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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดก้ าหนดมาตรา 22 ท่ีวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึด
หลกัให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ซ่ึงถือได้ว่า ผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด ฉะนั้นกระบวนการจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งพยายามส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยมีมาตรา 24 ก าหนดให้มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนดัของผูเ้รียน โดยการฝึกทกัษะกระบวนการคิด จดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ลงมือฝึกปฏิบติัให้สามารถท าได ้ คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ให้จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน    
สมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา      
กอปรกับนโยบ า ยของก ระทรว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร  ( ส า นัก ง าน เ ลข า ธิ ก า รภาก า ร ศึ กษ า , 
กระทรวงศึกษาธิการ.2558 : 1)  ยงัมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาและเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการปฏิรูปให้มีความเช่ือมโยงกนัทั้งหลกัสูตรและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน เพื่อใหมี้ความกา้วหนา้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้  
ยคุใหม่ เพื่อใหบ้รรลุผลตามมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียน 
 ซ่ึงในยุคปัจจุบนัและในอนาคตได้ให้ความส าคญัของหลกัการจดัการศึกษาในศตวรรษ    
ท่ี 21 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 43) ท่ีประกอบด้วย การเรียนรู้เพื่อรู้ 
(Learning to know) การเรียนรู้เพื่อการปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to do) การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning 
to be) และการเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น (Learning to live together) จึงเป็นทิศทางในการจดั
การศึกษาเพื่อความกา้วหนา้ของมนุษยชาติท่ีจะอยูร่่วมกนัและมนุษยมี์การเรียนรู้เพื่อบรรลุศกัยภาพ
ของความเป็นมนุษยด์ว้ยการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองต่อไป (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,ม.ป.ป.: 2) 
 ส าหรับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 56 ) มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์
เพราะคณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 
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แกปั้ญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ฉะนั้น 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงก าหนดกรอบสาระแกนกลางและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งมีหน้าท่ีจดัท าสาระการเรียนรู้ 
ก าหนดการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัช้ีวดัชั้นปี เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับผูเ้รียนทุกคนในสถานศึกษานั้นๆ ให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ส าหรับการจดัการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
จึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ร่ิมตน้การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามศกัยภาพของ
ตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์อยา่งพอเพียงท่ีจะน าไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิต รวมทั้งใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์จึงก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ,2552  
:  56-57)  1)จ านวนและการด าเนินการ 2)การวดั 3)เรขาคณิตศาสตร์ 4)พีชคณิต 5)การวิเคราะห์
ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และ 6)ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 จึงนับได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งใน  
การเรียนกลุ่มประสบการณ์อ่ืนๆและการน ามาใช้ในชีวิตประจ าว ัน ดังนั้ น คณิตศาสตร์จึง
ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เหตุผลในการจ าแนก เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล พร้อมสามารถสรุปหลกัการ ตลอดจนการแก้ปัญหาท่ีพบ ซ่ึง
นกัเรียนจ าเป็นตอ้งลงมือปฏิบติัจริง จนเกิดความแม่นย  าและความคล่องตวั เพื่อจะท าให้เกิดทกัษะ
และกระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จึงเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นต่อครูผูส้อนตอ้งฝึกฝนให้เกิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียน อาทิ เช่น  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย  ทักษะกระบวนการให้เหตุผล  ทักษะกระบวนการส่ือสารสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆในทาง
คณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และทกัษะกระบวนการทางดา้นความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีศึกษาด้านทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยยกระดับ
คุณภาพด้านคณิตศาสตร์ ดงัเช่น พิมพ์พร  ไชยฤกษ์ (2552)ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์
ร่วมกบักิจกรรมกลุ่มย่อย  พบว่าการใช้เกมทางคณิตศาสตร์ร่วมกบักิจกรรมกลุ่มย่อย มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และนกัเรียนยงัมีทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  เยาวลกัษณ์  ลีกระจ่าง (2554) ไดศึ้กษาทกัษะการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3             
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โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนตามแนวคิดซิปปาโมเดล พบว่า ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยผา่นการจดักิจกรรมการเรียน   การสอน ไดแ้ก่ 
มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู ้อ่ืน มีความเช่ือมั่นในตนเอง และ                     
กลา้แสดงออก และจริยา  จ  าปาหอม (2555) ไดท้  าการวิจยัพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ (5Es) พบว่า ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาของ
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.00 และนักเรียนยงัมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้คิด 
วเิคราะห์ วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล และมีความรับผดิชอบและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ ซ่ึงจากงานวิจยั
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปได้ว่า การพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัและ
จ าเป็นท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และยอมรับ แสดงความคิดเห็น
ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อีกดว้ย  นอกจากน้ีสุวร กาญจนมยรู (2533, เล่ม 2  
:  ค  าน า ) ยงัไดเ้สนอให้ครูผูส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของ
นกัเรียนเป็น 3 ลกัษณะ และใชเ้ทคโนโลยท่ีีหมายถึงเทคนิคการสอนท่ีแตกต่างกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. เทคนิคการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต ่า อาจเร่ิมจากส่ือการเรียน 
ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม และตอ้งเสริมแรงหรือให้ก าลงัใจในขณะเรียนมากๆ จึงค่อยๆเรียน     
ในลกัษณะ เล่น       เรียน        สรุป         ฝึกทกัษะ 

2. เทคนิคการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนปานกลาง อาจเร่ิมจากส่ือการ 
เรียนท่ีเป็นก่ึงรูปธรรมไปสู่นามธรรม และค่อย ๆ เรียนในลกัษณะ เล่น         เรียน       สรุป         ฝึก
ทกัษะ 

3. เทคนิคการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง นกัเรียนกลุ่มน้ี สามารถ 
เรียนไดทุ้กวธีิ และใชเ้วลาในการเรียนนอ้ยกวา่ปกติ 
 จากเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา ตามท่ี สุวร กาญจนมยรู กล่าวไว ้จึง
สอดคล้องกับ สิริพร ทิพย์คง, ปรีชา เนาว์เย็นผล และสมวงษ์ แปลงประสพโชค (2532) ท่ีได้
รวบรวมกิจกรรม/กระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เต็มใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการ
เรียนการสอนเกิดคุณสมบติั ทกัษะ และกระบวนการได ้นัน่ก็คือ การสร้างกิจกรรมเล่น สร้างเกมท่ี
สอดคล้องกบัเน้ือหาในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ เล่น และเรียนรู้ไปด้วยกัน ในขณะเดียวกัน       
ซ่ึงวธีิการเช่นน้ีจะช่วยสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร์ไดอี้กทางหน่ึง   
 แต่ทั้งน้ี คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดค านวณ ลกัษณะเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์
นั้นเป็นนามธรรม  เน้ือหาบางตอนยากท่ีจะอธิบายให้เขา้ใจได ้ซ่ึงปัจจุบนัครูผูส้อนพยายามใช้ส่ือ
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การเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมมาประกอบค าอธิบายเน้ือหาให้เกิดความเขา้ใจ และชดัเจนยิ่งข้ึน    
โดยการคิดวิธีการสอนต่าง ๆ มาพฒันาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัไม่มีวิธีสอนวิธีใดดีท่ีสุด  ฉะนั้น จาก
หลกัการส าคญัท่ีไดศึ้กษาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ การเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะประสบ
ความส าเร็จมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้น บุคคลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดก็คือ “ครูผูส้อน” ซ่ึงคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูผูส้อนท่ีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้น
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่นกัเรียนไดน้ั้น  ครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ต่อไปวา่ เน้ือหา
สาระท่ีจะสอนทั้งหมดนั้นจริง ๆ แลว้ เน้ือหาสาระแค่ไหนท่ีเป็นพื้นฐาน  และครูควรสอนเฉพาะเน้ือหา
ท่ีเป็นพื้นฐานเท่านั้น  และเน้ือหาท่ีจะเรียนต่อ ๆไป  ควรให้นกัเรียนคิดเอง โดยอาศยัความรู้พื้นฐานท่ีมี
อยู่นั้นมาพฒันาความคิดไปไดเ้อง โดยครูไม่ตอ้งสอน แต่ตอ้งฝึกปฏิบติัลงมือท าให้นกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจ     ซ่ึง สุวร กาญจนมยรู (2533, เล่ม 1 :  ค  าน า ) ยงัไดเ้สนอแนะไวว้า่ บางคร้ังครูผูส้อนอาจเร่ิมดว้ย
วธีิสอนแบบ ถาม-ตอบ โดยตั้งค  าถาม  ถามนกัเรียนให้เกิดความคิด และเกิดการคน้พบหลกัเกณฑ์ในการ
คิดนั้น ๆ   ดว้ยตนเอง ซ่ึงบางคร้ังอาจเร่ิมการสอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม สอนจากง่ายไปหายาก 
จึงจะท าให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “รู้จริง และรู้แจง้” จึงสอดคลอ้งกบั 
วจิิตร   ศรีสะอา้น (2535) ท่ีกล่าววา่ “ครู คือ หวัใจของการพฒันาการศึกษาทั้งมวล” ซ่ึงการส่งเสริม
ความสามารถของนกัเรียนจึงมีความส าคญัยิ่ง เพื่อให้ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งทางดา้นความรู้ และ
ทกัษะกระบวนการ ฉะนั้นครูผูส้อนคณิตศาสตร์จ าเป็นท่ีตอ้งคน้หาและเลือกวิธีการสอนมาใช้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ วยั  และความสามารถของนกัเรียน ตลอดจนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบริบท
ของโรงเรียน ชุมชน และสังคมท่ีนักเรียนมีความเป็นอยู่ ซ่ึงสภาพของนกัเรียนของโรงเรียนบา้น  
โจะโหวะ  ผูว้จิยัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและเก็บขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา  มีดงัน้ี 

