตอบปัญหาของสิ่งที่ก�าหนดให้

	 รัตนา	 สิงหกูล	 (2550,	 หน้า	 6-7)	 ได้

ก� าหนดทักษะที่ เป ็นพื้นฐานการคิดระดับสู ง	

ประกอบด้วย	 (1)	 ทักษะการสังเกต	 เป็นความ

สามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยตรงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์และสามารถ

ระบุคุณสมบัติ	 คุณลักษณะ	องค์ประกอบนั้น	 ๆ 

ได้	 (2)	ทักษะการเปรียบเทียบ	 เป็นความสามารถ

ในการระบุสิ่งของ	 เหตุการณ์	ว่าเหมือนหรือต่างกัน 

อย่างไร	(3)	ทกัษะการจดัประเภท	เป็นความสามารถ 

ในการจัดแยะเรื่องราว	 เหตุการณ์	สถานการณ์	จัด

ให้เข้าพวกเดียวกันโดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างใด

อย่างหนึ่ง	(4)	ทักษะการคิดละเอียดลออ	เป็นความ

สามารถในการบอก	พิจารณาสิ่งต่างๆ	ด้วยความ

ละเอียด	รอบคอบ	ที่คนอื่นอาจมองข้าม

	 จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปองค์ประกอบของการคิด

วิเคราะห์ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	องค์ประกอบ

ของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	

(1)	ทักษะการจ�าแนก	โดยที่นักเรียนสามารถจ�าแนก 

ได้ว่าวงกลมมส่ีวนประกอบใดบ้างและส่วนประกอบ 

ใดในวงกลมมีชื่อว่าอะไร	 (2)	การจัดประเภท	โดย

นักเรียนสามารถจัดหมู่รูปเรขาคณิตที่เป็นวงกลม	

(3)	 การเช่ือมโยง	 โดยนักเรียนสามารถเช่ือมโยง

ส่วนประกอบและความหมายของส่วนประกอบของ

วงกลมได้	 เช่นบอกได้ว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้น

ผ่านศนูย์กลาง	เป็นต้น	(4)	การสรปุความ	โดยนกัเรยีน 

สามารถบอกความหมายของวงกลมและลกัษณะของ 

องค์ประกอบของรปูวงกลมได้	และ	(5)	การประยกุต์	

โดยนักเรียนสามารถน�าส่วนประกอบของรูปวงกลม

ไปใช้ในการหาค่าต่างๆ	 เบ้ืองต้นได้	 ซ่ึงทุกองค์

ประกอบจะมีความสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ

 7 .3 วิ ธี ก�รแบบเป ิด  (An Open 

Approach)

	 วิธีการแบบเปิด	หมายถึง	 แนวทางการ 

สอนท่ีใช้ปัญหาปลายเปิด	(Open-Ended	Problems)	

ท่ีมีค�าตอบหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลาก

หลายวิธี	การพิจารณาค�าตอบของปัญหาปลายเปิด	

ไม่ได้ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค�าตอบ	 หรือ 

ตัดสินโดยคนส ่วนมากว ่าถูกหรือผิด	 แต ่จะมี 

การพิจารณาถึงเหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผล 

มากน้อยเพียงใด	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของ

นักเรียนได้	เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถที่จะเรียน

รู้คณิตศาสตร์ด้วยตัวของนักเรียนเองตามแบบแผน

ของประเทศญี่ปุ่น	นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการ

สอนเก่ียวกับการเรียนรู้เพื่อท่ีจะเรียนรู้	 (learning	

how	to	learn)	(Isoda,	2010)

	 วิธีการแบบเปิดเริ่มใช้ในประเทศญี่ปุ ่น

ประมาณ	40	ปีท่ีแล้ว	 ในการพัฒนาการคิดขั้นสูง
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ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากการใช้ค�าถาม 

ปลายเปิด	 (Becker	&	Shimada,	1997)	ต่อมา 

Nodha	(2000	อ้างถึงใน	สุลัดดา	ลอยฟ้า	และไมตรี	

อินทร์ประสิทธ์ิ,	2547)	 ได้เสนอแนะว่า	ส�าหรับวิธี

การแบบเปิดที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้

ปัญหาปลายเปิดนั้น	ปัญหาที่ใช้จะต้องเป็นปัญหาที่

มีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายหรือมีหลายค�าตอบ 

ทั้งนี้	 Sawada	 (1997)	 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

การใช้ค�าถามปลายเปิดไว้	 5	ด้านคือ	 (1)	ช่วยให้

นักเรียนได้คิดอย่างอิสระและร่วมท�ากิจกรรมอย่าง

กระตือรือร้น	 (2)	 เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความ

รู ้และทักษะทางคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น	 (3)	 เปิด

โอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้แก้ปัญหาในทิศทางที่

มีความหมายต่อพวกเขา	 (4)	 เปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล	 (5)	

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู ้สึกถึงการประสบความ

ส�าเร็จจากการค้นพบและการยอมรับเพื่อนร่วมชั้น

	 ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย

วิธีการแบบเปิดประเทศไทย	 Inprasitha	 (2010)	

ได ้ระบุว ่ า เป ็นแนวทางการสอน	 (teaching	

approach)	ที่ใช้บูรณาการในชั้นเรียน	ซึ่งวิธีการ

แบบเปิดที่ใช้ในแต่ละคาบเรียนประกอบด้วย	4	ขั้น

ตอน	 ได้แก่	 ขั้นท่ี	 1	ขั้นการน�าเสนอสถานการณ์

ป ัญหาปลายเป ิดหรือค�าถามทางคณิตศาสตร	์

(posing	open-ended	problem)	 เป็นขั้นที่ใช้

ในการน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา	 เพื่อให้นักเรียน

รู ้สึกว่าปัญหานั้นเป็นของนักเรียนเอง	 ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดการอภิปรายเก่ียวกับความคิดรวบยอดท่ี

ได้เรียนรู ้	 ขั้นที่	 2	 ขั้นการเรียนรู ้ด้วยตนเองของ

นักเรียน	 (students’	 self-learning)	 เป็นข้ันของ

การท�ากิจกรรมกลุ่ม	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองและในขณะเดียวกันครูผู ้

สอนเดินสังเกตการท�างานของนักเรียนตามกลุ ่ม

ต่างๆ	 ขั้นที่	 3	 ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ

ร่วมกันท้ังชั้นเรียน	 (whole-class	discussion	

and	comparison)	 เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน�าเสนอ

และแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาของ 

กลุ่มตนเองกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน	 เพื่อเปรียบเทียบ 

วิธีการที่แตกต่างกันและสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ในการแก ้ป ัญหานั้นและแลกเปลี่ ยนความรู  ้

ซ่ึงกันและกัน	 ข้ันท่ี	 4	 ข้ันการสรุปบทเรียน	 โดย

การเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีปรากฏข้ึน

ในช้ันเรียน	 (summary	 through	 connecting	

students’	mathematical	 ideas	emerged	 in	

the	classroom)	 เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนและนักเรียนมี

บทบาทร่วมกันในการตัดสินหรือสรุปแนวคิด	 เพื่อ

น�าไปสู่การเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นใน

ชั้นเรียนจนได้ข้อสรุป

การนำาเสนอสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด

การสรุปโดยการเชื่อมโยง
แนวคิดของนักเรียนที่
ปรากฏขึ้นในชั้นเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน

การอภิปรายและ
เปรียบเทียบร่วมกัน

ทั้งชั้นเรียน

ภ�พที่ 1	ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็นแนวทางการสอน	(Inprasitha,	2010)
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	

จะเห็นได้ว่าวิธีการแบบเปิดมีความสอดคล้องกับ 

แนวทางในการส่งเสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน 

ทั้งนักเรียนได้เรียนรู ้ร่วมกัน	มีการใช้ค�าถามเพ่ือ

สื่อสารและบทบาทของครูในการกระตุ้นความคิด	

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกรอบแนวคิด

วิธีการแบบเปิด	 Inprasitha	(2010)	ทั้ง	4	ขั้นตอน	

ที่น่าจะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์	ทั้ง	5	ด้าน	ดังนี้

8. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรม

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น	

 8.1 กลุ่มประช�กร

	 การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดกลุ่มประชากร	คือ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบ้านกองลม	

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	30	คน	

 8.2 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ประกอบด้วยแบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบ

บันทึกการสังเกตชั้นเรียน	 โดยมีขั้นตอนการสร้าง

และพัฒนาเครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 (1)	ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์	 แนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการแบบเปิด	

	 (2)	สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์	โดยมีขั้น

ตอนการสร้างและหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

(Content	Validity)	ดังนี้

	 	 (2.1)	วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการ

สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์จากหน่วยการเรียนรู้	

เรื่องรูปวงกลม

	 	 (2.2)	 ศึกษารูปแบบการสร้าง

แบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

และวิธีการจัดการเรียนการสอน	(วิธีการแบบเปิด)

