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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดก้ล่าวถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช  2551  ไวว้า่  ผูเ้รียนทุกคนมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ให้ครบทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ซ่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง         
ตามศกัยภาพ  โดยก าหนดสาระหลักที่จ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน  ดังน้ี  สาระที่ 1 จ  านวนและ       
การด าเนินการ : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน  ระบบจ านวนจริง  สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง  
การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนใน
ชีวิตจริง   สาระที่ 2 การวดั : ความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ  เงินและเวลา 
หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั   
และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ สาระที่ 3  เรขาคณิต : รูปเรขาคณิตและ
สมบตัิของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ  และสามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric transformation) ในเร่ืองการเล่ือนขนาน 
(translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation)  สาระที่ 4  พีชคณิต : แบบรูป 
(pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการ  ของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ 
ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต  สาระที่ 5  การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น : การก าหนดประเด็น การเขียน               
ขอ้ค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  
ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น 
ความน่าจะเป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และ 
ช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  และสาระที่ 6  ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์: การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที่หลากหลาย  การให้เหตุผล การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์การน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 1-2) 
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 นอกจากผูเ้รียนจะต้องเรียนรู้ตามสาระหลักที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา  ยงัได้คุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตอ้งมีคุณภาพตามที่
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2551  ก าหนดไว ้ ดงัน้ี 1)  มีความรู้ความเขา้ใจ
และความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์  และการด าเนินการของ
จ านวน สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนักถึง    
ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  2)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก 
ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน สามารถวดัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าความรู้เก่ียวกับ          
การวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้  3)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม          
รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของ
เสน้ตรง รังสี เสน้ตรง และมุม  4)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสมัพนัธไ์ด ้
5) รวบรวมขอ้มูลและจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั 
และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้  6) ใชว้ิธีการที่หลากหลาย
แกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกตอ้ง  
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 3-4) 

