
บทที ่5 
บทสรุป 

 
 การวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช ้
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) ส าหรับนกัเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็น 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 ) จ  านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการ  
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ จ านวน 15 คน      
ในปีการศึกษา 2559 โดยใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้น ดงัน้ี  
   ขั้นที่ 1 เล่น (Play) ครูจดักิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เล่นสัมผสัจากของจริง  
ส่ือต่างๆ เช่น ภาพประกอบ บตัรภาพ บตัรโจทยปั์ญหา และเกมต่างๆ  
   ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม (Learn to Review) ครูทบทวนความรู้เดิมก่อน
น าเสนอการเรียนรู้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ใหม่ 
   ขั้นที่ 3 ฝึกอ่าน (Learn to Read) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน       
ฝึกการอ่าน ไดแ้ก่ ฝึกอ่านตีความ  ฝึกแปลความโจทย ์และฝึกอ่านวเิคราะห์โจทย ์
   ขั้นที่ 4 ฝึกคิด (Learn to Rethink ) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนได้
ฝึกคิด การแกปั้ญหาโจทย ์ ฝึกคิดการให้เหตุผล และฝึกคิดการส่ือสาร ส่ือความหมาย การน าเสนอ
ขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
   ข้ันที่ 5 ฝึกสรุปผลลัพธ์ (Learn to Result) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้
นกัเรียนฝึกการหาขอ้สรุป และฝึกตรวจหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
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สรุปผลการวจัิย 
 ตอนที ่1 ผลการศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปรากฏผล ดงัน้ี 

1. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีควรมุ่งฝึกฝน  
พฒันาให้นักเรียนได้เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา มีความคิด       
ใหเ้หตุผลเป็น อ่านและส่ือความหมายได ้
               2.  ครูผูส้อนตอ้งให้โอกาสนักเรียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองให้มาก  โดยจดัสถานการณ์หรือ
ปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ  ทา้ทาย  ให้อยากคิด  เพื่อให้นกัเรียนท าความเขา้ใจปัญหา  วิเคราะห์
ปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ด าเนินการแกปั้ญหา ตรวจสอบค าตอบได้ ซ่ึงเป็นการฝึกทกัษะในการ           
ใหเ้หตุผล และแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และการน าเสนอขอ้มูล    
ท่ีถูกตอ้ง 

3.  ครูตอ้งสอนโดยเร่ิมจากส่ิงใกลต้วัใชข้องจริงใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
ท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั และชีวิตจริง และครูตอ้งทบทวนความรู้เดิมก่อนสอนเน้ือหาใหม่เพื่อเปิด
โอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากของจริง ของจ าลอง รูปภาพ และน าไปสู่สัญลกัษณ์ 
โดยครูตอ้งกระตุน้ใชค้  าถามเพื่อพฒันาการคิด การแกปั้ญหา ฝึกคิดไปตามล าดบัขั้น  อยา่งมีเหตุผล 
และใหน้กัเรียนแกปั้ญหา คน้พบหลกัเกณฑด์ว้ยตนเอง 
 4.  ขั้นตอน กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีสามารถท าให้นักเรียนเรียนด้วย
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เต็มใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ี
จะท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนเกิดคุณสมบติั  เกิดทกัษะ และเกิดกระบวนการได ้ส่ิงนั้นคือ การ
สร้างกิจกรรมการเล่น สร้างเกมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เล่น และได้
เรียนรู้ไปดว้ย ตลอดทั้งจะช่วยสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร์ไดอี้กทางหน่ึง   

5. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงสรุปได ้ดงัน้ี 
5.1  ขั้นทบทวนความรู้เดิม  เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื่อเช่ือมความรู้ 

เดิมท่ีนกัเรียนมีมาก่อนกบัความรู้ใหม่ใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั  อนัจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ 
และมีความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นๆอยา่งแจ่มแจง้ 

5.2  ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  ขั้นน้ีจะตอ้งเลือกใชว้ธีิสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาแต่ละ 
บทเรียน วธีิใดวธีิหน่ึง  โดยจดัเรียงล าดบัขั้นการเรียน  ดงัน้ี 