	 (2.3)	สร้างแบบวดัการคดิวเิคราะห์แบบอตันยั 

ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัยจ�านวน	4	ชุด	ชุดละ	5	ข้อ

	 	 (2.4)	สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

แบบวัดการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแบบวัด

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

	 	 (2.5)	น�าแบบวัดการคิดวิเคราะห ์

และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างข้ึนน�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

(3	ท่าน)	ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา	และ

ให้ข้อเสนอแนะ	โดยพิจารณาจากค่า	 IOC	0.5	ซึ่ง

ได้ค่า	IOC	ของทุกข้อเป็นค่าตั้งแต่	0.67	-	1	แล้วน�า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามผลการพิจารณา

	 (3)	 สร้างแบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน	

เพื่อใช ้สังเกตการคิดวิเคราะห์ระหว่างการท�า

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการแบบเปิด	(An	Open	Approach)
ขั้นที่	1	การน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา
ขั้นที่	2	การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ขั้นที่	3	การอภิปรายผล
ขั้นที่	4	การสรุป

ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการจ�าแนก
การจัดประเภท
การเชื่อมโยง
การสรุปความ
การประยุกต์

ภ�พที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 8.3 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ภาคเรียนที่	1	ปีการ

ศึกษา	2559	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	ถึง	กรกฎาคม	

เป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	รูป

วงกลม	จ�านวน	6	แผน	12	คาบ	(คาบละ	50	นาที)	

โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน	มีขั้นตอนดังนี้

	 (1)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยใช้แบบ

ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้และทักษะการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน	

และในระหว่างจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยใช้บันทึก

การสังเกตชั้นเรียนที่สร้างขึ้นจดบันทึกทักษะการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกคาบ	

	 (2)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง	

รูปวงกลม	ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบหลังเรียนทดสอบ

ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	

	 (3)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากจบ

หน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปวงกลม	ผู้วิจัยใช้แบบวัด

ทักษะการคิดวิเคราะห์วัดระดับการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนอีกครั้ง

	 (4)	น�าแบบวัดความพึงพอใจจากการใช ้

กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเรียนญี่ปุ ่น	

วิเคราะห์ความพึงพอใจรายด้านอีกครั้ง

 8.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว	ผู้วิจัย 

น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์โดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา 

และสถิติเชิงพรรณนา	 ซึ่งผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 ส่วนที่	 1	 เพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนจาก

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนน�ามาวิเคราะห์	ซึ่ง

เป็นค่าคะแนนดิบที่ตรวจให้คะแนน	 โดยใช้เกณฑ์

การให้คะแนนการพัฒนาเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ

	 ส ่วนที่ 	 2	 ระดับการคิดวิ เคราะห์ของ

นักเรียนจากการท�าแบบวัดการคิดวิเคราะห์	ผู้วิจัย

น�าข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็น

ค่าคะแนนดิบท่ีตรวจให้คะแนน	 โดยใช้เกณฑ์การ 

ให้คะแนนแบบวดัการคดิวเิคราะห์ทีส่ร้างขึน้	แล้วน�า

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่	ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน�าไปเทียบกับ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อแปลความหมายเป็นระดับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน	 (3.50	–	4.00	

ดีเยี่ยม,	 2.50	 –	 3.49	ดี,	 1.50	 –	 2.49	พอใช้,	 

น้อยกว่า	1.50	ปรับปรุง)

	 ส่วนที่	3	ความพึงพอใจของนักเรียน	ผู้วิจัย

น�าข้อมูลการตอบแบบวัดความพึงพอใจจากการใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเรียนญ่ีปุ่น	น�า

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่	ค่าเฉลี่ย	

	 ส่วนที่	 4	 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบ

บันทึกการสังเกตชั้นเรียนที่ใช้กิจกรรมในหนังสือ

เรียนญี่ปุ ่นด้วยวิธีการแบบเปิด	 น�ามาวิเคราะห์

เนื้อหาตามกรอบการคิดวิเคราะห์ทั้ง	5	ด้าน	

9. ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	4	 ส่วน

ดังนี้	ส่วนที่	1	 เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนจากแบบ

ทดสอบก่อนและหลังเรียนน�ามาวิเคราะห์	 ซ่ึงเป็น

ค่าคะแนนดิบท่ีตรวจให้คะแนนจ�านวน	 10	 ข้อ	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน	ซึ่งข้อที่	1-2	วัดทักษะการ