คณิตศาสตร์  เป็นวิชาที่มีลกัษณะเชิงนามธรรม  จึงยากต่อการอธิบาย  ครูผูส้อนจึงประสบ
ปัญหาในการจดัการเรียนรู้  ผูเ้รียนไม่บรรลุจุดหมายตามที่ก  าหนดไวไ้ด ้ ฉะนั้นครูผูส้อนจ าเป็นตอ้ง
พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  จากเดิมเน้นแบบท่องจ า  มาเป็นส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยคิด
และปฏิบตัิจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  โดยการใชส่ื้อการเรียนรู้  ให้สอดคลอ้ง
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ไดก้  าหนดไว ้ และให้สัมพนัธ์กับเน้ือหาสาระการเรียนรู้  นอกจากน้ี      
การจดัการเรียนรู้  ยงัตอ้งอาศยัเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์  ที่หลากหลายรูปแบบเขา้มาช่วยดว้ย  
สิริพร  ทิพยค์ง (2545 : 1) ไดก้ล่าวถึง  ความหมาย  ของคณิตศาสตร์  ไวว้่า 1)  คณิตศาสตร์เป็นวิชา
ที่วา่ดว้ยความคิด   การใชก้ระบวนการคิด  ตอ้งอาศยัเหตุผล  และการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นการฝึก
แก้ปัญหาต่าง ๆ  2)  คณิตศาสตร์เป็นภาษาอย่างหน่ึง  สัญลักษณ์ ที่ใช้ในคณิตศาสตร์เกิดขึ้นจาก
ความคิด  และตกลงยอมรับที่จะน าไปใช้  3)  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหน่ึง ความงามของ
คณิตศาสตร์เป็นความมีระเบียบและความผสมผสานกลมกลืนกนั  คณิตศาสตร์ ไดแ้สดงความคิด 
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการ  เช่ือมโยงส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกบัคณิตศาสตร์  4)  คณิตศาสตร์ 
เป็นวชิาที่สร้างความมีระเบียบ  แบบแผน  มีล าดบัขั้นตอนในการคิด  และตอ้งคิดอยา่งมีเหตุผลดว้ย    
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 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเคร่ืองมือต่อการพฒันาศกัยภาพของสมอง
จุดเน้นของการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปล่ียนจากการเน้นให้จดจ าข้อมูลทักษะพื้นฐาน 
เป็นการพฒันาผูเ้รียนไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และมีทกัษะ
พื้นฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ  ผูเ้รียนจะต้องได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจจากการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  
ด้วยตนเอง  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพฒันาความสามารถและกระบวนการในการแก้ปัญหาแล้ว 
ยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้พฒันาความสามารถในการให้เหตุผลความสามารถในการส่ือสาร  สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะตอ้งฝึกทกัษะการคิดให้ผูเ้รียน
ฝึกวเิคราะห์แนวคิดการใชค้  าถามกระตุน้ให้คิดจึงเป็นส่ิงส าคญั  เม่ือฝึกบ่อย ๆ  ผูเ้รียนจะเกิดทกัษะ  
สามารถวเิคราะห์และสร้างแนวคิดไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงในการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษานั้น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เป็นระดบัแรกที่นกัเรียนเร่ิมเรียนคณิตศาสตร์อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองครู
จ าเป็นตอ้งวางพื้นฐานความรู้ให้กบันักเรียน  โดยนักเรียนควรไดรั้บการปลูกฝังและฝึกหัดการคิด
อย่างมีระเบียบแบบแผน  และเป็นล าดับขั้นตอน  สามารถคิดเลขได้ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  แม่นย  า
โดยเฉพาะความรู้ในเร่ืองการบวก  การลบ  จ  านวนนับ  ที่ตอ้งเร่ิมตน้จากตวัเลขหน่ึงหลกั สองหลกั 
ไปตามล าดบัขั้นตอน ฉะนั้นนักเรียนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการคิด โดยเฉพาะลกัษณะ
การคิด  อนัไดแ้ก่  การคิดคล่อง  การคิดหลากหลาก  ในการบวก  ลบ  จ  านวนนับ  ไดเ้ป็นอยา่งดี              
เพือ่น าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนในระดบัสูงขึ้นไป  ดงัค  ากล่าวของสุวิทย ์ มูลค า (2544 : 120)           
ที่กล่าวถึง  มิติลกัษณะการคิด  มีทั้งหมด  9  ขอ้  คือ  1) คิดคล่อง  2) คิดหลากหลาย  3) คิดละเอียด         
4) คิดชนัเจน  5) คิดอยา่งมีเหตุผล  6) คิดถูกทาง  7) คิดกวา้ง  8) คิดลึกซ้ึง  และ 9) คิดไกล  และ                
ที่เก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัคณิตศาสตร์  คือ  คิดคล่อง  มีจุดหมายเพื่อให้ไดค้วามคิดจ านวนมากและ
คิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ส่วนคิดหลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดค้วามคิดที่มีลกัษณะหรือรูปแบบ     
ที่ต่าง ๆ กนั 
 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เป็นส่ือการเรียนรู้ชนิดหน่ึง  ที่ใหผู้เ้รียนไดใ้ชฝึ้กฝนจนสามารถ
ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ มีความรู้  ความเขา้ใจ เกิดความช านาญในสาระการเรียนรู้นั้น ๆ  
ปิยาภรณ์  สร้อยระยา้  (2547 : 11-34)  ไดก้ล่าวถึง  ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  ไวว้่า  
แบบฝึกหรือแบบฝึกหดั  หรือแบบฝึกเสริมทกัษะมีประโยชน์  ดงัน้ี  1)  ท  าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียน
ได้ดียิง่ขึ้น  2)  ท  าให้ครูทราบความเขา้ใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  3)  ครูได้แนวทางในการ
พฒันาการเรียนการสอน  เพือ่ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนไดดี้ที่สุดตามความสามารถของตน 
4)  ฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ 5)  ฝึกให้นักเรียนได้
ท  างานดว้ยตนเอง  6)  ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย  7)  ค  านึงถึงความ
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แตกต่างในระหวา่งบุคคล  โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะของตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งค  านึงถึง
เวลาหรือความกดดนัอ่ืนๆ 
 จากงานศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของนักการศึกษา  หลาย ๆ ท่าน  เช่น  วราภรณ์  นิลดา  
(2553 : 68) ได้สร้างชุดฝึกทกัษะการคิดค านวณ  เร่ืองการบวก  ลบ   จ  านวน  ส าหรับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  สังกดัส านักงาน
ศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จ  านวน  30  คน  ผลการวิจยั  พบว่า  ชุดฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  
เร่ือง การบวก  ลบจ านวน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  เท่ากบั 82.20/81.40  
ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะการคิดค านวณ                    
เร่ือง การบวก  ลบจ านวน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะสูงกว่าก่อน
ใชชุ้ดฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั .01   และ  สิทธิชยั  เหมลา (2553 : 52)  ไดศ้ึกษาผล 
การพฒันาแบบฝึกคณิตศาสตร์ดา้นการบวก  การลบ  และการบวกลบระคนจ านวนที่มีผลลพัธ ์
และตวัตั้งไม่เกิน 100  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553   
โรงเรียนบา้นไร่นางาม ส านกังานการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ผลการศึกษา  พบวา่   
(1)  แบบฝึกคณิตศาสตร์ดา้นการบวกการลบ  และการบวกลบระคนจ านวนที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้ง 
ไม่เกิน 100   มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.07/80.00  สูงกว่าเกณฑ ์75/75  (2)  ค่าดชันีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกคณิตศาสตร์ดา้นการบวก  การลบ  และการบวกลบระคนจ านวนที่มีผลลพัธ์
และตวัตั้งไม่เกิน 100  มีค่าเท่ากบั  0.7295  หมายถึง นักเรียนมีความกา้วหน้าคิดเป็นร้อยละ 72.95   
(3)  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สามารถคงทนความรู้ดา้นการบวก การลบ และการบวกลบระคน
จ านวนที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน 100  หลงัเรียน  2  สปัดาห์ไดค้ิดเป็นร้อยละ 95.46   
 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ของครูผูส้อนในปีที่ผา่นมาในปีการศึกษา 2556  ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ตามโครงสร้าง
รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตลอดปีการศึกษา  เวลา  200  ชัว่โมง  โดยวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  ในสาระหลกั  ทั้ง  6  สาระหลกั  ดงัน้ี 1) จ  านวนและการด าเนินการ            
2) การวดั  3) เรขาคณิต  4) พชีคณิต  5)  การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  6) ทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงไดแ้บ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้  ทั้งหมด  14  หน่วย  ท าการทดสอบหลงัเรียน    
ทุกหน่วยการเรียนรู้  ในสาระที่ 1-5  (สาระที่ 6  ไดท้  าการประเมินโดยแทรกในสาระที่ 1-5)  พบว่า 
เน้ือหาในสาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าหน่วยการเรียนรู้                
ในสาระที่ 2-5  นกัเรียนมีปัญหาในดา้นทกัษะการคิดค านวณเก่ียวกบั  การบวก  การลบ  จ  านวนนับ   
ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ  ดงัปรากฏตามตาราง 1 
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ตาราง 1    ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                  แต่ละหน่วยการเรียนรู้  ในสาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  ของนกัเรียน 
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ปีการศึกษา  2556  จ  านวน  9  หน่วย 