1. สภาพบริบทของโรงเรียนบา้นโจะโหวะ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลบา้นเนิน  อ าเภอหล่มเก่า  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2  เปิดท าการ
สอนตั้ งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  โดยมีนักเรียนระดับอนุบาล  จ  านวน 2  
ห้องเรียน  ระดบัประถมศึกษา  6  ห้องเรียน  และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จ  านวน  3  ห้องเรียน  
รวม  11   ห้องเรียน  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด  จ  านวน  161  คน  ค าขวญัของโรงเรียนคือ “ เรียนดี    
มีวินยั  ใฝ่คุณธรรม น ากีฬา   พฒันาส่ิงแวดลอ้ม”   ปรัชญาของโรงเรียน “การศึกษา คือ แสงสว่าง
ของชีวิต”  วิสัยทศัน์ของโรงเรียน คือ  “ผูเ้รียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  มีทกัษะชีวิตและภาษาน าพาสู่สากล”  ส าหรับทาง          
ด้านสังคม เศรษฐกิจของผูป้กครองนักเรียน ส่วนมากมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจา้งทัว่ไป มีรายไดต้  ่าไม่พอกบัค่าใช้จ่าย (ผูป้กครองมีบุตรมาก  แต่งงานอายุ
นอ้ย ) รายไดไ้ม่พอเล้ียงดูบุตร ส่วนหน่ึงตอ้งทิ้งครอบครัวไปท างานต่างจงัหวดั ให้ลูกอยู่กบัญาติ  
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(ปู่  ยา่  ตา ยาย ) ท าใหค้รอบครัวขาดความอบอุ่น นกัเรียนมีปัญหาในเร่ืองการเงินและตอ้ง ขาดเรียน
ไปเพื่อรับจา้งหาเงินมาใช้จ่ายเอง จึงท าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนใหญ่ ในช่วงปิด          
ภาคเรียน ต้องหารายได้พิเศษ  รับจ้างร้อยใบยาสูบ เพื่อแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายประจ าวนัของนักเรียนน ามาโรงเรียน  ซ้ืออุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตวั พร้อม          
ค่าขนมบา้งเล็กนอ้ย  

2. จากการศึกษาสภาพปัญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556  ถึง 
2558   ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า  นักเรียนส่วนมากมีสภาพ
ครอบครัวแตกแยก บิดา มารดา หยา่ร้างกนั นกัเรียนตอ้งอาศยัอยูก่บั ปู่   ยา่ ตา ยาย หรือ พี่ ป้า นา้ อา   
ซ่ึงท าให้ความสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่นเพราะถูกปล่อยปละละเลย  อีกทั้งสภาพแวดล้อม    
ทางบา้นหรือชุมชนมีความเส่ียงต่อเด็ก ครอบครัวมีสมาชิกมาก  ชุมชนแออดั  ในดา้นความประพฤติ 
ทางบา้นไม่มีเวลาให้การอบรม สั่งสอนกิริยามารยาท  การพูดจา  การสอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม  สภาพความยากจนท าใหทุ้กคนในครอบครัวตอ้งใชเ้วลาในการท ามาหาเล้ียงชีพ  ในดา้น
การสนบัสนุนการเรียนผูป้กครองส่วนมากไม่ไดใ้ห้ความสนใจในการจดัหาส่ืออุปกรณ์การเรียน 
เพื่อเติมเต็มให้แก่บุตรหลานนอกเหนือจากท่ีทางโรงเรียนจดัให้ รวมทั้งไม่ได้สนใจในการสอน
การบา้นและการแนะน าการอ่านหนงัสือเพิ่มเติมใหแ้ก่นกัเรียน   
      3. ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน    
บา้นโจะโหวะ ในภาพรวม ซ่ึงผูว้จิยัไดว้เิคราะห์จากขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ปรากฏผลดงัน้ี  
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
                    โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  ปีการศึกษา  2557 (16 คน)  ปีการศึกษา  2558 (14 คน)     