จ�าแนก	ข้อที่	 3-4	วัดทักษะการจัดประเภท	ข้อที	่

5-6	วัดทักษะการเชื่อมโยง	ข้อที่	7-8	วัดทักษะการ

สรุปและการประยุกต์)	 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน

การพัฒนาเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ	ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

ต�ร�งที่ 1 แสดงวัดความรู้ของนักเรียนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
คะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน

นักเรียน (30 คน) คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
คะแนนก�รพัฒน�
เพิ่ม ลด

คะแนนเฉลี่ย 5.17 9.67 4.50 -
ร้อยละ 34.4 64.4 30.0 -

ต�ร�งที่ 2 แสดงลักษณะก�รตอบแบบทดสอบของนักเรียน

ทักษะก�รคิด
วิเคร�ะห์

ทักษะก�ร
จำ�แนก

ก�รจัด
ประเภท

ก�รเช่ือมโยง ก�รสรุป ก�รประยุกต์
รวม

คะแนน
ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ก่อน
เรียน

ตอบถูก 
(คน)

16 19 22 21 14 19 11 9 11 13 155

ตอบผิด
(คน)

14 11 8 9 16 11 19 21 19 17 145

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
หลัง
เรียน

ตอบถูก 
(คน)

29 30 30 29 30 28 28 29 28 29 290

ตอบผิด
(คน)

1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 10

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300

	 ส่วนท่ี	2	ระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีน 

จากการท�าแบบวัดการคิดวิเคราะห์	อยู่ในระดับดี	 

(มีคะแนนอยู่ในช่วง	8.00	–	9.00	คะแนน)	ซึ่งวัดจาก 

การท�าทดสอบ	(แบบเลือกตอบ)	รายบุคคลพร้อมกัน 

ทั้ง	30	คน	จ�านวน	10	ข้อ	(ข้อละ	1	คะแนน)	โดยวัด 

หลงัจากเสรจ็สิน้การจดัการเรยีนการสอนเรือ่งวงกลม	

	 ส่วนที่	 3	ความพึงพอใจของนักเรียนจาก

การตอบแบบวัดความพึงพอใจจากการใช้กิจกรรม

การเรียนการสอนในหนังสือเรียนญี่ปุ่นภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการ

ใช้สื่อการสอนประกอบการท�ากิจกรรมอยู่ในระดับ

ดีมาก	รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

ในการท�ากจิกรรมกลุม่และด้านบรรยากาศการเรยีน 

ในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี	

	 ส่วนที่	4	วิธีการแบบเปิดทั้ง	4	ขั้นตอนม ี

ความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์ทั้ง	5	ด้านซึ่งแทรก 

อยู่ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการแบบเปิดท่ีใช้กิจกรรมจากหนังสือเรียน

ญี่ปุ่นร่วมด้วย	ดังนี้

	 ขั้นที่	1.	ขั้นการน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา 

ปลายเปิด	แสดงให้เหน็ถึงนกัเรยีนมทัีกษะการจ�าแนก 

โดยเมื่อครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาขึ้นทุกครั้ง

นักเรียนสามารถจ�าแนกได้ว่าวงกลมมีส่วนประกอบ

ใดบ้างและส่วนประกอบใดในวงกลมมีช่ือว่าอะไร	

โดยตอบค�าถามครูด้วยวาจา

	 ข้ันท่ี	 2.	 ข้ันการเรียนรู ้ด ้วยตนเองของ

นักเรียน	แสดงให้เห็นถึงนักเรียนมีการจัดประเภท	

โดยนักเรียนสามารถจัดหมู ่รูปเรขาคณิตที่ เป ็น

วงกลมในรูปแบบต่างๆ	ลงในกระดาษน�าเสนอได้

โดยการวาดภาพ	
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	 ขั้นที่	3.	ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ

ร่วมกันทั้งชั้นเรียน	แสดงให้เห็นถึงนักเรียนมีการ

เชื่อมโยง	 โดยนักเรียนน�าเสนอผลงานของกลุ ่ม

ตนเองหน้าชั้นเรียนและตอบค�าถามเพื่อนและครู

เมื่อมีข้อสงสัย	 ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงส่วน

ประกอบและความหมายของส่วนประกอบของ

วงกลมได้	 เช่น	บอกได้ว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้น

ผ่านศูนย์กลาง

	 ขั้นที่	4.	ขั้นการสรุปบทเรียน	แสดงให้เห็น

ถึงนักเรียนมีการสรุปและการประยุกต์	 โดยเม่ือครู

ถามค�าถามรายบุคคลหรือทั้งห้องนักเรียนสามารถ

บอกความหมายของวงกลมและลักษณะขององค์

ประกอบของรูปวงกลมได้	 โดยนักเรียนสามารถน�า

ส่วนประกอบของรูปวงกลมไปใช้ในการหาค่าต่าง	ๆ	

เบื้องต้นได้

 9.1 ผลก�รวิจัย

	 (1)	 นักเรียนมีคะแนนจากแบบทดสอบ 

หลงัเรียนมากกว่าก่อนเรยีนและมีคะแนนการพฒันา 

ที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ	30	

	 (2)	 กิจกรรมการเรียนรู้จากหนังสือเรียน

เรียนญี่ปุ่นสามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ได้	อยู่ในระดับดี

	 (3)	 นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรม

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการใช้

สื่อการสอนประกอบการท�ากิจกรรมอยู่ในระดับดี

มาก	รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน

การท�ากิจกรรมกลุ่มอยู่ในและด้านบรรยากาศการ

เรียนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี

	 (4)	 ลักษณะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้	 ด้านทักษะการจ�าแนกพบในข้ันท่ี	 1	

การน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยกระตุ้นด้วยการ

ใช้ค�าถามของครูเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ก�าหนดมาให้	

โดยเมื่อครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาขึ้นทุกครั้ง

นักเรียนสามารถจ�าแนกได้ว่าวงกลมมีส่วนประกอบ

ใดบ้างและส่วนประกอบใดในวงกลมมีช่ือว่าอะไร	

โดยตอบค�าถามครูด้วยวาจา	ด้านการจัดประเภท

พบในข้ันท่ี	 2	การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

จากการเสนอความคิด/วิธีการ/แนวคิดของแต่ละ

คนในกลุ่มท่ีอาจเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแล้วน�า

มาสรุปว่าเป็นวิธีเดียวกันได้	 โดยนักเรียนสามารถ

จัดหมู่รูปเรขาคณิตที่เป็นวงกลมในรูปแบบต่างๆ	

ลงในกระดาษน�าเสนอได้โดยการวาดภาพ	ด้านการ

เชื่อมโยงพบในขั้นที่	3	การอภิปรายโดยเชื่อมความ

สัมพันธ์แนวคิดของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ	 เข้าด้วยกันว่ามี

ลักษณะท่ีเหมือนกันหรือเป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีสามารถ

ทดแทนกันได้หรือไม่	 โดยนักเรียนน�าเสนอผลงาน

ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนและตอบค�าถามเพื่อน

และครูเมื่อมีข้อสงสัย	ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อโยง

ส่วนประกอบและความหมายของส่วนประกอบของ

วงกลมได้	 เช่นบอกได้ว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้น

ผ่านศูนย์กลาง	ด้านการสรุปความและการประยุกต์

พบในขั้นที่	4	การสรุป	โดยการสรุปจะเป็นการสรุป

ร่วมกันท้ังช้ันเรียนถึงแนวคิด/วิธีการท่ีเป็นวิธีการท่ี 

ดท่ีีสดุของสถานการณ์ปัญหาในคาบนัน้	ๆ	ด้วยกันและ 

ยงัมกีารให้แนวทางอืน่ท่ีใช้คาดการณ์กบัปัญหาอืน่	ๆ 

จากท้ังครูและนักเรียนด้วย	 โดยเมื่อครูถามค�าถาม

รายบุคคลหรือท้ังห้องนักเรียนสามารถบอกความ

หมายของวงกลมและลักษณะขององค์ประกอบของ

รูปวงกลมได้	 โดยนักเรียนสามารถน�าส่วนประกอบ

ของรูปวงกลมไปใช้ในการหาค่าต่างๆ	เบื้องต้นได้
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

10. ก�รอภิปร�ยผลก�รวิจัย
	 (1)	 คะแนนการพัฒนาจากแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนสามารถบอกการพัฒนา

ของนักเรียนได้ว ่า	 นักเรียนมีการพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ขึ้นในระดับหนึ่ง	 โดยก่อนเรียนนักเรียนมี