 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้   
เป้าหมาย 
(%) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
หลังเรียน 

 

ล าดับ
ปัญหา 

เฉลี่ย % 

1 จ านวนนบั 1  ถึง 5  และ 0  75% 20 18.00 90.00 - 
2 จ านวนนบั 6  ถึง 9 75% 20 18.16 90.80 - 
3 การบวกจ านวนสองจ านวน                  

ที่ผลบวกไม่เกิน 9 
 

75% 
 

20 
 

14.85 
 

74.25 
 
5 

4 การลบจ านวนสองจ านวน                    
ที่ตวัตั้งไม่เกิน 9 

 
75% 

 
20 

 
14.50 

 
72.50 
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5 จ านวนนบั 10  ถึง 20 75% 20 17.00 85.00 - 
6 การบวกและการลบจ านวน          

ที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน 20 
 

75% 
 

20 
 

14.45 
 

72.25 
 
3 

10 จ านวนนบั 21  ถึง  100 75% 20 17.65 88.25 - 
13 การบวกและการลบจ านวน             

ที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน 100 
 

75% 
 

20 
 

13.40 
 

67.00 
 
2 

14 การบวก  ลบระคน 75% 20 12.36 61.80 1 
 

หมายเหตุ   หน่วยการเรียนรู้ที่  7,  8,  9,  11 และ 12  อยูใ่นสาระที่ 2 - 5 
ที่มา :  การวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ                             

 