กลุ่มสาระฯ คะแนนเตม็ 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

เฉลีย่ (ร้อยละ) การพฒันา 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

ภาษาไทย 100 75 68.80 69.07 -6.20 -5.93 

ภาษาไทยเพ่ิมเติม 100 75 73.40 73.50 -1.60 -1.50 

คณิต 100 75 70.90 71.71 -4.10 -3.29 

วทิย ์ 100 75 72.40 72.57 -2.43 -2.43 

สงัคม 100 75 70.80 71.14 -4.20 -3.86 

ประวติั 100 75 67.60 70.21 -7.40 -4.79 

อาเซียน 100 75 73.60 77.36 -1.40 +2.36 

หนา้ท่ี 100 75 72.10 74.50 -2.90 -0.50 

สุขศึกษา 100 75 67.20 75.86 -7.80 +0.86 

ศิลปะ 100 75 72.20 72.43 -2.80 -2.57 

การงาน 100 75 73.80 74.36 -1.20 -0.64 

องักฤษ 100 75 74.70 74.93 -0.30 -0.07 

เฉล่ีย 71.46 73.14 -3.54 -1.86 

 (ท่ีมา :  แบบบนัทึกประเมินผลการเรียนประจ าวชิา (ปพ. 5) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                            
ปีการศึกษา 2557 และ 2558  โรงเรียนบา้นโจะโหวะ) 

 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ดงักล่าว ในปีการศึกษา 2557 และ 2558  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ ตามโครงสร้างรายวิชา
คณิตศาสตร์  ตลอดปีการศึกษา  รวมเวลา 200  ชัว่โมง โดยไดว้ิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
ในสาระหลกัทั้ง  6 สาระหลกั ได้แก่ 1) จ  านวนและการด าเนินการ  2) การวดั 3) เรขาคณิต  4) 
พีชคณิต  5)  การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 6) ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงแบ่ง
หน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมดเป็น  14  หน่วย  ท าการทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ ๆละ 10 
คะแนน ในสาระท่ี 1-5  (ส าหรับสาระท่ี 6 ไดท้  าการประเมินโดยแทรกในสาระท่ี 1-5 )  จึงพบว่า 
คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละหน่วยของปีการศึกษา 2557 และ 2558  ดงัตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
               แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในสาระท่ี 1-5   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
               ปีการศึกษา  2557   จ  านวน  16  คน 

 

หน่วยท่ี ช่ือ หน่วยการเรียนรู้   
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

 

คะแนน
เตม็ 

 

คะแนน 
หลงัเรียน 

 
ล าดบั
ปัญหา เฉล่ีย % 

ภาคเรียนท่ี 1      
1 จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0  75 10 9.12 91.25 - 
2 จ านวนนบั 6 ถึง 9 75 10 9.00 90.00 - 
3 การบวกจ านวนสองจ านวน                  

ท่ีผลบวกไม่เกิน 9 
 

75 
 

10 
 

7.50 
 

75.00 
 
- 

4 การลบจ านวนสองจ านวน                    
ท่ีตวัตั้งไม่เกิน 9 

 
75 

 
10 

 
7.50 

 
75.00 

 
- 

5 จ านวนนบั 10 ถึง 20 75 10 7.60 76.25 - 
6 การบวกและการลบจ านวนทีม่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกนิ 20 
 

75 
 

10 
 

7.37 
 

73.75 
 

3 

ภาคเรียนท่ี 2      
7 การวดั 75 10 8.00 80.00 - 
8 การชัง่ 75 10 8.06 80.62 - 
9 การตวง 75 10 8.00 80.00 - 
10 จ านวนนบั 21  ถึง  100 75 10 7.93 97.37 - 
11 รูปเรขาคณิต 75 10 8.12 81.25 - 
12 เวลา 75 10 8.06 80.62 - 
13 การบวกและการลบจ านวนทีม่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกนิ 100 
 

