
บทที ่3 
วธิดี าเนินการวจิัย 

 
 การวิจัยการพฒันาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช้

กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) ส าหรับนกัเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ เป็นลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ซ่ึงไดแ้บ่งการด าเนินการวจิยัไวเ้ป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี หลักการและ            
แนวทางการพฒันาวิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ เทคนิคการจดัการเรียนการสอนสาระ
คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบา้นโจะโหวะ   
 ระยะท่ี 2 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนการสอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )   เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ   
 ระยะท่ี 3 ทดลองการใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play 
and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
 จากทั้ง 3 ระยะ ผูว้จิยัจึงขอแสดงล าดบัขั้นตอนกระบวนการด าเนินการวจิยั  ดงัภาพ 5    
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ภาพ 5 แสดงล าดบัขั้นตอนการด าเนินการพฒันา 

ระยะที ่1 
ศึกษาแนวคิด         
การพฒันาทกัษะ
กระบวนการ          
ทางคณิตศาสตร์ 

1.ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน และสภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดา้นสงัคม 
เศรษฐกิจ จากการเยีย่มบา้น และศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากการทดสอบ 
และระหวา่งการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ 

2.ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยั เก่ียวกบั 
   -การพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  -การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์และเทคนิคการจดัการเรียนการสอน 

ระยะที ่2 
สร้างและตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ 

3.วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ กระบวน 
การจดัการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ และการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

1.สร้างกระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )         
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น ป. 1  

2.น าขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )
ตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจากผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 5 คน 

3.น าขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน (Play and Learn : 1P4Rs ) ไปทดลอง(Try 
out)กบันกัเรียนชั้นป.1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นโจะโหวะ
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 16 คน และปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 คน  

4.น าขั้นตอน กระบวนการเล่นและเรียนคณิตศาสตร์ และแผนการจดัการเรียนรู้แกไ้ขปรับปรุง 

ระยะที ่3 
ทดลองใชข้ั้นตอน 
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์(Play and 
Learn : 1P4Rs ) 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นนกัเรียนชั้น ป.1 ร.ร.บา้นโจะโหวะ   ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน 

แบบการทดลอง 
One group 
pretest-posttest  
design 

เคร่ืองมือทดลอง 1)ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Play 
and Learn : 1P4Rs )2)แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์3)แบบวดั
ความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ดา้น(การแกปั้ญหา,
การให้เหตุผล,การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ) 4)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง โจทยปั์ญหา 
  

ขั้นตอนการทดลอง เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) 
       ขั้นที่1 Play (เล่น)     ขั้นที่2 Learn to Review (ทบทวนความรู้เดิม) 
       ขั้นที่3 Learn to Read (ฝึกอ่าน) ขั้นที่4 Learn to Rethink (ฝึกคิด)  
       ขั้นที ่5 Learn to Result (ฝึกสรุปผลลพัธ์)  

วเิคราะห์ข้อมูล 1)วิเคราะห์ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด2)วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลงั โดยหาค่า และ  เทียบกบัเกณฑ ์
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 จากภาพ 5 ขั้นตอนกระบวนการด าเนินวิจัยการพฒันาความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and 
Learn : 1P4Rs ) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ประกอบดว้ย           
3 ระยะ  ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
ระยะที ่1 ศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี หลักการและแนวทางการพัฒนา
วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนการเล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียน     
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ  ผูว้จิยัด าเนินการ  ดงัน้ี 
 แหล่งข้อมูล 
   1. ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน และสภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ จากการเยี่ยมบา้น และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากการทดสอบ 
และระหวา่งการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์  ตลอดระยะ 2 ปีการศึกษา  
2557  และ 2558  
 2. เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการพฒันาความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเร่ือง ความหมาย ความส าคญั และประเภทของทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และแนวทางการจดัการเรียนการสอน เทคนิคการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ และการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 การด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
 ศึกษาวเิคราะห์ และสังเคราะห์จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ศึกษาวเิคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสารและงานวจิยัเก่ียวกบั ความหมาย ความส าคญั  
และประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของ กรมวิชาการ  (2544), สถาบนัส่งเสริม          
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544, 2550, 2551),พิมพ์พร  ไชยฤกษ์ (2552), สุภาภรณ์              
ใจสุข (2555),สุวิทย ์ มูลค า (2547),Mayer and Hegarty(1987), Krulik and Rudnick (1993), 
Brahier(2005),สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teacher of 
Mathematics : NCTM (1991) และคณะกรรมการการศึกษานิวเจอร์ซีย ์(New Jersey State Board of 
Education(1996) 
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2. ศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์ แนวทางการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ของกรมวชิาการ (2545) และสุวทิย ์ มูลค า (2547) 

3. ศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์ การวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546), กรมวชิาการ (2544, อา้งใน อภิรักษ ์อติพลอคัรพนัธ์ุ, 2548) และจรรยา  ภูอุดม (2545; อา้งใน 
พิมพพ์ร  ไชยฤกษ,์2552) 

4. ศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้กบัการ 
สอนคณิตศาสตร์ เทคนิคการจดัการเรียนการสอน และการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระ
คณิตศาสตร์ ของกรมวิชาการ (2544, อา้งใน พิมพ์พร ไชยฤกษ์,2552),ปรีชา  เนาว์เย็นผล 
(2544),จรรยา  ภูอุดม (2545),สิริพร ทิพยค์ง (2544,2545),โสภณ บ ารุงสงฆ ์และสมหวงั ไตรตนัวงษ ์
(2550),พชัรีย ์ กาท ามา(2558),ทิศนา  แขมมณี(2548),พิสมยั  ศรีอ าไพ (2545), สถาบนัส่งเสริม     
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ้างในวนัดี  นิลพิมาย  2550),สุวร กาญจนมยูร(2533),             
กรมวชิาการ (2545),Bruner ; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั (2549), Piaget; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั (2549), 
Brewer ,1995; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั(2549) เป็นตน้ 

5. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระ และตวัช้ีวดั ของ กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และแนวทางของการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้น
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากเอกสาร ต ารา และ
เอกสารงานวจิยั โดยน ามาท าการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content  Analysis) และสรุปเป็นความเรียง  

ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของข้ันตอนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้
เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )   เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ            
มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 แหล่งข้อมูล 
 1. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการสอน และดา้นการจดัการเรียนรู้สาระ
คณิตศาสตร์ส าหรับระดบัประถมศึกษา จ านวน 5 คน มีรายนามผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
  1.1 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์              
คณะคุรุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
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  1.2 ดร.พิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  1.3 ดร.จารุนนัท ์ ขวญัแน่น อาจารย ์สาขาการวจิยั คณะคุรุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
  1.4 นางมนัทนา  สมวนัดี  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (สาขาหลกัสูตรวิจยัและ
ประเมินผลการศึกษา) โรงเรียนบา้นโจะโหวะ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์   เขต 2 
  1.5 นางมยุรีย ์ จนัท้าว  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (สาขาวิจยัและพฒันา
การศึกษา) โรงเรียนบา้นหินกล้ิง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 16 คน และปีการศึกษา 2558
จ านวน 14 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 คน โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลอง (Try out) การจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 
1P4Rs ) จ  านวน 2 ปี ต่อเน่ืองกนั เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยด าเนินการทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 
แผน จ านวน  40   น ของแต่ละปีๆละ 20 วนั ตลอด 2 ปีการศึกษา ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 การทดลอง (Try out)การจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn :1P4Rs )      
                เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน            
                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 

