
ช่ือเร่ือง             รายงานวจิยัการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์      
                         โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ “เล่นและเรียนคณิตศาสตร์”  

( Play and Learn :1P4Rs ) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
ผู้วจัิย  นางพรทิพย ์ ช านา    
                           ต  าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านา การพิเศษ  โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  
                         สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
ปีการศึกษา 2559 

บทคัดย่อ 

 รายงานวิจัยการพัฒนาคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิจัยทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
วตัถุประสงค์ของการพฒันาดงัน้ี 1)เพื่อศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี 
หลกัการและแนวทางการพฒันาวธีิการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยการเล่นและ
เรียน เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  1โรงเรียนบ้านโจะโหวะ  2)เพื่อสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 3) เ พื่ อ ท ด ล อ ง ใ ช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ และศึกษาผลการใช้ คือ 
(1) ศึกษาการพฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ หลงัการพฒันา และ (2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์           
ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 เร่ืองโจทยปั์ หา โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and Learn : 1P4Rs ) ใหน้กัเรียนมีผลการประเมินเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป และมีจ านวนนกัเรียน
ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป ก่อนและหลงัการพฒันากบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ขั้นตอนการด าเนินการ
พฒันามี  3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระยะท่ี 2     
การสร้างและตรวจสอบ ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์  ระยะท่ี 3 
การทดลองใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลการพฒันา ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์เน้ือหา แนวคิด หลกัการ และทฤษฎี   
2 ) แบบวดัความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ หา  
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กลุ่มตวัอย่าง ในการพฒันาไดแ้ก่ นกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ จ านวน  
15 คน ปีการศึกษา 2559 สถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียประชากร(  ) ค่าเฉล่ียประชากร
ร้อยละ( %) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร( ) 
 ผลการพฒันา พบวา่ 

1. ผลการศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สรุปประเด็นส าค ัไดว้า่  
1.1 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าค ัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีควรมุ่ง 

ฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ปั หา มีความคิด       
ใหเ้หตุผลเป็น อ่านและส่ือความหมายได ้
                       1.2 ครูผูส้อนตอ้งให้โอกาสนักเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดด้วยตนเองให้มาก  โดยจดั
สถานการณ์หรือปั หาหรือเกมท่ีน่าสนใจ  มีความทา้ทาย  ให้เด็กอยากคิด เพื่อให้นกัเรียนท าความ
เขา้ใจปั หา, วิเคราะห์ปั หา,วางแผนแกปั้ หา,ด าเนินการแกปั้ หา, ตรวจสอบค าตอบได้ ซ่ึงเป็น
การฝึกทกัษะในการให้เหตุผล และแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  
และการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

1.3 ครูตอ้งสอนโดยเร่ิมจากส่ิงใกลต้วัใชข้องจริงใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรงท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนั และชีวิตจริง และครูตอ้งทบทวนความรู้เดิมก่อนสอน
เน้ือหาใหม่ทุกคร้ังเพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากของจริง ของจ าลอง รูปภาพ และ
น าไปสู่สั ลกัษณ์ โดยครูตอ้งกระตุน้ใชค้  าถามเพื่อพฒันาการคิด การแกปั้ หา ฝึกคิดไปตามล าดบั
อยา่งมีเหตุผล และใหน้กัเรียนแกปั้ หา คน้พบหลกัเกณฑด์ว้ยตนเอง 
        1.4 รูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตอ้งท าให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เต็มใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ จึงเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดคุณสมบติั เกิดทกัษะ และเกิดกระบวนการได ้
ส่ิงนั้นคือ การสร้างกิจกรรมการเล่น สร้างเกมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียนเพื่อให้นกัเรียนได้
เล่น และเรียนรู้ไปดว้ย ตลอดทั้งจะช่วยสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร์ได ้ 

1.5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงสรุปได ้ดงัน้ี 
1.5.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม   
1.5.2  ขั้นสอนเน้ือหาใหม่   
1.5.3  ขั้นสรุปน าไปสู่วธีิลดั      
1.5.4  ขั้นฝึกทกัษะ 
1.5.5 ขั้นน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
1.5.6  ขั้นการประเมินผล   
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2.           กระบวน      การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได ้5 ขั้น คือ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ “เล่นและเรียนคณิตศาสตร์” (Play and Learn : 1P4Rs ) ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1 เล่น (Play) ครูจดักิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เล่นสัมผสัจากของจริง ส่ือ
ต่างๆ เช่น ภาพประกอบ บตัรภาพ บตัรโจทยปั์ หา และเกมต่างๆ  
  ขั้นท่ี 2 ทบทวนความรู้เดิม (Learn to Review) ครูด าเนินการทบทวนความรู้เดิมก่อน
น าเสนอการเรียนรู้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ใหม่ 
  ขั้นท่ี 3 ฝึกอ่าน (Learn to Read ) ครูด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียน
ฝึกอ่านตีความโจทย ์ ฝึกอ่านแปลความโจทย ์และฝึกอ่านวเิคราะห์โจทย ์
  ขั้นท่ี 4 ฝึกคิด (Learn to Rethink) ครูด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียน
ได้ฝึกคิดการแก้ปั หาโจทย ์ฝึกคิดการให้เหตุผล และฝึกการคิดการส่ือสาร ฝึกส่ือความหมาย       
ฝึกการน าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
  ขั้นท่ี 5 ฝึกสรุปผลลพัธ์ (Learn to Result) ครูด าเนินการฝึกใหน้กัเรียนสรุปผลลพัธ์ ฝึก
การหาขอ้สรุป และฝึกตรวจหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

3. ผลการทดลองใช ้ปรากฏวา่ 
3.1 ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถม  

ศึกษาปีท่ี 1 จากการวดัดว้ยเคร่ืองมือแบบเลือกตอบ,แบบอตันยั ,ตรวจงานจากแบบฝึกหัดและการ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนและหลงัเรียน พบว่า 1)ดา้นทกัษะกระบวนการแกปั้ หามีค่าเฉล่ีย
ประชากรร้อยละ 81.67, 70.00,และอยูใ่นระดบัดีและดีมาก ตามล าดบั 2)ดา้นทกัษะกระบวนการให้
เหตุผลมีค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ 63.33, 63.33,และอยู่ในระดบัดีและดีมาก ตามล าดบัและ3)ดา้น
ทกัษะการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอมีค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ70.43, 71.43,และอยูใ่น
ระดบัดีมากและดี ตามล าดบั 
          3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เร่ืองโจทยปั์ หา 
หลงัการพฒันา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  และเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด               
ร้อยละ 70  ปรากฏวา่ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยูใ่นระดบัดี (  % = 71.67) 
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