(1) ขั้นใชข้องจริงเป็นขั้นให้ประสบการณ์ท่ีใชข้องจริงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
        (2) ขั้นใชข้องจ าลอง  เป็นขั้นท่ีใชข้องก่ึงรูปธรรม  เช่น  ใชรู้ปภาพแทนของจริง 
        (3) ขั้นใชส้ัญลกัษณ์  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนน าประสบการณ์เดิมท่ีครูใหม้าเช่ือมโยง 

แสดงแทนดว้ยสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
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5.3  ขั้นสรุปน าไปสู่วธีิลดั  ก่อนจะถึงขั้นการสรุปเป็นวธีิลดั  ครูจะตอ้งตรวจสอบดู 
วา่นกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ท่ีสอนไปหรือไม่  ถา้ยงัไม่เขา้ใจก็ตอ้งเร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้
เดิมหรือเร่ิมท่ีวิธีลดัในการคิดร่วมกนั  และช่วยกนัสรุปหลกัเกณฑ์ในการคิด  การน าเขา้สู่วิธีลดั 
เพื่อน าไปใชต่้อไป 
   5.4  ขั้นฝึกทกัษะเม่ือนกัเรียนเขา้ใจวธีิคิดค านวณแลว้  ให้นกัเรียนฝึกทกัษะจาก
แบบเรียน แบบฝึกหดั และบตัรงานท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองนั้นๆ  หรือใชเ้กมคณิตศาสตร์เขา้มาให้
นกัเรียนเล่นซ่ึงเป็นการท าแบบฝึกหดัชนิดหน่ึงท่ีใหค้วามสนุกสนานแก่นกัเรียน 

5.5  ขั้นน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  เป็นขั้นท่ีใหน้กัเรียนน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ในชีวติประจ าวนัและใชใ้นวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยใหน้กัเรียนท าโจทยแ์บบฝึกในเร่ืองนั้นๆ 
หรือใหท้ ากิจกรรมท่ีมกัประสบอยูเ่สมอในชีวติจริงของนกัเรียน 

5.6  ขั้นการประเมินผล  เป็นขั้นทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน  ถา้นกัเรียนท า 
ไม่ไดต้อ้งซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียน  ถา้ท าไดก้็จะเรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป   

 ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนการสอน กระบวนการ
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs ) ปรากฏผลดงัน้ี  
 1.ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนโดยผา่นกระบวนการพฒันาตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบของการสร้าง คือ 
  ขั้นที ่1 ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนและสภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดา้น
สังคม เศรษฐกิจ โดยการเยี่ยมบา้น และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการทดสอบ
และระหว่างการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งผูว้ิจยัได้           
แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน
สาระคณิตศาสตร์    
  ขั้นที ่2 ร่างขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 
1P4Rs )   ท่ีประกอบดว้ย หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และเทคนิคการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน้ือหา  การวดัประเมินผล และ
ก าหนดเป้าหมายผลลพัธ์ความส าเร็จ ไดแ้ก่ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
  ขั้นที่ 3  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ขั้นตอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 3 ดา้น คือ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอ 
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  ขั้นที่ 4 ต วจ  บความเหมาะสมข งขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้สาระ
คณิตศาสตร์ และแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและ
เรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )   
  ขั้นที ่5 ทดลองใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and 
Learn : 1P4Rs ) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ของโรงเรียนบา้นโจะโหวะ ในปีการศึกษา 2557 
จ านวน 16 คน และในปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 คน  รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 คน 
  ขั้นที่ 6 ผูว้ิจยัน ามาแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ และแผนการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์  
 2. ผลการต วจ  บความเหมาะสมข งขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียน
คณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ขั้นตอน 
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) ท่ีพฒันาข้ึน        
ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.62) 
 3. ผลการต วจ  บความเหมาะสมข งแผนการจัดการเ รียน รู้  โดยใช้ขั้ นตอน 
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันา
ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.74) 
 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า จากการน าขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้และใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ จ านวน 15 คน ป   ฏผล    ป  งน   
 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ท่ีไดรั้บการพฒันาตามขั้นตอน 
กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )  เพื่อพฒันา
ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียน ภาพรวมในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ดา้นทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา(แบบเลือกตอบ) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.67 อยูใ่น
ระดบัดีมาก (แบบเติมค าและแสดงวิธีท า) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 70.00  อยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดร้อยละ 70  
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  1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการใหเ้หตุผล มีค่าเฉล่ียร้อยละ 63.33 อยูใ่นระดบัดีและต ่ากวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 
  1.3 ด้านทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ (แบบเลือกตอบ)        
มีค่าเฉล่ียร้อยละ  70.43 (แบบเติมค าและแสดงวิธีท า) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 71.43  อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                  
เร่ืองโจทยปั์ญหา  หลงัการพฒันา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์      
ท่ีก าหนดร้อยละ 70  ปรากฏวา่ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยูใ่นระดบัดี (% = 71.67) 