วนั/เดือน/ปี แผนที่ หน่วย ทดลองเร่ือง   
 
8 ก.ย.2557 

 
1 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6 
ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลลัพธ์
และตวัตั้งไม่เกิน 20 

9 ก.ย.2557 2 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก ท่ีมี
ผลบวกไม่เกิน 20 

10 ก.ย.2557 3 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

11 ก.ย.2557 4 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

โจทย์ปัญหาการบวก ท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง          
ไม่เกิน 20 

12 ก.ย.2557 5 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การวเิคราะห์โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีผลลพัธ์และ
ตวัตั้งไม่เกิน 20 

15 ก.ย.2557 6 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการลบ ท่ี มี
ผลบวกไม่เกิน 20 

16 ก.ย.2557 7 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

17 ก.ย.2557 8 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีผลลบและ
ตวัตั้งไม่เกิน 20 

 
20 พ.ย.2557 

 
9 

หน่วยการเรียนรู้ที ่13 
ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลลัพธ์
และตวัตั้งไม่เกิน 100 

21 พ.ย.2557 10 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก ท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

24 พ.ย.2557 11 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

25 พ.ย.2557 12 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การแสดงวิธีท าและตรวจค าตอบโจทย์ปัญหา
การบวกท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี แผนที่ หน่วย ทดลองเร่ือง   
27 พ.ย.2557 13 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
การวเิคราะห์โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีผลลพัธ์และ
ตวัตั้งไม่เกิน 100 

28 พ.ย.2557 14 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหากา รลบท่ี มี
ผลบวกไม่เกิน 100 

8 ธ.ค.2557 15 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

9 ธ.ค.2557 16 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 

การแสดงวิธีท าและตรวจค าตอบโจทย์ปัญหา
การลบท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

 
11 ธ.ค.2557 

 
17 

หน่วยการเรียนรู้ที ่14 
โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

 
การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวกลบระคนท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

12 ธ.ค.2557 18 โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

 
การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวกลบระคนท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

22 ธ.ค.2557 19 โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

23 ธ.ค.2557 20 โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

การแสดงวิธีท าและตรวจค าตอบโจทย์ปัญหา
การบวกลบระคนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 
100 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี แผนที่ หน่วย ทดลองเร่ือง   
 
7 ก.ย.2558 

 
1 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6 
ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลลัพธ์
และตวัตั้งไม่เกิน 20 

8 ก.ย.2558 2 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก ท่ีมี
ผลบวกไม่เกิน 20 

9 ก.ย.2558 3 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

10 ก.ย.2558 4 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

โจทย์ปัญหาการบวก ท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง          
ไม่เกิน 20 

11 ก.ย.2558 5 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การวเิคราะห์โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีผลลพัธ์และ
ตวัตั้งไม่เกิน 20 

14 ก.ย.2558 6 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการลบ ท่ี มี
ผลบวกไม่เกิน 20 

15 ก.ย.2558 7 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

16 ก.ย.2558 8 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีผลลบและ
ตวัตั้งไม่เกิน 20 

 
3 ม.ค.2559 

 
9 

หน่วยการเรียนรู้ที ่13 
ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลลัพธ์
และตวัตั้งไม่เกิน 100 

4 ม.ค.2559 10 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก ท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

7 ม.ค.2559 11 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

8 ม.ค.2559 12 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การแสดงวิธีท าและตรวจค าตอบโจทย์ปัญหา
การบวกท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี แผนที่ หน่วย ทดลองเร่ือง   
9 ม.ค.2559 13 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
การวเิคราะห์โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีผลลพัธ์และ
ตวัตั้งไม่เกิน 100 

10 ม.ค.2559 14 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการลบ ท่ี มี
ผลบวกไม่เกิน 100 

11 ม.ค.2559 15 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

14 ม.ค.2559 16 ก า รบวกแล ะก า รลบ ท่ี มี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 

การแสดงวิธีท าและตรวจค าตอบโจทย์ปัญหา
การลบท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

 
15 ม.ค.2559 

 
17 

หน่วยการเรียนรู้ที ่14 
โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

 
การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวกลบระคนท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

16 ม.ค.2559 18 โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวกลบระคนท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

17 ม.ค.2559 19 โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

18 ม.ค.2559 20 โจทย์ ปัญหาก ารบวกลบ
ระคนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้ ง
ไม่เกิน 100 

การแสดงวิธีท าและตรวจค าตอบโจทย์ปัญหา
การบวกลบระคนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 
100 