 จากตาราง 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียร้อยละจากการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  ปีการศึกษา 2556  สาระที่ 1-5  มีจ  านวน 9  หน่วยการเรียนรู้                   
และจากการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  เทียบกับเป้าหมาย 75% ที่ก  าหนดไว ้           
มีหน่วยการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินไม่ถึงเป้าหมาย  จ  านวน  5  หน่วย  ตามระดบัปัญหามากที่สุด
ไปหาระดบัปัญหานอ้ยที่สุด คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 14  หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่วนอีก 4 หน่วย มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกว่าเป้าหมาย             
ทีก่  าหนดไว ้ (ร้อยละ 75 ) 
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 จากปัญหาที่กล่าวขา้งตน้  ผูร้ายงานเห็นวา่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เป็นปัญหาอยา่งยิ่งส าหรับ
นักเรียนของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  จ  านวน 8 โรงเรียน  ซ่ึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน  
เพราะเร่ืองการบวก  ลบจ านวนนบั เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั  และจ าเป็นที่ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจ  
เกิดความรู้ มีทกัษะในการคิดค  านวณอยา่งคล่องแคล่วสามารถคิดเก่ียวกบัการบวกการลบจ านวนนับ 
ตามค าตอบที่ก  าหนดให้ได้หลากหลายค าตอบ  จดัเป็นหมวดหมู่ในเร่ืองการบวก  ลบได้ถูกตอ้ง 
ชดัเจน เพือ่เป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ในระดบัชั้นสูงต่อไป  ซ่ึงตอ้งท าการฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญ  คล่องแคล่ว   ดงันั้น ผูร้ายงานเห็นว่าแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นที่ตอ้งใชใ้น
การใหน้กัเรียนฝึกฝนบ่อย ๆ ซ ้ า ๆ เป็นประจ า  ฉะนั้นผูร้ายงานจึงไดค้ิดคน้  เพื่อสร้างส่ือการเรียนรู้
ให้มีความหลากหลายแปลกใหม่ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ  กระตือรือร้นอยากเรียนรู้  จึงไดส้ร้างส่ือ
นวตักรรม  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง การบวก ลบจ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้  
ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านโจะโหวะ  เพื่อใช้ฝึกทักษะการคิดค านวณ และพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงขึ้น  จ  านวน  5  เล่ม  ไดแ้ก่  เล่มที่ 1  การบวกสร้างสรรค์  (หน่วยที่ 3  การบวก
จ านวนสองจ านวนที่ผลบวกไม่เกิน 9)  เล่มที่ 2  มหัศจรรยก์ารลบ  (หน่วยที่ 4  การลบจ านวนสอง
จ านวนที่ตวัตั้งไม่เกิน 9  เล่มที่ 3  บวกลบหรรษา  (หน่วยที่ 6  การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20)  เล่มที่  4  ปริศนาชวนคิด  (หน่วยที่ 13  การบวกและการลบจ านวน             
ที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน 100)   เล่มที่  5  พชิิตบวกลบระคน  (หน่วยที่ 14  การบวก  ลบระคน) 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.  เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
 2.  เพือ่วดัความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายของนกัเรียนที่เรียน เร่ืองการบวก 
ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช ้                  
แบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               
กบัเกณฑร้์อยละ 70   
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สมมติฐานของการศึกษา 
 

 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด    เร่ือง การบวก ลบ
จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายอยูใ่นระดบัดี  
และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70   
 

ขอบเขตของการศึกษา  
 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
      ประชากร  ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา  2558       
ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ  านวน  8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นโจะโหวะ โรงเรียนบา้นนาแซง
โรงเรียนบา้นหว้ยมะเขือ  โรงเรียนบา้นน ้ าออ้ย  โรงเรียนบา้นนาเกาะ  โรงเรียนบา้นดอยน ้ าเพียงดิน
โรงเรียนบา้นพร้าว  และโรงเรียนบา้นเนินมิตรภาพที่  77  จ านวน  89  คน 
  กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนบ้านโจะโหวะ          
ในสงักดัโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2   ปีการศึกษา  2558   จ  านวน  1  ห้องเรียน  จ  านวนนักเรียน  14  คน   
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   ซ่ึงเป็นห้องเรียนที่ผูร้ายงานรับผิดชอบ                    
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  เนื้อหา 
       เน้ือหาที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี  ใชส้าระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  พุทธศกัราช  2553 (ฉบบัปรับปรุง  2557)   เร่ือง  การบวก ลบจ านวนนับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้  เป็น  5  เร่ืองยอ่ย  ดงัน้ี   
      2.1  การบวกจ านวนสองจ านวนที่ผลบวกไม่เกิน  9  
 2.2  การลบจ านวนสองจ านวนที่ตวัตั้งไม่เกิน  9  
 2.3  การบวกและการลบที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน  20  
 2.4  การบวกและการลบที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน  100 
 2.5  การบวก ลบระคน 
 3.  ระยะเวลา   
       ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา  2558  รวม  25  ชัว่โมง 
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 4.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด  