อภิปรายผล 
จากการด าเนินการวจิยัการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

โดยใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs ) 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ มีประเด็นการอภิปราย ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
                 ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาจากเอกสาร ผลงานของการพฒันาท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 1) ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีควรมุ่งฝึกฝน พฒันาให้นกัเรียนได้
เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา มีความคิดให้เหตุผลเป็น อ่านและ
ส่ือความหมายได ้2)ผูส้อนตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองให้มาก  โดยจดัสถานการณ์หรือ
ปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ  ทา้ทาย  ใหอ้ยากคิด เพื่อใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ปัญหา,
วางแผนแกปั้ญหา,ด าเนินการแกปั้ญหา ตรวจสอบค าตอบได้ ซ่ึงเป็นการฝึกทกัษะในการให้เหตุผล 
และแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
3) สอนโดยเร่ิมจากส่ิงใกล้ตวัใช้ของจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท่ีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั และชีวิตจริง และครูตอ้งทบทวนความรู้เดิมก่อนสอนเน้ือหาใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากของจริง ของจ าลอง รูปภาพ และน าไปสู่สัญลกัษณ์ โดยครูตอ้งกระตุน้
ใช้ค  าถามเพื่อพฒันาการคิด การแกปั้ญหา ฝึกคิดไปตามล าดบัขั้น  อย่างมีเหตุผล และให้นักเรียน
แก้ปัญหา ค้นพบหลักเกณฑ์ด้วยตนเอง 4) ขั้นตอน กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ท่ี
สามารถท าให้นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เต็มใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน
คณิตศาสตร์ จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดคุณสมบติั เกิดทกัษะ และ
เกิดกระบวนการได ้ส่ิงนั้นคือ การสร้างกิจกรรมการเล่น สร้างเกมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน
เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ล่น และเรียนรู้ไปดว้ย พร้อมกนัน้ีจะช่วยสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร์
ไดอี้กทางหน่ึง  5) โดยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุปได ้คือ (1)ขั้นทบทวนความรู้เดิม   
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(2) ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  (3) ขั้นสรุปน าไปสู่วธีิลดั  (4) ขั้นฝึกทกัษะ (5)ขั้นน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
และ (6)ขั้นการประเมินผล   
 จากผลการศึกษาดงักล่าว จึงสรุปประเด็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งในการพฒันานกัเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามท่ี พิมพพ์ร  ไชยฤกษ ์(2552) ได้
สรุปถึงทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งจดัให้มีข้ึน เพื่อ
เสริมการเรียนการสอน อนัเป็นการท่ีจะช่วยส่งเสริมและพฒันาให้การเรียนการสอนตามหลกัสูตร
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน และวราภรณ์  มีหนกั (2545) ยงัไดส้รุปถึงความส าคญัของทกัษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ไวว้า่ ผูเ้รียนท่ีมีการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดดี้ ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา เพราะไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา และ
ได้พฒันาความคิดโดยการใช้เหตุผล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้น จะเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์ ใจสุข 
(2555) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา การ
ส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัตรณาราม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยพบว่ารูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถใน
การแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ฉะนั้น การพฒันาความสามารถดา้นทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใชข้ั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 
(Play and Learn : 1P4Rs ) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ จึงได้
ศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อน ามาซ่ึงการวางแผนการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนอยา่งเป็นระบบโดยมีขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ตามผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีอยา่งแทจ้ริง  

2. ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนการสอน กระบวนการจัด    
การเรียนรู้เล่นและเรียนคณติศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )    

จากการวิจยัการพฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  พบวา่ในภาพรวมของขั้นตอน กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.62 ) จากผลดงักล่าว เป็นเพราะผูว้ิจยัได้
           แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
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สรุปเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์อย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม และ
น ามาร่างเป็นขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพบริบท ลกัษณะของผูเ้รียน  
ในระดบัประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูว้ิจยัไดอ้อกเยี่ยมบา้นเพื่อน าขอ้มูลดา้นความพร้อมของ
นกัเรียนเพื่อน ามาประกอบการออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซ่ึงนกัเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 1 จ  าเป็นต้องให้เรียนรู้กับส่ิงใกล้ตัว เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และต้องเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั จึงสอดคล้องกบั มณฑา หิรัญบฏั (2549 : 16 ) ท่ีได้สรุปถึงการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในเด็กว่า ควรจดัให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั จากส่ิงท่ีใกล้ตวัท่ีง่ายไปหายากให้เกิดความเข้าใจ พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์
เบ้ืองตน้และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และท่ีส าคญั ตอ้งเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรม ซ่ึง
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์  ใจสุข (2555) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร สามารถพฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ได ้ซ่ึง
ผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1)
หลักการ 2)วตัถุประสงค์ 3)ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4)การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีผา่นผูเ้ช่ียวชาญใน
การตรวจรูปแบบท่ีเหมาะสม ดังท่ี สุวร กาญจนมยูร (2533 ) ได้กล่าวถึง เทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา ไวว้่า เทคนิคในการเสนอเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์นั้น ครูผูส้อน
ตอ้งพยายามใชว้ธีิเล่น       เรียน        สรุป         ฝึกทกัษะ โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน เล่น เพื่อให้รู้จกั
สังเกต ให้นกัเรียนเรียน เพื่อศึกษารายละเอียดของเน้ือหาในแง่ของความคิดรวบยอด หลกัการ และ
วธีิคิด ใหน้กัเรียนสรุป มีความคิดรวบยอด หลกัการ วิธีคิดโดยวิธีลดั ไดด้ว้ยตนเอง และให้นกัเรียน 
ฝึกทกัษะ การคิดค านวณ และประการสุดทา้ยของครูผูส้อนก็คือ การวดัและการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน และยงัสอดคล้องกับ สิริพร  ทิพยค์ง,ปรีชา  เนาว์เย็นผล และ              
สมวงษ ์ แปลงประสพโชค (2532 : ค  าน า) ไดก้ล่าวไวใ้นค าน าของหนงัสือเล่นและเรียนคณิตศาสตร์           
ท่ีเหมาะสมกบับทเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาวา่ “กระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถ
ท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เต็มใจ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน      
เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณสมบติัเหมาะสม
ได ้ดงันั้น ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )      
ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน จึงมุ่งเนน้การสร้างกิจกรรมโดยจากการเล่นเกมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 
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เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ล่นและเรียนรู้ไปดว้ยจึงท าให้ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินขั้นตอน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นอยา่งยิง่ 

 
3. ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณติศาสตร์ (Play and Learn  