 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
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 2. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
 การพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีขั้นตอนด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
  1.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน 
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   
  1.2 ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมิน ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่น
และเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   
  1.3 ก าหนดโครงสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ประเด็นการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการ
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   ประกอบดว้ย หลกัการของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ กระบวนการและขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลของกระบวนการจดัการเรียนรู้ เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
  1.4 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของขั้นตอน กระบวนการ
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   ดา้นความเหมาะสมของขั้นตอน 
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ดงัน้ี 
   5  หมายถึง   องคป์ระกอบของขั้นตอน กระบวนการเหมาะสม  มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง   องคป์ระกอบของขั้นตอน กระบวนการเหมาะสม  มาก 
   3  หมายถึง   องคป์ระกอบของขั้นตอน กระบวนการเหมาะสม  ปานกลาง 
   2  หมายถึง   องคป์ระกอบของขั้นตอน กระบวนการเหมาะสม  นอ้ย 
   1  หมายถึง   องคป์ระกอบของขั้นตอน กระบวนการเหมาะสม    นอ้ยท่ีสุด 
  1.5 น าแบบประเมิน ท่ีสร้าง ข้ึน ไปให้ผู ้เ ช่ี ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม                   
ความครอบคลุมประเด็นของการประเมินและความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ช่ียวชาญมีคุณสมบติั
ทางดา้นหลกัสูตรและการสอนดา้นการสอนสาระคณิตศาสตร์ และดา้นการวดัประเมินผล  จ านวน  
5  คน (รายนามผูเ้ช่ียวชาญปรากฏในภาคผนวก ก) ซ่ึงผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญไดค้่าความเหมาะสม 
X =4.62, S.D.= 0.52 (ปรากฏในภาคผนวก ข หนา้ 179) 
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  1.6 น าแบบประเมินมาแก้ไขปรับปรุง และจดัท าเป็นแบบประเมินความเหมาะสม
ของขั้นตอน กระบวนการ จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )           
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปีท่ี 1   ท่ีเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and Learn : 1P4Rs ) เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
  2.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้
เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยพิจารณาองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบ ไดแ้ก่ ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ เวลาในการจดัการเรียนรู้ 
เน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ /ตวัช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอน/กระบวนการ ส่ือการเรียนรู้    
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการบนัทึกผลคะแนนหลงัการ
จดัการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและ
เรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  2.3     น  ค                นความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่น
และเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้แก่ การประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยแบบประเมินมีรายการตรวจสอบ  10 รายการ คือ ประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ และประเมินความเหมาะสมของแบบฝึก 10  รายการ การใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยการประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันา
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1            
ตามองค์ประกอบต่างๆ ว่ามีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะน าไปใช้อย่างได้ผล  รายละเอียดของแผน           
การจดัการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความ
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ชดัเจนในการพฒันานกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั  
ดงัน้ี 
   5   หมายถึง องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้เหมาะสม  มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้เหมาะสม  มาก 
   3   หมายถึง องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้เหมาะสม  ปานกลาง 
   2   หมายถึง องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้เหมาะสม  นอ้ย 
   1   หมายถึง องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้เหมาะสม  นอ้ยท่ีสุด 
และค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ เพิ่มเติม 
  2.5 น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอผู้เ ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสม โดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ยผูท่ี้มีคุณสมบติัเช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรและ  
การสอน ดา้นการสอน ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน  5 คน 
(รายนามผูเ้ช่ียวชาญ ปรากฏในภาคผนวก ก ) พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ความ
ถูกตอ้งของการใชภ้าษา ความเป็นปรนยั และการใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ผลการประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญไดค้่าความเหมาะสม X =4.74, S.D.= 0.44 (ปรากฏในภาคผนวก ข หนา้ 182)  
  2.6 น าแบบประเมินมาแก้ไขปรับปรุง และจดัท าเป็นแบบประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันา
ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเป็น
ฉบบัสมบูรณ์                            
 การด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของข้ันตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. น าผลการสรุปแนวคิดการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลกัการ ทฤษฎี 
และแนวทางของการจดัการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัระดบัประถมศึกษา ซ่ึง
ไดผ้ลมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมน ากระบวนการท่ี
คน้พบ ไปด าเนินการทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 และ 2558ของ
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ โดยท าการทดลองซ ้ าและต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน เพื่อให้เกิดความแน่ใจในการใช้
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทั้ง 2 ปีการศึกษา และนอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อสังเคราะห์ลกัษณะ
ความเหมาะสมของการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเหมาะสมกบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มากข้ึน โดยใน
ระยะท่ี 1 จึงน ามาสรุปเป็นแนวคิดส าคญัของหลกัการสอนคณิตศาสตร์ ในระดบัประถมศึกษา เพื่อ
การพฒันาทักษะด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียน โดยจัดท าร่างเป็นขั้นตอน 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) ซ่ึงสรุปไดว้่า หลกัการ
สอนคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาไดแ้ก่ 
  1.1 ตอ้งสอนโดยใชส่ื้อใกลต้วั ใชข้องจริง โดยใหน้กัเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง     
ท่ีอยูใ่นชีวติประจ าวนั 
  1.2 ครูตอ้งเตรียมพร้อมนกัเรียนดว้ยการทบทวนความรู้เดิมก่อนทุกคร้ัง 
  1.3 การน าเขา้สู่เน้ือหาบทเรียนใหม่ ครูตอ้งให้นกัเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากของจริง 
รูปภาพ หรือสัญลกัษณ์  
  1.4 ครูต้องท าการกระตุ้นนักเรียนโดยใช้ค  าถามเพื่อพฒันาการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน ตามล าดับขั้นอย่างมีเหตุผล และครูตอ้งน าในการฝึกให้นักเรียนค้นหา ค้นพบค าตอบ         
ดว้ยตนเอง 
  1.5 ครูตอ้งฝึกให้นกัเรียนไดส่ื้อสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บ
ดว้ยตนเอง 
 นอกจากน้ี ในการพฒันาทกัษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นตอ้ง 1)จดัการเรียนรู้
จากง่ายไปหายาก 2)ใช้เกม เพลง อ่านค าคลอ้งจอง ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
บริบทนักเรียน 3) ครูต้องใช้ค  าถามกระตุ้นนักเรียนตลอดเวลา เน่ืองจากเป็นนักเรียนระดับ            
ชั้นประถมศึกษา ท่ีตอ้งคอยดูแล และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 4) โจทยปั์ญหา             
การเรียนท่ีครูใช้ ตอ้งเช่ือมโยงสถานการณ์จากชีวิตจริงเพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจสถานการณ์ไดเ้ร็วข้ึน                
5)การวดัและประเมินผลในเร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหลายๆช่วงเวลา ตรวจสอบรายการต่างๆตามท่ีครูก าหนด 
ตรวจสมุดจดบันทึก วิธีการท า โดยประเมินนักเรียนตามตัวช้ีวดัของทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง  การซกัถาม/การตอบค าถามของนกัเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะมีผลสะทอ้นถึง
ความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาของนกัเรียน การประเมินการปฏิบติัเป็นการประเมินท่ีจะตรวจสอบ
ภาระงานของนกัเรียนวา่ สามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชแ้กปั้ญหาไดดี้เพียงใด ซ่ึงครูตอ้งก าหนดเกณฑ์
ในการประเมิน (Rubrics) ให้ชดัเจนตามตวัช้ีวดัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นอกจากน้ี
ตอ้งด าเนินการประเมินตามสภาพจริงท่ีสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 
 2. ร่างขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 
1P4Rs) เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา โดยผูพ้ฒันาด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์             
(Play and learn: 1P4Rs) เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีรายละเอียด ประกอบด้วย ความส าคญั แนวคิด ทฤษฎี 
วตัถุประสงค ์เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 
  2.2 น าแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มาพิจารณาสร้างขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา โดยน าแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ เก่ียวกบั 
ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีขั้นตอน
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)  เร่ือง  การแกโ้จทยปั์ญหา 
ประกอบดว้ย  5    น  ค    
   ขั้นที่ 1 เล่น (Play) ครูจดักิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนไดเ้ล่นสัมผสัจากของจริง 
ส่ือต่างๆ เช่น ภาพประกอบ บตัรภาพ บตัรโจทยปั์ญหา และเกมต่างๆ  
   ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม (Learn to Review) ครูทบทวนความรู้เดิมก่อน
น าเสนอการเรียนรู้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ใหม ่
   ขั้นที ่3 ฝึกอ่าน (Learn to Read) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนฝึกการ
อ่าน ไดแ้ก่ ฝึกอ่านตีความ  ฝึกแปลความโจทย ์และฝึกอ่านวเิคราะห์โจทย ์
   ขั้นที่ 4 ฝึกคิด (Learn to Rethink ) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนได้
ฝึกคิด การแกปั้ญหาโจทย ์ ฝึกคิดการให้เหตุผล และฝึกคิดการส่ือสาร ส่ือความหมาย การน าเสนอ
ขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
   ขั้นที่ 5 ฝึกสรุปผลลัพธ์ (Learn to Result) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้
นกัเรียนฝึกหาข้อสรุป และฝึกตรวจหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
  2.3 น าแนวคิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา        
ท่ีมีกรอบเน้ือหาในการจดัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี  
   1) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวกท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน 20   จ  านวน   
4  แผน  เวลา  4  ชัว่โมง โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา, การเขียนประโยคสัญลกัษณ์, 
การแสดงวธีิท าและการตรวจค าตอบ 
   2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 20  จ  านวน            
4  แผน  เวลา  4  ชัว่โมง โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา, การเขียนประโยคสัญลกัษณ์,
การแสดงวธีิท าและการตรวจค าตอบ 
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   3) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 
จ านวน   4  แผน  เวลา  4  ชัว่โมง โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา, การเขียนประโยค
สัญลกัษณ์,  การแสดงวธีิท าและการตรวจค าตอบ 
   4) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13  เร่ือง โจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 100  จ  านวน    
แผน   เวลา  4 ชัว่โมง โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา, การเขียนประโยคสัญลกัษณ์,
การแสดงวธีิท าและการตรวจค าตอบ 
     5) หน่วยจดัการเรียนรู้ท่ี  14  เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก  ลบ ระคนท่ีมีผลลพัธ์
และตวัตั้งไม่เกิน100  จ านวน 4  แผน  เวลา  4  ชัว่โมง โดยมีเน้ือหาไดแ้ก่ การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา, 
การเขียนประโยคสัญลกัษณ์, การแสดงวธีิท าและการตรวจค าตอบ 
  2.4 เขียนรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามขั้นตอนของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)  ในแต่ละองคป์ระกอบ
ใหมี้ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั จดัเรียงล าดบัของแต่ละองคป์ระกอบใหมี้ความเหมาะสม โดยจดัท า
เป็นแผนการจดัการเรียนรู้เป็นฉบบัร่าง ดงัน้ี 1) ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 2) ส าหรับชั้น 3) เวลาใน
การจดัการเรียนรู้ 4)ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 5)เน้ือหาในการจัดการเรียนรู้ 6)สมรรถนะส าคญั 7)คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์8)ขั้นตอน/กระบวนการจดัการเรียนรู้ 9)ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 10)การวดัและประเมินผล     