75 
 

10 
 

7.25 
 

72.50 
 

2 

14 การบวก  ลบระคน 75 10 7.00 70.50 1 
  

 จากตาราง 1   ระดบัปัญหาเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 14   หน่วยท่ี  13  และ
หน่วยท่ี 6  
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
               แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในสาระท่ี 1-5   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
               ปีการศึกษา  2558   จ  านวน  14  คน 

 

หน่วยท่ี ช่ือ หน่วยการเรียนรู้   
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

 

คะแนน
เตม็ 

 

คะแนน 
หลงัเรียน 

 
ล าดบั
ปัญหา เฉล่ีย % 

ภาคเรียนท่ี 1      
1 จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0  75 10 9.00 90.00 - 
2 จ านวนนบั 6 ถึง 9 75 10 8.93 81.39 - 
3 การบวกจ านวนสองจ านวน                  

ท่ีผลบวกไม่เกิน 9 
 

75 
 

10 
 

7.21 
 

72.14 
 
- 

4 การลบจ านวนสองจ านวน                    
ท่ีตวัตั้งไม่เกิน 9 

 
75 

 
10 

 
7.14 

 
71.43 

 
- 

5 จ านวนนบั 10 ถึง 20 75 10 8.93 89.29 - 
6 การบวกและการลบจ านวนทีม่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกนิ 20 
 

75 
 

10 
 

7.00 
 

70.00 
 

3 

ภาคเรียนท่ี 2      
7 การวดั 75 10 8.57 85.70 - 
8 การชัง่ 75 10 8.42 84.28 - 
9 การตวง 75 10 8.21 82.14 - 
10 จ านวนนบั 21  ถึง  100 75 10 8.57 85.71 - 
11 รูปเรขาคณิต 75 10 8.57 85.71 - 
12 เวลา 75 10 8.57 85.71 - 
13 การบวกและการลบจ านวนทีม่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกนิ 100 
 

75 
 

10 
 

6.36 
 

63.57 
 

2 

14 การบวก  ลบระคน 75 10 6.21 62.14 1 
 

(ท่ีมา :  การวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบา้นโจะโหวะ)                          
  

  จากตาราง 2   ระดบัปัญหาเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ หน่วย ท่ี14   หน่วยท่ี  13  และ 
หน่วยท่ี  6   
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ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์จากแบบทดสอบหลงัเรียนของทุกหน่วยการเรียนรู้ คือ ตอนท่ี 1   
เป็นแบบเลือกตอบในมาตรฐาน ค 1.2  ป1/1 ตอนท่ี 2 เป็นการแสดงวิธีท า ในมาตรฐาน   ค 1.2        
ป1/2  จึงพบวา่  มาตรฐาน ค 1.2  ป1/2 เร่ืองการวิเคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทย์
ปัญหาระคน ของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนยพ์ร้อมทั้งการตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ  ส่วนมากนกัเรียนท าแบบทดสอบไม่ได ้ และไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากขาดความพร้อมไม่สนใจเรียน ไม่มีความสามารถในการอ่าน  การวิเคราะห์       
การตีความ  การแปลความ  ไม่เข้าใจข้อความท่ีเป็นโจทย์ปัญหาขาดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 14  ดงัแสดง
โครงสร้างรายวชิาของเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีเป็นปัญหาเพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป ดงัตาราง 3  
ตาราง 3  โครงสร้างเน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน  3  หน่วย 

หน่วยท่ี ช่ือ หน่วยการเรียนรู้   จ านวน(ชัว่โมง) 

ภาคเรียนท่ี 1   

6 การบวกและการลบจ านวน ท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 
     การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 20 
     โจทย์ปัญหาการบวกทีม่ผีลบวกไม่เกนิ 20 
     การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 20 
    โจทย์ปัญหาการลบ 

12 
2 
4 
2 
4 

ภาคเรียนท่ี 2   

13 การบวกและการลบจ านวน ท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
     การบวกจ านวนท่ีมีสองหลกั      
     โจทย์ปัญหาการบวก 
     การลบจ านวนท่ีมีสองหลกั 
     โจทย์ปัญหาการลบ 
     การสร้างโจทยปั์ญหาจากภาพ 

25 
6 
4 
6 
4 
5 

14 การบวก  ลบระคน 
     การบวก  ลบระคน 
    โจทย์ปัญหาการบวก  ลบระคน 
    การสร้างโจทยปั์ญหาจากภาพ 