จุดเด่นในทักษะการจัดประเภท	ทักษะการจ�าแนก	

และทักษะการเชื่อมโยงตามล�าดับเป ็นเพราะ

สถานการณ์ปัญหามีข้อมูลชัดเจนนักเรียนสามารถ

บอกข้อมูลนั้นได้ถูกต้องทั้งด้วยวาจาจากการตอบ

ค�าถามหน้าชั้นเรียนและการเขียนในกระดาษ

น�าเสนอ	ส่วนจุดด้อยคือทักษะการสรุปและการ

ประยุกต์น้ัน	 นักเรียนยังไม่คุ้นเคยลักษณะของการ 

สรุปและประยุกต ์เท ่าที่ควรสังเกตได ้จากการ 

น�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในช่วงแรก	 (ขั้นการ

สรุปของวิธีการแบบเปิด)	ท�าให้นักเรียนยังตอบแบบ 

ทดสอบในทักษะการสรุปและประยุกต์ยังไม่ถูกต้อง	

ซึ่งแก้ไขไปพร้อมๆ	กับการเรียนในขั้นการสรุปโดย

ครูจะช่วยให้นักเรียนสรุปแนวคิดด้วยใช้การค�าถาม

ปลายเปิดสอดแทรกในขณะน�าเสนอไปพร้อมๆ	กัน	

ซึ่งช่วงหลังนักเรียนสามารถพัฒนาการสรุปและการ

ประยุกต์ได้ดีขึ้น	สังเกตได้จากการท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน

	 (2 ) 	 การใช ้ กิจกรรมในหนั งสือ เรียน

คณิตศาสตร์ญี่ปุ่นในการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ควร

เลือกกิจกรรมที่มีปัญหาในสถานการณ์ที่ชัดเจน

เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน	 ไม่สามารถ

ตอบได้โดยทันทีต้องอาศัยการคิดในช่วงหนึ่ง	หรือ

ถ้ากิจกรรมที่เลือกไว้มีลักษณะของทักษะการคิด

วิเคราะห์ส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ชัดเจนหรือขาดหายไป

ครูผู้สอนควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหา

วิธีการเข้าไปเพิ่มเติมได้

	 (3)	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อ 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรมจากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	 จากการใช้กิจกรรมใน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญ่ีปุ ่นจะสังเกตได้ว ่า

กิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ี 

จะร่วมกิจกรรมอาจเนื่องมาจากกิจกรรมเข้าใจง่าย 

มลี�าดบัค่อยเป็นค่อยไป	เดก็เก่งหรอืเดก็อ่อนสามารถ 

เข้าใจและท�ากิจกรรมไปพร้อมๆ	 กันได้	 ท�าให้

นักเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมคณิตศาสตร์ไม่ยากและอาจ

ท�าให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่รู้ตัว

	 (4)	ปัจจัยที่สงผลต่อการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียน	 ในบางกิจกรรมต้องใช้ทักษะในการคิดที่

ซับซ้อน	บางคนอาจมีความคงทนของสมาธิท่ีจดจ่อ

น้อยเกินไปท�าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การจัดการเรียนการสอนในคาบนั้นๆ	 ได้	 ซึ่งการ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หรือ

ทักษะการคิดอื่นๆ	ควรให้เวลาในการจัดการเรียน

การสอนท่ีใช้เวลาค่อนข้างมากจึงจะสามารถท�าให้

นักเรียนในบางกลุ่มค่อยเพิ่มทักษะการคิดต่างๆ	ได้

ตามล�าดับ

11. ข้อเสนอแนะ
	 (1)	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 การใช้กิจกรรมจากหนงัสอืเรยีนคณติศาสตร์ 

ญีปุ่น่	ผูส้อนความศกึษาและใช้วธิกีารแบบเปิดควบคู ่

ไปด้วย	เนือ่งจากกจิกรรมในหนังสอืเรยีนญ่ีปุ่นเอือ้ต่อ 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด

	 (2)	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 ครูและนักวิจัยอาจน�าผลการวิจัยที่ได้ไป

ใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการส่งเสริมและศึกษาหา

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบ

เปิดในบริบทและระดับชั้นต่างๆ	ต่อไป

	 (3)	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

	 ควรศึกษาทักษะการคิดอ่ืนๆ	จากการใช้

กิจกรรมในหนังสือคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเพิ่มเติม
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ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
ส�ระวิช�คณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ที่ใช้วิธีก�รแบบเปิด (Open Approach)

โรงเรียนบ้�นกองลม อำ�เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยก�รเรียนรู้ที่ รูปวงวงกลมและทรงกลม     
หน่วยก�รเรียนรู้ย่อยที่ เส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นรอบวง
กิจกรรม เชือกวิเศษ 
ค�บที่ 1	 สอนวัน 	จันทร์	ที่		6	กรกฎาคม	2558		เวล�	9:30	–	10:20	น.
ครูผู้สอน	นายสุชาติ	ไชยวัณ	ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์	โรงเรียนบ้านกองลม
นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6   
.................................................................................................................................................................................

เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้นี้ (Goal of Learning Unit)
 หน่วยการเรียนรู้นี้มีเป้าหมายเพื่อส�ารวจแนวคิด	 และกระบวนการของนักเรียนในการสร้างความหมายของ
วงกลม	มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติ	 และองค์ประกอบของวงกลมได้แก่	 จุดศูนย์กลางของวงกลม	รัศมี	 และเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	รวมทั้งช่วยให้นักเรียนสร้างความหมายของทรงกลม	และสามารถพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือในการหาคุณสมบัติ
และองค์ประกอบของทรงกลมด้วยตัวของนักเรียนเอง 

เป้�หม�ยของบทเรียนในค�บนี้ (Aim of the Lesson)
	 1.	นักเรียนสามารถสร้างวงกลมโดยใช้เชือกได้
	 2.	นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างรูปวงกลมได้อย่างถูกต้อง
	 3.	นักเรียนมีความกระตือรือร้น	อยากรู้อยากเห็น	และ	ร่วมมือกันท�างานในการสร้างรูปวงกลม

ส�ระก�รเรียนรู้ (Content of the Lesson)
	 การสร้างวงกลมโดยใช้เชือกน้ัน	 เมื่อต้องให้ขนาดของวงกลมมีขนาดเท่าไหร่ให้วัดตามความยาวของเชือก	 ซึ่ง
ความยาวของเชือกนั้นจะเป็นความยาวของรัศมี	โดยให้คนหนึ่งคนจับเชือกไว้	แล้วให้อีกคนหน่ึงหมุนเชือกในลักษณะที่ตึง
โดยไม่ให้เชือกหย่อนซึ่งคนที่ไม่ได้หมุนน้ันเรียกว่าเป็น	จุดศูนย์กลางของวงกลม	และหมุนวนจนท�าให้เกิดวงกลมโดยคนที่
หมุดเชือกจะจับชอล์กท�ารอยขีดไว้ด้วย

หมุนไปเรื่อย ๆ จนเกิดวงกลม
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เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

ลำ�ดับขั้นของกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
 ก�รนำ�เสนอสถ�นก�รณ์ปัญห�ปล�ยเปิด (10 น�ที)
	 1.	ครูทักทายนักเรียน
	 2.	ครูเปิดวีดิทัศน์สถานการณ์ปัญหาและติดกระดาษสถานการณ์บนกระดานตามต�าแหน่งที่วางแผนไว้

	 3.	ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4	คน
	 4.	ครูแจกกระดาษน�าเสนอให้กับนักเรียน	ซึ่งเหมือนกับชาร์ตที่ครูติดบนกระดาน	จากนั้นให้นักเรียนสร้างวงกลม 
		 				โดยมีอุปกรณ์คือเชือก	กับชอล์กเท่านั้น	แล้วเขียนวิธีการสร้างลงบนกระดาษน�าเสนอ	

 ก�รเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (25 น�ที )
								 1.	นักเรียนพิจารณาจากเชือกและชอล์กที่ครูน�ามาให้	จากนั้นนักเรียนทดลองวิธีการสร้างวงกลมโดยครูส่งเสริม
ให้นักเรียนภายในกลุ่มคิดร่วมกันถึงวิธีการน�าเชือกมาสร้างให้ได้วงกลม	 จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ	พร้อมทั้งบอกถึง
ความยาวรัศมี	และเส้นผ่านศูนย์กลาง	ครูเดินสังเกตนักเรียนถึงวิธีการของนักเรียน	
	 2.	 เมื่อนักเรียนสามารถสร้างรูปวงกลมจากเชือกได้แล้วนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายวิธีการสร้างรูปวงกลม	หลัง
จากนั้นให้นักเรียนเขียนถึงวิธีที่ได้เป็นวงกลม	ลงในกระดาษน�าเสนอ