 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้จดัการเรียนรู้เล่น
และเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง โจทยปั์ญหา              
โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ด าเนินการ ดงัน้ี 
  3.1 ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 5 คน (รายนามผูเ้ช่ียวชาญ
ปรากฏในภาคผนวก ก)  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างขั้นตอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   3.1.1 น าขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and 
learn: 1P4Rs)  พร้อมทั้งน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 2 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) แบบประเมินความเหมาะสม
ของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ (2) แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการสอน
คณิตศาสตร์ ดา้นการวจิยั โดยเคร่ืองมือเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 
     5  หมายถึง  องค์ประกอบของขั้นตอน กระบวนการ/แผนการจัด          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม  มากท่ีสุด 
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     4  หมายถึง  องค์ประกอบของขั้นตอน กระบวนการ/แผนการจัด          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม  มาก 
     3  หมายถึง  องค์ประกอบของขั้นตอน กระบวนการ/แผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม  ปานกลาง  
     2  หมายถึง  องค์ประกอบของขั้นตอน กระบวนการ/แผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม  นอ้ย 
     1  หมายถึง  องค์ประกอบของขั้นตอน กระบวนการ/แผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม  นอ้ยท่ีสุด 
   3.1.2 น าแบบประเมินทั้ง 2 ฉบบั ท่ีผา่นการลงความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจให้
คะแนน โดยก าหนดเกณฑต่์อไปน้ี 
    5 คะแนน เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ มีความเหมาะสม มากท่ีสุด 
    4 คะแนน เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ มีความเหมาะสม มาก 
    3 คะแนน เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ มีความเหมาะสม ปานกลาง 
    2 คะแนน เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ มีความเหมาะสม นอ้ย 
    1 คะแนน เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ มีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด 
  3.2 น ามาแก้ไขปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการและแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและ
เรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)  
  3.3 ด าเนินการทดลอง (Try out)    จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and 
learn: 1P4Rs)             ค      น      โดยผูว้ิจยัได้น าขั้นตอน กระบวนการเล่นและเรียน
คณิตศาสตร์(Play and learn: 1P4Rs) และแผนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and 
learn: 1P4Rs) เร่ือง โจทยปั์ญหา ไปด าเนินการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้าน         
โจะโหวะ ปีการศึกษา 2557  จ านวน  16  คน  และในปีการศึกษา 2558 ใช้กับนักเ รียน                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  จ านวน  14 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยวิจยั
ทดลองกบันกัเรียนท่ีสอนถึง 2 ปีซอ้น โดยด าเนินการทดลอง (Try out)  จ  านวน 20 แผน  
  ซ่ึงได้ด าเนินการทดลองปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 วนั และปีการศึกษา 2558 
จ านวน 20 วนั โดยขณะท่ีจัดการเรียนการสอน ผูว้ิจยัได้บนัทึกข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสม           
ด้านเน้ือหาของการสอน ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ความเหมาะสมของ           
แผนการจดัการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการใช้ส่ือการจดัการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการใช้
ค  าถาม การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และการแสดงออกในการโต้ตอบการคิดแก้ปัญหา           
การแสดงเหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอข้อมูลตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีผู ้วิจ ัย                  
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ไดอ้อกแบบ ตามขั้นตอน กระบวนการเล่นและเรียนคณิตศาสตร์  (Play and learn: 1P4Rs) จึงสรุปผล
ในภาพรวมจากการทดลองจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   3.3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้จ านวนทั้งหมด 20 แผน 
มีความเหมาะสมสอดคล้องในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะ                      
การแกปั้ญหา ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการส่ือความหมาย และทกัษะในการ
น าเสนอขอ้มูล ซ่ึงเป็นประโยชน์ ต่อนกัเรียนกลุ่มทดลอง (Try out) โดยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
ครูต้องเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องน าเสนอท่ีใช้เ น้ือหา 
สถานการณ์ของโจทยใ์กลต้วั ท าให้นักเรียนกลา้คิด และกลา้ตอบ มีส่วนร่วมอยา่งสนุกสนาน  และ
ครูยงัใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีส่ือหลากหลาย เช่น เกม การร้องเพลง เล่านิทาน บตัรค า และส่ือ
ของจริงท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตลอดทั้งเด็กไดมี้ส่วนร่วมในการคิดแกปั้ญหา
กนัเป็นกลุ่ม  เป็นคู่ และคิดเด่ียว ท าใหน้กัเรียนท่ีอยูก่ลุ่มอ่อน สามารถมีส่วนร่วมกบันกัเรียนกลุ่มสูง 
และกลุ่มปานกลางไดเ้ป็นอยา่งดี  
   3.3.2 ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and learn: 1P4Rs) สังเกตไดจ้ากนกัเรียนกลุ่มทดลอง (Try out) ไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่
ขั้นที่ 1 เล่นจากส่ือ เกม และของจริงตามท่ีครูก าหนด ขั้นที่ 2 ก่อนท่ีครูจะจดัการเรียนรู้ในเน้ือหา
ใหม่ ผูส้อนได้ท าการทบทวนความรู้เดิม โดยย  ้านักเรียนทุกคนให้เขา้ใจก่อนน าเน้ือหาใหม่มาให้
นกัเรียนได้เรียนรู้เน้ือหาใหม่  ขั้นที่ 3 เป็นขั้นท่ีครูให้นกัเรียนได้ฝึกการอ่านโจทย ์ ตีความโจทย ์
แปลความหมายโจทย ์ วิเคราะห์โจทย ์ซ่ึงในขั้นน้ี จะใชเ้วลาในการสร้างความเขา้ใจและตรวจสอบ
ว่าเด็กทุกคนเขา้ใจหรือยงั โดยครูผูส้อนจะสังเกตพฤติกรรมความสามารถของนักเรียนทางด้าน
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีจุดเร่ิมตน้ในขั้นน้ี และน ามาสู่ขั้นที่ 4 ของการฝึกให้นกัเรียน
ได้คิดแก้โจทย์ปัญหา  ฝึกคิดหาค าตอบ  ฝึกคิดการก าหนดสัญลักษณ์  จนสามารถแสดงวิธีท า      
ดว้ยการใช้เหตุและผล  ฝึกการส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอขอ้มูล  สุดทา้ยครูจึงน ามาสู่
ขั้นที่ 5 โดยฝึกให้นกัเรียนไดค้น้หาค าตอบ หาขอ้สรุป ตรวจค าตอบ สรุปผลลพัธ์ของค าตอบได ้จึง
กระตุน้ใหน้กัเรียนออกมาบอกส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จึงสรุปได้
ว่าขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้จะมีความต่อเน่ือง ตอ้งเรียงล าดบัเน้ือหาให้นักเรียนได้เป็น
อย่างดี โดยจดัการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยาก มีส่ือ เกม ส่ือของจริง มีบตัรตวัอย่าง เพื่อกระตุ้นให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม และเนน้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริงทุกแผนการจดัการเรียนรู้  
   3.3.3 ค             แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบการสอนโดยนกัเรียน
กลุ่มทดลอง (Try out) ไดส้ะทอ้นส่ือ ใบงาน ใบกิจกรรม มีความน่าสนใจและเหมาะกบันกัเรียน          
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดเ้ป็นอยา่งดี และนอกจากน้ีครูวิชาการของโรงเรียน ไดร่้วมสังเกต
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การสอนพร้อมทั้งไดส้ะทอ้นถึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นอย่างยิ่ง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ มีรูปภาพประกอบ 
ส่ือตวัอยา่ง ท่ีเป็นตวัน าทาง และเป็นตวัอยา่ง ใหค้รูผูส้อนอ่ืนๆไดใ้ชแ้ละเกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนมาก  
   3.3.4  ความเหมาะสมของส่ือ การใชส่ื้อ และการใชค้  าถามกระตุน้ของครู ซ่ึงส่ือ
ต่างๆ ท่ีครูน ามาใช้ จะเป็นส่ือของจริง  เกม บตัรค า บตัรภาพ บตัรประโยคสัญลกัษณ์ และเพลงท่ี
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ จากการท่ีครูวชิาการโรงเรียนไดส้ะทอ้น พบวา่ ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียน
และใช้ส่ือประกอบเพื่อสร้างความเขา้ใจให้นกัเรียน และเป็นส่ือท่ีนกัเรียนไดส้ัมผสัจริง อีกทั้งเป็น
เกมท่ีทา้ทาย สนุกสนาน ตลอดจนนิทานประกอบการสอน นกัเรียนไดเ้ล่นอยา่งต่อเน่ือง ทุกคน และ
ครอบคลุม 
   3.3.4 ความเหมาะสมด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยครูของนักเรียน             
กลุ่มทดลอง (Try out) ได้สะทอ้นว่า นักเรียนสนุกกบัการเรียนรู้ และเรียนเน้ือหาคณิตศาสตร์          
ท่ีสามารถแกปั้ญหา แสดงเหตุและผล ส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากหลาย
และนักเรียนเล่นและเรียนรู้ร่วมกนัตลอดการจดักิจกรรม โดยฝึกการคิดเป็นกลุ่ม คิดเป็นคู่ และ           
คิดเด่ียว ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมอยา่งชดัเจน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. น าผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและ
เรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)  และแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหา โดยใช้
ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn : 1P4Rs)                        
จากผูเ้ช่ียวชาญ มาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. แปลผลจากการประเมินความเหมาะสมดงัน้ี (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545  : 103) ดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00           ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ /แผนการจดั                
การเรียนรู้ มีความเหมาะสม มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50           ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ /แผนการจดั      
การเรียนรู้ มีความเหมาะสม มาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50           ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ /แผนการจดั      
การเรียนรู้มีความเหมาะสม ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50           ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ /แผนการจดั      
การเรียนรู้มีความเหมาะสม นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50           ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ /แผนการจดั      
การเรียนรู้ มีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด 
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ระยะที่ 3 ทดลองใช้ข้ันตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 
1P4Rs)   และแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหา เพือ่พฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการ
ทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 แหล่งข้อมูล 
 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  
จ  านวนทั้งส้ิน   15  คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เคร่ืองมือในการทดลอง  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย  
  1.1 ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)  
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
  1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา  โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่น
และเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) 
  2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
  2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในดา้น          
1)ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 2)ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล และ 3)ทกัษะกระบวนการส่ือสาร             
ส่ือความหมาย และการน าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      
      การพฒันาเคร่ืองมือ 
 การพฒันาเคร่ืองมือทั้ง  2  ฉบบั ด าเนินการดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในดา้น 1)ทกัษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 2)ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล และ 3)ทกัษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยั
ด าเนินการดงัน้ี  
  1.1 ก าหนดวตัถุประสงค์ในการสร้างแบบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ในด้าน 1)ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา 2)ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล และ                   
3)ทกัษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการสอน 
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  1.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบวดัความสามารถ โดยศึกษาทั้ งด้าน
วตัถุประสงค์ของแบบวดั องค์ประกอบของแบบวดั วิธีการเขียนประเด็นขอ้ค าถามของแบบวดั
วธีิการใหค้ะแนนและการแปลผลคะแนน 
  1.3 ก า น ขอบเขตของการวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในดา้น 1)ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 2)ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล และ 3)ทกัษะกระบวนการ
ส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบเลือกตอบ จ านวน 15 ขอ้ และตอนท่ี 2 แบบเติมค าและแสดง
วธีิท า ดงัตาราง 12-15   
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ตาราง 12 โครงสร้างของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
                ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  โจทยปั์ญหาการบวกและ  
               การลบจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