25 
12 
4 
9 

รวมทั้งส้ิน 62 

หมายเหตุ   ใช้สอนเร่ืองโจทย์ปัญหา   20  ช่ัวโมง 
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จากตาราง 3  ผูว้จิยัจึงไดว้ิเคราะห์ช้ินงาน/ภาระงาน ระหวา่งเรียน ของหน่วยการเรียนรู้  
พบวา่  มาตรฐาน ค 1.2  ป1/2 วเิคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา และโจทยปั์ญหาระคน    
ของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนยพ์ร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ส่วนมากนกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาไม่ได ้ มีดงัน้ี 

1. อ่านโจทยไ์ม่ได ้ ตีความ  แปลความไม่ได ้
2. เขียนประโยคสัญลกัษณ์ไม่ได ้
3. หาค าตอบไม่ได ้

 ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งดา้นการทดสอบและทางดา้นผลลพัธ์ของการจดัการเรียนการ
สอนสาระคณิตศาสตร์ดงักล่าว จ าเป็นตอ้งคน้หาวิธีการ หรือกระบวนการจดัการเรียนการสอน
เพื่อให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ไดมี้ความสนใจ สามารถพฒันาทางดา้นทกัษะกระบวนการ           
ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นพื้นฐาน คือ ท าความเข้าใจกับปัญหา รวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวข้องใน
กระบวนการแกปั้ญหา สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลได ้
และเลือกรูปแบบของการส่ือสาร การส่ือความหมายและน าเสนอด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ดงัเช่น       
มีงานวิจยัของ จริยา  จ  าปาหอม (2555) ท่ีไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ (5Es) และธนวรรณ  แก้ววิเชียร (2559) ได้ท าการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามเทคนิค K-W-D-L โดยใช้กระบวนการร่วมมือ THINK – PAIR – 
SHARE เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ดงันั้น ผูพ้ฒันาจึงน า
แนวคิด หลักการต่างๆ และข้อมูลจากการศึกษางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับกระบวนการในการ
แกปั้ญหาให้ตรงเป้าหมาย จึงไดท้  าการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน ออกแบบแผนการ
จดัการเรียนรู้ใหส้ามารถด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพบริบท
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยท าการพฒันากระบวนการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการเล่น
และเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มี
ความสามารถทางดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อนัไดแ้ก่  ดา้นการแกปั้ญหา ดา้นการให้
เหตุผล และด้านการส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ได้ ตลอดทั้ง
สามารถส่งผลต่อการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไดอี้กประการหน่ึง 
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ค าถามการวจัิย 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์       
มีหลกัการ แนวคิด และแนวทางการจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร 
 2. กระบวนการเรียนการสอนเล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) จะ
สามารถพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่นกัเรียนไดห้รือไม่ และนกัเรียนเกิด
ทกัษะกระบวนการอะไรบา้ง  
 3. วิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนการสอนเล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and 
Learn : 1P4Rs ) จะส่งผลต่อการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน อยา่งไร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี หลักการและ            
แนวทางการพฒันาวิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยการเล่นและเรียน เพื่อ
พฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
 3. เพื่อทดลองใช้วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ และศึกษาผลการใช ้ดงัน้ี 
  3.1 การพฒันาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) ของนกัเรียน    ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ หลงัการพฒันา 
         3.2   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองโจทยปั์ญหา 
โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs  ) ให้นกัเรียนมี
ผลการประเมินเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป และมีจ านวนนกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไป หลงัการ
พฒันากบัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ หลังได้รับการพฒันาด้วย
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  มีความสามารถ
ทางดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา 2)ทกัษะดา้นการ
ใหเ้หตุผล และ3) ทกัษะดา้นการส่ือสาร ส่ือความหมาย การน าเสนอ  สูงกวา่ก่อนการพฒันา 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ หลังได้รับการพฒันาด้วย
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (เกณฑร้์อยละ 70 ข้ึนไป) 

ความส าคัญของการวจัิย 
1. ไดข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ท่ีเหมาะสม        

มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
2.  ครูผูส้อนไดค้น้พบวธีิการสอน กระบวนการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ และเป็นตวัอย่างให้แก่โรงเรียน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน 
 3. นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในดา้นทกัษะการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมาย
และการน าเสนอ 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงข้ึน 

ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมุ่งพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อให้นกัเรียนมี
ความสามารถทางดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา 2)
ทกัษะด้านการให้เหตุผล และ3) ทกัษะด้านการส่ือสาร ส่ือความหมาย การน าเสนอ  หลงัพฒันา
สูงข้ึน โดยก าหนดขอบเขตการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี หลักการและ            
แนวทางการพฒันาวิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยการเล่นและเรียน เพื่อ
พฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  เพื่อน ามาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนการสอน ผูพ้ฒันา จึงด าเนินการ 
ดงัน้ี 
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 1. ประเด็นท่ีศึกษา    
  1.1 แนวคิดการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเร่ือง 
ความหมาย ความส าคญั และประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1.2 แนวคิด ทฤษฎีการจัดกระบวนการเ รียนการสอน รูปแบบ วิธีการสอน 
กระบวนการสอน และเทคนิคการสอนสาระคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการส่ือสาร 
ส่ือความหมายและการน าเสนอ พร้อมทั้งส่งผลต่อการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน 
 2. แหล่งขอ้มูล   
  2.1 เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการพฒันาความสามารถด้าน
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเร่ือง ความหมาย ความส าคญั และประเภทของทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแนวทางการจดัการเรียนการสอน เทคนิคการจดัการเรียนการสอน
เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  2.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์จ านวน  5 คน  
           
   2.2.1 นกัวชิาการ อาจารยม์หาวทิยาลยั จ านวน 2 คน 
   2.2.2  นกัวชิาการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา   จ านวน 1  คน 
   2.2.3 ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน      
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร   
  แนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี หลกัการและแนวทางการพฒันา
วิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยการเล่นและเรียน เพื่อพฒันาความสามารถ
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบ้าน       
โจะโหวะ 
 ระยะที่ 2 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  ดงัน้ี 
 1.         วธีิการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ 
  1.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
   1.1.1 ขั้นตอน กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์  
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
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 ขั้นที่ 1 เล่น (Play) เล่นสัมผสัจากของจริง ส่ือ และเกม ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม (Learn to Review) 
ก่อนน าสู่บทเรียนเน้ือหาคณิตศาสตร์ใหม่ ขั้นที่ 3 ฝึกอ่าน (Learn to Read) ฝึกอ่านตีความ ฝึกอ่านแปล
ความ       ฝึกอ่านวิเคราะห์โจทย ์ขั้นที่ 4 ฝึกคิด (Learn to Rethink) ฝึกคิดการแกปั้ญหา ฝึกคิดการให้
เหตุผล ฝึกคิดการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ ขั้นที่ 5 ฝึกสรุปผลลพัธ์ (Learn to Result) 
ฝึกการหาขอ้สรุป และการตรวจหาค าตอบ 
   1.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา จ านวน 
20 ชัว่โมง ประกอบดว้ย  
     1)โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 จ  านวน       
4 ชัว่โมง  

     2)โจทย์ปัญหาการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ งไม่เกิน 20 จ  านวน         
4 ชัว่โมง 
   3) โจทยปั์ญหาการบวกจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 จ านวน    
4 ชัว่โมง 
   4) โจทยปั์ญหาการลบจ านวน ท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 จ านวน    
4 ชัว่โมง  
   5) โจทยปั์ญหาการบวก  ลบ ระคน จ านวน 4 ชัว่โมง 
  1.2 ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล  
   ผู้เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน 
                               ญญ โ  มี             น     น มากกวา่ 10 ปี     
  1.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร  
   1.3.1 ความเหมาะสมของ ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   1.3.2 ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
โจทยปั์ญหา 
 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์  ดงัน้ี  
  2.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
   2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาด้านความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการ ท่ีสอดคล้องกับ
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพฒันานกัเรียนในระดบัประถมศึกษา 
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   2.1.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาโดยพิจารณาดา้นความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
เขียนแผนการจดัการเรียนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  2.2 ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล 
   2.2.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนท่ีมีความสามารถในการสอนสาระ
คณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน ท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 10 ปี 
   2.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ปีการศึกษา  2557 จ  านวน 16 คน และ ปีการศึกษา 
2558 จ  านวน 14 คน รวม จ  น นทั้งส้ิน  30  คน  
  2.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร  
   ความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
และความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา เพื่อ
พฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ระยะที ่3 ทดลองการใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play 
and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  เ น้ือหาท่ีใช้ในการทดลองขั้ นตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )   เพื่อพฒันาความสามารถทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มี  2 ส่วน  คือ  
  1.1 ความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในดา้น 1)ทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหา 2)ทกัษะกระบวนการใหเ้หตุผล และ 3)ทกัษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการ
น าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
  1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 2. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล  
  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน 
บา้นโจะโหวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ  านวน 15 คน 
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 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร  
  ตวัแปรต้น ได้แก่ ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์    
(Play and Learn : 1P4Rs ) เพื่อพฒันาความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่    
  3.1 ความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในดา้น 1)ทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหา 2)ทกัษะกระบวนการใหเ้หตุผล และ 3)ทกัษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการ
น าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
  3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1           