เร่ือง  การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

1. ความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายของนกัเรียน  ที่เรียนโดยใช ้
แบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง  การบวก  ลบ จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ              
เพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง  การบวก  ลบ จ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 1.  แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด หมายถึง  แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การบวก ลบ
จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  1)  ปกนอก ใบรองปก ปกใน  2) ค  าน า  
3)  สารบญั  4)  ค าช้ีแจง  5)  ค าแนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 6)  มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั  7)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้  8)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อน-หลงัเรียน พร้อมเฉลย ซ่ึงผูร้ายงานไดส้ร้างขึ้น จ  านวน  5  เล่ม ไดแ้ก่ 
  เล่มที่  1  การบวกสร้างสรรค์  (สาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการบวกจ านวนสองจ านวน              
ที่ผลบวกไม่เกิน 9) 
  เล่มที่  2  มหศัจรรยก์ารลบ  (สาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการลบจ านวนสองจ านวนที่ตวัตั้ง
ไม่เกิน  9) 
  เล่มที่  3  บวกลบหรรษา  (สาระการเรียนรู้เก่ียวกับการบวกและการลบที่มีผลลัพธ์              
และตวัตั้งไม่เกิน  20) 
  เล่มที่  4  ปริศนาชวนคิด  (สาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการบวกและการลบที่มีผลลพัธ์ 
และตวัตั้งไม่เกิน  100) 
  เล่มที่  5  พชิิตบวกลบระคน  (สาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการบวก ลบระคน) 

2.  ลักษณะการคดิของนักเรียน หมายถึง  ความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียนที่เก่ียวกบั 
การคิดคล่องและการคิดหลากหลาย ในเร่ือง การบวก ลบจ านวนนบั  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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 3.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ   หมายถึง  คะแนนเฉล่ียร้อยละของนักเรียนทุกคน               
ที่ เ รียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อ ส่งเสริมลักษณะการคิด  เ ร่ือง การบวก ลบจ านวนนับ                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของแต่ละเล่มตามเกณฑ ์ 70/70  ที่ก  าหนดไว ้โดยมีความหมาย  ดงัน้ี 
            70  ตวัแรก  หมายถึง  คะแนนระหวา่งเรียนของนกัเรียนที่ไดจ้ากการท าแบบฝึกทกัษะ
เพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลรวมคะแนน
ทุกคนของแต่ละเล่ม  คิดเป็นร้อยละ  70  

        70  ตวัหลงั หมายถึง คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน            
ของแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที ่1  
ผลรวมคะแนนทุกคนของแต่ละเล่ม คิดเป็นร้อยละ 70    

 4.  แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
เพื่อส่งเสริมลกัษณะการคิด   เร่ือง  การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน 25  แผน  
ซ่ึงในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
1) ล าดบัที่ของแผนการจดัการเรียนรู้  ช่ือเร่ือง  วนั  เวลาที่สอน  2) มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั  
3) สาระส าคญั  4) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  5) สาระการเรียนรู้  6) การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
7) ส่ือการเรียนการสอน  8) การวดัผลและประเมินผล และเกณฑก์ารประเมิน 9) ขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 10) บนัทึกผลหลงัการสอน  

 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน           
เร่ือง  การบวก ลบจ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูร้ายงาน   ได้สร้างขึ้น  จ  านวน  1  ฉบบั                  
มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั  3 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ส าหรับใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

6.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน  
1  ฉบบั  20  ขอ้  
 7.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 70   หมายถึง   
การเปรียบเทียบคะแนนที่นกัเรียนท าไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช ้
แบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
กบัเกณฑร้์อยละ 70  (แบบทดสอบคะแนนเตม็ 20  คะแนน  เกณฑร้์อยละ 70  เท่ากบั 14  คะแนน)   
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 1.  นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลาย ฝึกการคิดหาค าตอบหรือ
จ านวนต่างๆ ที่สัมพนัธ์กนัตามที่ก  าหนดให้ ไดอ้ยา่งหลากหลาย ในเร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 2.  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในขั้นพื้นฐาน ของการคิดค  านวณ มีความรู้  ความเขา้ใจ  
เร่ือง การบวก ลบจ านวนนบั และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
   
 

 
 