ประเดน็การวดัความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จ านวนข้อ 
ทีอ่อก 

จ านวนข้อ
ทีใ่ช้จริง 

1.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการแสดงทกัษะท่ีน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพ่ือหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการคน้หาค าตอบ 
ไดแ้ก่ 

  

- เขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา  
        4 

 
      2 -วางแผนแกปั้ญหา 

-ด าเนินการแกปั้ญหา 
-ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบัได ้

2.ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล  เป็นการแสดงทกัษะท่ีอาศยัหลกัการ ขอ้มูล ความรู้
จากขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง มาสนบัสนุนเพ่ือลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล ไดแ้ก่ 

  

-จ าแนกรายละเอียดและก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหากบัสถานการณ์/โจทยห์รือปัญหาท่ี
สนใจ  

 
 
        
        3                  

 
 
 
       1 

-เลือกใชเ้หตุผล รู้จกัความไม่ถูกตอ้งของเหตผุล และแสดงความคิดเห็นในการใช้
เหตผุลของตนเอง 

-ลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผลจากแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้เขียน ค าพดู ตาราง รูปภาพ 

-เขา้ใจ สร้าง และใชค้วามคิดรวบยอด 

-จ าแนกขอ้เท็จจริงได ้

3.ทักษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ  เป็นการแสดงทกัษะ
กระบวนการ ไดแ้ก่ 

  

-อธิบาย ช้ีแจง แสดงความเขา้ใจความคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของตนเอง    
        5 

 
      3 -ตีความ แปลความ และวเิคราะห์โจทยท่ี์ตนเองคน้พบ 

-น าเสนอ โดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ตามล าดบั  
ในการท างานแกโ้จทยปั์ญหาเพ่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกนั 