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์  หมายถึง เป็นการแสดงออก 

ถึงความสามารถทางดา้นทกัษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย  
  1.1 ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนกัเรียนมีการแสดงทกัษะท่ีน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อหาวธีิการขั้นตอนกระบวนการในการคน้หาค าตอบ ดงัน้ี  
   1) นกัเรียนท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา  
   2) นกัเรียนไดฝึ้กวางแผนแกปั้ญหา  
   3) นกัเรียนสามารถด าเนินการแกปั้ญหา  
   4) นกัเรียนสามารถตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบัได ้
   1.2 ทกัษะกระบวนการใหเ้หตุผล  โดยนกัเรียนมีการแสดงทกัษะท่ีอาศยัหลกัการ 
ขอ้มูล ความรู้จากขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง มาสนบัสนุนเพื่อลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล ดงัน้ี 
          1) นกัเรียนจ าแนกรายละเอียดและก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหากบัสถานการณ์/โจทย์
หรือปัญหาท่ีสนใจ  
           2) นกัเรียนเลือกใชเ้หตุผล รู้จกัความไม่ถูกตอ้งของเหตุผล และแสดงความ
คิดเห็นในการใชเ้หตุผลของตนเอง 
       3) นกัเรียนลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผลจากแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้เขียน ค าพดู ตาราง 
รูปภาพ 
            4) นกัเรียนเขา้ใจ สร้าง และใชค้วามคิดรวบยอด 
            5) นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงได ้
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  1.3 ทกัษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ โดยนกัเรียนมีการ
แสดงทกัษะกระบวนการ ดงัน้ี 
   1)  นกัเรียนสามารถ อธิบาย ช้ีแจง แสดงความเขา้ใจความคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
ของตนเอง 
          2) นกัเรียนสามารถตีความ แปลความ และวเิคราะห์โจทยท่ี์ตนเองคน้พบ 

        3) นกัเรียนสามารถน าเสนอ โดยใชภ้าษา สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ตามล าดบั  
ในการท างานแกโ้จทยปั์ญหาเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกนั  
    2. ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 
1P4Rs ) หมายถึง เป็นขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาป่ี 1 ท่ีสร้างจากการเช่ือมโยง ความสัมพนัธ์ของแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการเรียนรู้ใน
การพฒันาความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ดา้น คือ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล 
และการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ โดยมีขั้นตอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียน คณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  ประกอบดว้ย  5 ขั้น ดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1 เล่น (Play) ครูจดักิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เล่นสัมผสัจากของจริง ส่ือ
ต่างๆ เช่น ภาพประกอบ บตัรภาพ บตัรโจทยปั์ญหา และเกมต่างๆ  
  ข้ันที ่2 ทบทวนความรู้เดิม (Learn to Review) ครูด าเนินการทบทวนความรู้เดิมก่อน
น าเสนอการเรียนรู้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ใหม่ 
  ขั้นที ่3 ฝึกอ่าน (Learn to Read ) ครูด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียน
ฝึกอ่านตีความโจทย ์ ฝึกอ่านแปลความโจทย ์และฝึกอ่านวเิคราะห์โจทย ์
  ขั้นที่ 4 ฝึกคิด (Learn to Rethink) ครูด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนได้ฝึกคิดการแก้ปัญหาโจทย์ ฝึกคิดการให้เหตุผล และฝึกการคิดการส่ือสาร ฝึกส่ือ
ความหมาย  ฝึกการน าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
  ข้ันที่ 5 ฝึกสรุปผลลัพธ์ (Learn to Result) ครูด าเนินการฝึกให้นกัเรียนสรุปผลลพัธ์ 
ฝึกการหาขอ้สรุป และฝึกตรวจหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 15 คน
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
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 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ หมายถึง โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลบา้นเนิน  
อ าเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2  
เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง โจทยปั์ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  ปีการศึกษา  2559 

 

 

 

 

 