: 1P4Rs )  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียน       
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1  
 จากการท่ีผูว้ิจยัได้น าขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้และใช้แผนการจดัการเรียนรู้      
เร่ือง โจทยปั์ญหา ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ 
จ านวน 15  คน  ป   ฏผล คือ  
 1) นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการพัฒนาตามขั้นตอน กระบวนการจัด              
การเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )  สามารถพฒันาความสามารถดา้น
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนในแต่ละด้าน ดงัน้ี (1) ด้านทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหา(แบบเลือกตอบ) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.67 อยู่ในระดบัดีมาก (แบบเติมค าและแสดงวิธีท า)         
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 70.00  อยู่ในระดับดี  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70  (2) ด้านทักษะ
กระบวนการใหเ้หตุผล มีค่าเฉล่ียร้อยละ 63.33 อยูใ่นระดบัดีและต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 
(3) ดา้นทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ (แบบเลือกตอบ)มีค่าเฉล่ียร้อยละ  
70.43 (แบบเติมค าและแสดงวธีิท า) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 71.43  อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด
ร้อยละ 70 

  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองโจทยปั์ญหา หลงั 
การพฒันา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70  
ปรากฏวา่ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยูใ่นระดบัดี (% = 71.67) 
 จากผลการทดลองดงักล่าว จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณฑา  หิรัญบฏั (2549) ท่ีได้
ศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา จ านวน 77 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนแก้
โจทยปั์ญหาแบบปกติ จ านวน 39 คน พบว่า 1) หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียน
กลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั 
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ท่ีระดบันยัส าคญั .05 และ 2) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีของคะแนนความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 
ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ จริยา  จ  าปาหอม (2555) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ 
หาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ (5Es) โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหนองวดัป่า อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 17 คน พฒันาทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ฏัจกัร
การเรียนรู้ (5Es) จ  านวน 12 แผน พบว่า 1)ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
71.77 ของคะแนนเตม็ มีจ  านวนนกัเรียนผา่นเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจ านวนทั้งหมด ซ่ึงผา่น
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้2)ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย       
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของคะแนนเต็ม และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของ
จ านวนนกัเรียน ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ธนวรรณ  แกว้วิเชียร 
(2559) เช่นกนั ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามเทคนิค    
K-W-D-L โดยใชก้ระบวนการร่วมมือ THINK – PAIR – SHARE เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง จงัหวดัอุทยัธานี ผลวิจยั
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 มีผลการพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 มีผลการพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 และผลจากการท่ีครูคณิตศาสตร์น า
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ STELE Model ไปใชมี้ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 จึงสรุปได้ว่า  จากการพฒันาความสามารถทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs )  ท าให้
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ได้พัฒนาความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในดา้นการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายและการ
น าเสนอไดอ้ยูใ่นระดบัดี และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 ไดจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะ 
        แ ะในการน าผลการพฒันาไปใช้  
 1. เน่ืองจากผลการน าขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play 
and Learn : 1P4Rs ) เพื่อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เม่ือน าไปใช้แล้ว มีผลอยู่ในระดับดีและดีมาก จึงถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนการสอน และกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัโรงเรียนใน
ระดบัประถมศึกษา ท่ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ให้กบันกัเรียน โดยครูผูส้อนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพบริบท
ของโรงเรียนไดทุ้กประเภท 
 2. จากผลการทดลองพบวา่ ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์
(Play and Learn : 1P4Rs )  ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินวา่ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ยายามศึกษาแนวทางจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครูผูส้อนใน
ระดบัประถมศึกษาจ าเป็นตอ้งน าแนวคิด หลกัการ จากทฤษฎี มาประยุกตใ์ช้กบัสภาพบริบท และ
ลกัษณะของนกัเรียนท่ีเป็นอยู ่จึงจะช่วยใหก้ารออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. จากผลการทดลองพบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีและดีมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามท่ี
ก าหนด และยงัส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งน้ี
เป็นเพราะไดก้ าหนดทิศทางเดียวกนัในการวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จาก
ง่ายไปหายาก และเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้ล่นและฝึกเรียนรู้ตามขั้นตอนอยา่งรัดกุม  
 ข้อเสนอแนะในการพฒันาคร้ังต่อไป 
 1. คว มีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 
1P4Rs ) ท่ีพฒันาข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัชั้นเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพบริบท และลกัษณะของนกัเรียน
ใกลเ้คียงกนั 
 2. คว มีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 
1P4Rs )  ในการพฒันาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆให้ครบทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ และความสามารถในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 
 