รวม 12 6 

   
 จากตาราง 12 พบว่า การสร้างเคร่ืองมือวดัความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6   จ  านวน 12 ขอ้ คดัเลือกได ้
จ านวน 6 ขอ้ 
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ตาราง 13 โครงสร้างของแบบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ 
                นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13  โจทยปั์ญหาการบวกและ  
               การลบจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 

ประเดน็การวดัความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จ านวนข้อ 
ทีอ่อก 

จ านวนข้อ
ทีใ่ช้จริง 

1.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการแสดงทกัษะท่ีน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพ่ือหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการคน้หาค าตอบ 
ไดแ้ก่ 

  

-เขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา  
        4 

 
      2 -วางแผนแกปั้ญหา 

-ด าเนินการแกปั้ญหา 
-ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบัได ้

2.ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล  เป็นการแสดงทกัษะท่ีอาศยัหลกัการ ขอ้มูล ความรู้
จากขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง มาสนบัสนุนเพ่ือลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล ไดแ้ก่ 

  

-จ าแนกรายละเอียดและก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหากบัสถานการณ์/โจทยห์รือปัญหาท่ี
สนใจ  

 
 
        
        4                  

 
 
 
      1  

-เลือกใชเ้หตุผล รู้จกัความไม่ถูกตอ้งของเหตผุล และแสดงความคิดเห็นในการใช้
เหตผุลของตนเอง 

-ลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผลจากแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้เขียน ค าพดู ตาราง รูปภาพ 

-เขา้ใจ สร้าง และใชค้วามคิดรวบยอด 

-จ าแนกขอ้เท็จจริงได ้

3.ทักษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ  เป็นการแสดงทกัษะ
กระบวนการ ไดแ้ก่ 

  

-อธิบาย ช้ีแจง แสดงความเขา้ใจความคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของตนเอง    
        4 

 
       2 -ตีความ แปลความ และวเิคราะห์โจทยท่ี์ตนเองคน้พบ 

-น าเสนอ โดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ตามล าดบั  
ในการท างานแกโ้จทยปั์ญหาเพ่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกนั 

รวม       12        5 

   
 จากตาราง 13 พบว่า การสร้างเคร่ืองมือวดัความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13   จ  านวน 12 ขอ้ 
คดัเลือกได ้จ านวน 5 ขอ้ 
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ตาราง 14 โครงสร้างของแบบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ 
                นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14  โจทยปั์ญหาการบวก ลบ ระคน  

ประเดน็การวดัความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จ านวนข้อ 

ทีอ่อก 
จ านวนข้อ
ทีใ่ช้จริง 

1.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการแสดงทกัษะท่ีน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพ่ือหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการคน้หาค าตอบ 
ไดแ้ก่ 

  

-เขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา  
        2 

 
       2 -วางแผนแกปั้ญหา 

-ด าเนินการแกปั้ญหา 
-ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบัได ้

2.ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล  เป็นการแสดงทกัษะท่ีอาศยัหลกัการ ขอ้มูล ความรู้
จากขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง มาสนบัสนุนเพ่ือลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล ไดแ้ก่ 

  

-จ าแนกรายละเอียดและก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหากบัสถานการณ์/โจทยห์รือปัญหาท่ี
สนใจ  

 
 
        
        2                  

 
 
 
       1 

-เลือกใชเ้หตุผล รู้จกัความไม่ถูกตอ้งของเหตผุล และแสดงความคิดเห็นในการใช้
เหตผุลของตนเอง 
-ลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผลจากแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้เขียน ค าพดู ตาราง รูปภาพ 

-เขา้ใจ สร้าง และใชค้วามคิดรวบยอด 

-จ าแนกขอ้เท็จจริงได ้

3.ทักษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ เป็นการแสดงทกัษะ
กระบวนการ ไดแ้ก่ 

  

-อธิบาย ช้ีแจง แสดงความเขา้ใจความคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของตนเอง    
        2 

 
      1 -ตีความ แปลความ และวเิคราะห์โจทยท่ี์ตนเองคน้พบ 

-น าเสนอ โดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ตามล าดบั  
ในการท างานแกโ้จทยปั์ญหาเพ่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกนั 

รวม       6        4 

   
 จากตาราง 14 พบว่า การสร้างเคร่ืองมือวดัความสามารถด้านทักษะกระบวนการ           
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14   จ  านวน 6 ขอ้ 
คดัเลือกได ้จ านวน 4 ขอ้ 
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ตาราง 15 โครงสร้างของแบบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ 
                นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ จ านวนนบั ชนิดแบบเติมค า 
                และแสดงวธีิท า 

ประเดน็การวดัความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จ านวนข้อ 

ทีอ่อก 
จ านวนข้อ
ทีใ่ช้จริง 

1.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการแสดงทักษะท่ีน าความรู้มาประยุกต์ใช้       
ในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพ่ือหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการค้นหา
ค าตอบ  

3 2 

2.ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล  เป็นการแสดงทกัษะท่ีอาศยัหลกัการ ขอ้มูล ความรู้
จากขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง มาสนบัสนุนเพ่ือลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล 

2 1 

3.ทักษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ  เป็นการแสดงทกัษะ
กระบวนการ 