ก�รอภิปร�ยและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน  (15 น�ที )
	 1.	ครูจัดล�าดับแนวคิดของนักเรียนว่าจะน�าเสนอกลุ่มของนักเรียนกลุ่มใดก่อนหลัง	โดยพิจารณาจากแนวคิดของ
นักเรียน	ด้วยการใช้ค�าอธิบายได้อย่างถูกต้องและสามารถเข้าใจได้	
	 2.	เลือกนักเรียนออกมาน�าเสนอทีละกลุ่ม	โดยน�าผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มน�ามาติดบนกระดานก่อนให้หมด
ทุกกลุ่ม	กระตุ้นให้นักเรียนฟังเพื่อนในขณะที่เพื่อนน�าเสนอ	และกระตุ้นให้นักเรียนซักถามเพื่อน		

ก�รสรุปบทเรียนจ�กก�รเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
 1.	 ให้นักเรียนพิจารณาถึงวิธีการของเพื่อนแต่ละกลุ่มที่ได้น�าเสนอไปว่าเป็นอย่างไร	 โดยครูสรุปงานนักเรียนโดย
เชื่อมโยงจากผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่ม	และเอาสื่อเสริมที่แสดงลักษณะวิธีการสร้างวงกลมโดยใช้เชือกที่ถูกต้อง
	 2.	ครูถามนักเรียนถึงรัศมี	 และเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ได้เป็นเท่าไหร่	 โดยเชื่อมโยงมาจากการสร้าง
วงกลมซึ่งนักเรียนจะสามารถตอบได้เมื่อสร้างรูปวงกลมได้ถูกต้อง	และเข้าใจส่วนประกอบของวงกลม

สื่อและอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน
 สื่อหลัก
1.	กระดาษน�าเสนอ	 	 2.	ปากกาเมจิกสีต่างๆ
 สื่อเสริม
1.	กระดาษค�าสั่ง	 	 2.	กระดาษสถานการณ์	 3.	รปูภาพแสดงวธิกีารสร้างวงกลมโดยใช้เชอืกแต่ละรปูแบบ

เด็กชายพงพันธ์ได้รับมอบหมายให้ไปสร้างวงกลมเพื่อใช้ในการเล่นเกม	โดยใช้เชือกยาว	2	เมตร	และ
ชอล์ก	พงพันธ์ต้องการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆให้ออกแบบวิธีการสร้าง

คำาถาม                                                                

1. วงกลมที่สร้างมีรัศมียาวกี่เมตร                    

2.วงกลมที่สร้างมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่

คำาสั่ง

1.  จงสร้างวงกลมโดยใช้เชือกยาว 2 เมตร

2.  อธิบายการสร้างวงกลม

3.  ตอบคำาถามเกี่ยวกับวงกลม
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ก�รค�ดก�รแนวคิดของนักเรียน
	 1.	นักเรียนให้เพ่ือนคนหน่ึงคนจับตรงกลางเชือก	ตรงกลางที่เพ่ือนจับจะเป็นจุดศูนย์กลางวัดแบบนี้ไปเรื่อยๆ
พร้อมกับท�าเครื่องหมายไปเรื่อยจนเกิดวงกลม

	 2.	นักเรียนใช้เชือกโดยให้เพื่อนจับตรงปลายเชือกข้างหนึ่งแล้วดึงไปให้ตึง	จากนั้นท�ารอยจุดไว้

	 3.	นักเรียนคนหน่ึงคนจับเชือกไว้	แล้วให้อีกคนหนึ่งหมุนเชือกในลักษณะที่ตึงโดยไม่ให้เชือกหย่อนซึ่งคนที่ไม่ได้
หมุนนั้นเรียกว่าเป็น	 จุดศูนย์กลางของวงกลม	และหมุนวนจนท�าให้เกิดวงกลมโดยคนที่หมุดเชือกจะจับชอล์กท�ารอยขีดไว้
ด้วย

คำ�ถ�มเพื่อก�รประเมินก�รเรียนรู้ของนักเรียน
	 1.	จากการสังเกตวิธีการที่นักเรียนใช้ในการคิดในการหาวิธีสร้างวงกลมได้อย่างไร
	 2.	นักเรียนสามารถสร้างวงกลมโดยใช้เชือกได้อย่างถูกวิธี
	 3.	นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นและร่วมมือกันท�างานในการสร้างวงกลมมากน้อยเพียงใด 
	 				นักเรียนมีปัญหาในการท�างานภายในกลุ่มหรือไม่
	 4.	จากการสอนวันนี้นักเรียนจะใช้ความรู้	วิธีการเรียนรู้ในคาบนี้ไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในคาบต่อไป
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