3 1 

รวม 8 4 

 
 จากตาราง 15 พบว่า การสร้างเคร่ืองมือวดัความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  ชนิดแบบเติมค า
และแสดงวธีิท า จ  านวน 8 ขอ้ คดัเลือกได ้จ านวน 4 ขอ้ 
 1.4 สร้างประเด็นค าถามของแบบทดสอบวดัความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ในดา้น 1)ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 2)ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล และ 3)ทกัษะ
กระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1.4.1 ตอนท่ี 1 โดยสร้างขอ้สอบแบบปรนยัเลือกตอบชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้   
  1.4.2 ตอนท่ี 2 โดยสร้างแบบวดัอตันยั เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
   1) แบบเติมค าตอบ จ านวน 2 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    -ขอ้ละ 2.5 คะแนน  รวม 5 คะแนน  
    -แต่ละขอ้ มีค าถาม 5 ขอ้ยอ่ย  
    -ตอบถูกได ้ขอ้ยอ่ยละ 0.5 คะแนน  
    -ตอบผดิ หรือ      ไม่ตอบ ได ้0 คะแนน 
   2) แบบแสดงวธีิท า จ  านวน 2 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    -ขอ้ละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
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    (1) ลกัษณะการวเิคราะห์โจทย ์ไดแ้ก่  
     -บอกส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้ ไดถู้กตอ้ง เท่ากบั 0.5 คะแนน 
     -บอกส่ิงท่ีโจทยถ์าม   ไดถู้กตอ้ง เท่ากบั 0.5 คะแนน 
    (2) เขียนประโยคสัญลกัษณ์    ไดถู้กตอ้ง  เท่ากบั  1  คะแนน 
    (3) แสดงวธีิท า       ไดถู้กตอ้ง   เท่ากบั 2 คะแนน 
    (4) ตรวจค าตอบ     ไดถู้กตอ้ง  เท่ากบั  1 คะแนน 
       1.5 ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการแปลผลคะแนนตามการประเมินความสามารถ
และทักษะ ดังน้ี (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน, 2559 )  
   ร้อยละ 80-100  หมายถึง มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดีมาก 
   ร้อยละ 60-79    หมายถึง มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดี 
   ร้อยละ 40-59    หมายถึง มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พอใช ้
   ร้อยละ 0-39      หมายถึง มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 
  1.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้าง
ข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบด้านเน้ือหา ด้านการใช้ภาษา พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข 
  1.7 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์โดยหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน              
ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี ดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล  ดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยตรวจสอบคุณภาพของขอ้ค าถามของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ การใชภ้าษาของแบบวดั โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาใหค้ะแนนดงัน้ี 
   คะแนน +1 เ ม่ือแน่ใจว่า  ข้อค าถามแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสอดคลอ้งตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   คะแนน  0 เม่ือไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสอดคลอ้งตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   คะแนน -1 เ ม่ือแน่ใจว่า  ข้อค าถามแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่มีความสอดคลอ้งตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 แลว้ใชเ้กณฑ์การพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือวา่เป็นแบบทดสอบวดัท่ีมีความ
ตรง สามารถน าไปใชไ้ด ้พบวา่ ทุกขอ้มีค่า IOC ผา่นเกณฑ ์(ปรากฏในภาคผนวก ค หนา้ 193-194)       
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  1.8 น าแบบทดสอบวดัความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไป
ทดลองใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 16 คน และปีการศึกษา 2558 
จ านวน 14 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจ
จ าแนก พบว่า ฉบบัท่ี 1 ตอนท่ี 1 แบบเลือกตอบ ไดข้อ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p)ระหว่าง 0.20-
0.80  ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 จ านวน 15 ขอ้ และฉบบัท่ี 1 ตอนท่ี 2 แบบอตันยั
คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก ค่า t ตั้งแต่ 1.75 ข้ึนไป ไวจ้  านวน 4 ขอ้ (ปรากฏในภาคผนวก ง 
หนา้ 193)      
        1.9 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง      
คณิตศาสตร์ทั้งฉบบั โดยน าคะแนนของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  มาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบโดยใชสู้ตร  KR20 ของ Kuder – Richardson  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 96) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 (ปรากฏในภาคผนวก ง หน้า 193)  และน าคะแนนของแบบทดสอบแบบอตันยั
และแบบเติมค ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α –Coefficient) โดยใชสู้ตรของครอนบคั (Cronbach, 
1970,   อา้งอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.64 (ปรากฏในภาคผนวก 
ง หนา้ 193)     
  1.10 จดัท าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็น
ฉบบัจริงเพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา    
การบวก ลบ จ านวน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ จ านวน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      
  2.2 ศึกษาต ารา เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบโดยศึกษาทั้ งด้าน
จุดมุ่งหมายของแบบวดั องคป์ระกอบของแบบวดั วิธีการเขียนขอ้ค าถาม วิธีการให้คะแนนและการ
แปลผลคะแนน 
  2.3 ก า น กรอบ “ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโจทยปั์ญหา การบวก ลบจ านวน” 
โดยยึดขอบเขตของเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์โดยมีโครงสร้างแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจ    
ดงัตาราง 16  
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ตาราง 16 โครงสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองโจทยปั์ญหา (หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ,13,14)          

จุดประสงค ์      
การเรียนรู้ 

พฤติกรรมการวดั จ านวน
ขอ้   

จ านวน
ขอ้ 

ท่ีตอ้งการ 
ความรู้ ความ

เขา้ใจ 
น าไปใช ้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน

ค่า 
1-2 เม่ือก าหนด
โจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัการบวก
และการลบไม่เกิน
20ใหส้ามารถเขียน
เป็นประโยค
สญัลกัษณ์และหา
ค าตอบได ้

3 3 5 3 - - 14 5 

3-4 เม่ือก าหนด
โจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัการบวก
และการลบซ่ึงมี
ผลบวกและตวัตั้ง
ไม่เกิน100ให้
สามารถเขียนเป็น
ประโยคสญัลกัษณ์
และหาค าตอบได ้

3 3 5 3 - - 14 7 

5-7 เม่ือก าหนด
โจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ ระคน 
สามารถบอก เขียน
ประโยคสญัลกัษณ์
และแสดงวธีิท า
และหาค าตอบได ้

2 3 4 3 - - 12 8 

รวม 40 20 
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  1.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองโจทย์ปัญหา (หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ,13,14) โดยสร้างข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 3 
ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้  
  1.5 ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการแปลผลคะแนน ดังน้ี (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 )  
   ร้อยละ 80-100  หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองโจทยปั์ญหา  ดีมาก 
   ร้อยละ 60-79    หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองโจทยปั์ญหา ดี 
   ร้อยละ 40-59    หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองโจทยปั์ญหา พอใช ้
   ร้อยละ 0-39      หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองโจทยปั์ญหา ปรับปรุง  
  1.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
เร่ืองโจทยปั์ญหา (หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ,13,14)  ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบดา้นเน้ือหา 
ดา้นการใชภ้าษา พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
  1.7 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหา (หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ,13,14)  โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
(รายนามผูเ้ช่ียวชาญ ปรากฏในภาคผนวก ก) ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี ดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการ
วดัและประเมินผล  ดา้นกระบวนการเรียนรู้ดา้นการสอนคณิตศาสตร์ โดยตรวจสอบคุณภาพของขอ้
ค าถาม การใชภ้าษาของแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาใหค้ะแนนดงัน้ี 
   คะแนน +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ทดสอบ วดัไดส้อดคลอ้งตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   คะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ ขอ้ทดสอบ วดัไดส้อดคลอ้งตรงตามจุดประสงค ์         
การเรียนรู้ 
   คะแนน  -1  เม่ือแน่ใจวา่     ขอ้ทดสอบ วดัไมส่อดคลอ้งตรงตามจุดประสงค ์             
การเรียนรู้ 
   แล้วใช้เกณฑ์การพิจารณาค่า  IOC ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือว่าเป็นขอ้ทดสอบมี       
ความตรง สามารถน าไปใชไ้ด ้
  1.8 น าขอ้ทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งในประเด็นท่ีก าหนดมาจดัท าเป็น
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหา (หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ,13,14)  ท่ีสมบูรณ์
ไปใช้   กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาเนินเกาะแซง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 30 คน    
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  1.9 น าข้อสอบไปหาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของข้อทดสอบโดยใช้
วิเคราะห์ขอ้สอบอิงกลุ่ม (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 27) ท าการคดัเลือกขอ้ทดสอบตามจุดประสงค์
ท่ีมีค่าตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป จ านวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง  0.20- 0.80 และ               
ค่าอ านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง 0.20-1.00  
  1.10 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
โจทยปั์ญหาการบวก ลบ จ านวนนับ  โดยน าคะแนนของแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบอิงกลุ่มท่ีใชก้ารวดัคร้ังเดียว (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 96) มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.880 
(ปรากฏในภาคผนวก ง หนา้ 193)     
  1.11 จัดท าเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง                 
โจทยปั์ญหาการบวก ลบ จ านวน เป็นฉบบัจริงเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 การด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
 ในการทดลองใช้ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and 
learn: 1P4Rs) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การออกแบบการทดลอง 
  การวจิยัในคร้ังน้ี ผูพ้ฒันาใชแ้บบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน-หลงัการจดั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ (One Group Pretest -Posttest Design) โดยการออกแบบการทดลอง  ดงัน้ี            
(ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2536 : 216) 
 

 
กลุ่มตวัอยา่ง 

 
สอบก่อน 

ขั้นตอนกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 

(Play and learn: 1P4Rs) 

 
สอบหลงั 

E T1 X T2 
   
  แทนค่าดงัน้ี E   แทน    กลุ่มตวัอยา่ง 
    X    ทน    ขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์  
(Play and learn: 1P4Rs) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
    T1  แทน   การทดสอบก่อนการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     
เร่ืองโจทยปั์ญหาบวก ลบ จ านวนนบั 
    T2   แทน   การทดสอบหลงัการใชต้ามขั้นตอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) และการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ืองโจทยปั์ญหาบวก ลบ จ านวนนบั   
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  2. ด าเนินการทดลอง โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ
ตามล าดบั ดงัตาราง 17 

ตาราง 17 แสดงก าหนดการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs) ส าหรับ 
               นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ปีการศึกษา 2559 

หน่วยที/่
แผนการจัด       
การเรียนรู้ 

เร่ือง เวลา 
(ช่ัวโมง) 

วนั เดือน ปี 
ทีส่อน 

6 โจทย์ปัญหาการบวกทีม่ีผลลัพธ์ไม่เกนิ 20 4  
6/1 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 1 5 ก.ย.2559 
6/2 การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 1 6 ก.ย.2559 
6/3 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 7 ก.ย.2559 
6/4 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 8 ก.ย.2559 
6 โจทย์ปัญหาการลบทีม่ีตัวตั้งไม่เกนิ 20 4  

6/5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 1 9 ก.ย.2559 
6/6 การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 1 12 ก.ย.2559 
6/7 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 13 ก.ย.2559 
6/8 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 14 ก.ย.2559 
13 โจทย์ปัญหาการบวกทีม่ีผลลัพธ์ไม่เกนิ 100 4  

13/9 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 1 9 ม.ค.2560 
13/10 การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 1 10 ม.ค.2560 
13/11 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 11 ม.ค.2560 
13/12 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 12 ม.ค.2560 

13 โจทย์ปัญหาการลบทีม่ีตัวตั้งไม่เกนิ 100 4  
13/13 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 1 13 ม.ค.2560 
13/14 การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 1 17 ม.ค.2560 
13/15 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 18 ม.ค.2560 
13/16 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 19 ม.ค.2560 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

หน่วยที/่
แผนการจัด       
การเรียนรู้ 

เร่ือง เวลา 
(ช่ัวโมง) 

วนั เดือน ปี 
ทีส่อน 

14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคนทีม่ีผลลพัธ์และ
ตัวตั้งไม่เกนิ 100 

4  

14/17 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 1 24 ก.พ.60 
14/18 การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 1 27 ก.พ.60 
14/19 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 1 มี.ค.2560 
14/20 การแสดงวธีิท าและตรวจค าตอบ 1 3 มี.ค.2560 

รวม 20  
 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูพ้ฒันาไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 1. หาค่าเฉล่ียประชากร ค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร
ของคะแนน ค          ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
หลงัการใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 1P4Rs)   โดย
การน าขอ้มูลท่ีเก็บไวม้าตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ท าการค านวณวเิคราะห์ หาค่าเฉล่ีย( ) 
ค่าเฉล่ียร้อยละ( %) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( ) ของทกัษะความสามารถดา้นกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ดา้นการใหเ้หตุผล ดา้นการส่ือสาร 
ส่ือความหมาย และน าเสนอ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ และน ามาเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด
คือ ค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ 60-79  ถือวา่มีทกัษะความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
ระดบัดี (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา,ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 )   
 2. หาค่าเฉล่ียประชากร ค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร
ของคะแนน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา การบวก
และลบจ านวน ก่อนและหลงัการจดักระบวนการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and learn: 
1P4Rs)  โดยการน าขอ้มูลท่ีเก็บไวม้าตรวจใหค้ะแนน ตอบถูกได ้1 ตอบผดิได ้0 และท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียประชากร ค่าเฉล่ียประชากรร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ประชากร ของคะแนนจากการทดสอบก่อน-หลังการจดัการเรียนรู้ แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ  ร้อยละ 70 ถือไดว้า่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในระดบัดี (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 : 103)  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล      
   

  1.   ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (กาญจนา  วฒันาย ุ  2548 : 106) 
 
           

N

X
X


  

    เม่ือ     X       แทน       ค่าเฉล่ีย 
                                       X       แทน     คะแนนดิบ 
                                       X      แทน     ผลรวมของคะแนนดิบ 
                                       N       แทน      จ านวนนกัเรียน 
  2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .D.S )     

 

                                      .D.S      =       
1N

XX
2



         

                            
    เม่ือ      .D.S     แทน      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                                   
                                    X        แทน      ค่าเฉล่ีย 
                                    X        แทน      คะแนนแต่ละตวั 
                                    N          แทน      จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 
   3.   ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) (ชูศรี วงศรั์ตนะ  2550 : 73)   
   

     IOC = 
N

R  

 
    เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง  -1  ถึง  +1 
                   R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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  4.  ค่าความยากง่าย(P) ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ                
ทางการเรียน   โดยใชสู้ตร  ( บุญชม  ศรีสะอาด  (2545 : 84)  

   ระดบัความยาก   p    =   
N

R            ค่าอ านาจจ าแนก  r    =   PLPU    

   เม่ือ        P  แทน ระดบัความยาก 

                r  แทน อ านาจจ าแนก 

         R  แทน จ านวนผูต้อบถูกทั้งหมด 

   N  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 

   PU  แทน สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 

   PL  แทน สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มต ่า 

 5.   ค่าความเช่ือมัน่  (rtt)   โดยใชสู้ตร   KR20  ของ  Kuder – Richardson                      
(บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 88)   ดงัน้ี 

   



















2tt

s

pq
1

1k

k
r      

  เม่ือ        ttr           แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  k แทน จ านวนขอ้สอบ 
  2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

q  แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิในขอ้หน่ึง ๆ =  1 - p 

p  แทน สัดส่วนของผูต้อบถูกในขอ้หน่ึง ๆ   =  
N

R      

เม่ือ   R    แทนจ านวนผูต้อบถูกในขอ้นั้น ๆ     
และ  N    แทนจ านวนผูส้อบ 

 6. ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α –Coefficient) โดยใชสู้ตรของครอนบคั (Cronbach, 
1970,  อา้งอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99) 

สูตร       α = 


















2

t

2

i

S

S
1

1k

k  

        เม่ือ        แทน   สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
             K แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
         2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
            2

iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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     7.   ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 105) 
 

          µ
N

X
      

        เม่ือ     µ           แทน    ค่าเฉล่ีย 
                X        แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
                    N        แทน    จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

    8.   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard divination) มีสูตร ดงัน้ี  
          (บุญชม  ศรีสะอาด.2545 : 106) 
 

                                σ
 

)1N(N

XXN
22






  

 

เม่ือ      σ   แทน      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                   X          แทน      คะแนนแต่ละตวั 
                   N          แทน      จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 
                           แทน      ผลรวม 
 

    9.  ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 101) 

       P   =      100
N

f
 

 เม่ือ P แทน ร้อยละ 
 f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นร้อยละ 
 N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 
 


