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ผู้วจิ ัย

ปี การศึกษา

รายงานวิจยั การพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ “เล่นและเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ”
( Play and Learn :1P4Rs ) สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนบ้านโจะโหวะ
นางพรทิพย์ ชานา
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานา การพิเศษ โรงเรี ยนบ้านโจะโหวะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2559
บทคัดย่อ

รายงานวิ จ ัย การพัฒ นาครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ จ ัย ทั้ง เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ของการพัฒนาดังนี้ 1)เพื่อศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทฤษฎี
หลักการและแนวทางการพัฒนาวิธีการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยการเล่นและ
เรี ยน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1โรงเรี ยนบ้า นโจะโหวะ 2)เพื่ อ สร้ า งและตรวจสอบความเหมาะสมของวิ ธี ก ารสอน
กระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถด้า นทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านโจะโหวะ 3) เ พื่ อ ท ด ล อ ง ใ ช้
กระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถด้า นทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านโจะโหวะ และศึกษาผลการใช้ คือ
(1) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้เล่นและเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบ้า นโจะโหวะ หลัง การพัฒนา และ (2) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 เรื่ องโจทย์ปั หา โดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เล่นและเรี ยนคณิ ตศาสตร์
(Play and Learn : 1P4Rs ) ให้นกั เรี ยนมีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีจานวนนักเรี ยน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ก่อนและหลังการพัฒนากับเกณฑ์ที่กาหนด ขั้นตอนการดาเนิ นการ
พัฒนามี 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 การศึก ษาแนวคิ ดทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ระยะที่ 2
การสร้างและตรวจสอบ ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้สาระคณิ ตศาสตร์ ระยะที่ 3
การทดลองใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่นและเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4Rs )
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนา ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เนื้ อหา แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
2 ) แบบวัดความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปั หา

ข
กลุ่มตัวอย่าง ในการพัฒนาได้แก่ นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านโจะโหวะ จานวน
15 คน ปี การศึกษา 2559 สถิ ติการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ยประชากร(  ) ค่าเฉลี่ ยประชากร
ร้อยละ(  %) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร(  )
ผลการพัฒนา พบว่า
1. ผลการศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ปประเด็นสาคั ได้วา่
1.1 ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีความสาคั และจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ควรมุ่ง
ฝึ กฝนให้นัก เรี ย นได้เกิ ดทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อใช้ในการแก้ปั หา มี ความคิ ด
ให้เหตุผลเป็ น อ่านและสื่ อความหมายได้
1.2 ครู ผูส้ อนต้องให้โอกาสนัก เรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัด
สถานการณ์หรื อปั หาหรื อเกมที่น่าสนใจ มีความท้าทาย ให้เด็กอยากคิด เพื่อให้นกั เรี ยนทาความ
เข้าใจปั หา, วิเคราะห์ปั หา,วางแผนแก้ปั หา,ดาเนิ นการแก้ปั หา, ตรวจสอบคาตอบได้ ซึ่ งเป็ น
การฝึ กทักษะในการให้เหตุผล และแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย
และการนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
1.3 ครู ตอ้ งสอนโดยเริ่ มจากสิ่ งใกล้ตวั ใช้ของจริ งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ ตรงที่ อยู่ในชี วิตประจาวัน และชี วิตจริ ง และครู ตอ้ งทบทวนความรู้ เดิม ก่ อนสอน
เนื้อหาใหม่ทุกครั้งเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมเรี ยนรู้จากของจริ ง ของจาลอง รู ปภาพ และ
นาไปสู่ สั ลักษณ์ โดยครู ตอ้ งกระตุน้ ใช้คาถามเพื่อพัฒนาการคิด การแก้ปั หา ฝึ กคิดไปตามลาดับ
อย่างมีเหตุผล และให้นกั เรี ยนแก้ปั หา ค้นพบหลักเกณฑ์ดว้ ยตนเอง
1.4 รู ปแบบ ขั้นตอน กระบวนการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ต้องทาให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ ดว้ ยความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน เต็มใจ มีความกระตื อรื อร้นที่จะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จึง เป็ น
วิธีการหนึ่ งที่จะทาให้กระบวนการเรี ยนการสอนเกิ ดคุ ณสมบัติ เกิดทักษะ และเกิ ดกระบวนการได้
สิ่ งนั้นคือ การสร้ างกิ จกรรมการเล่น สร้ างเกมที่สอดคล้องกับเนื้ อหาในบทเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนได้
เล่น และเรี ยนรู ้ไปด้วย ตลอดทั้งจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้
1.5 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จึงสรุ ปได้ ดังนี้
1.5.1 ขั้นทบทวนความรู ้เดิม
1.5.2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่
1.5.3 ขั้นสรุ ปนาไปสู่ วธิ ี ลดั
1.5.4 ขั้นฝึ กทักษะ
1.5.5 ขั้นนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
1.5.6 ขั้นการประเมินผล

ค
2.
กระบวน
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ได้ 5 ขั้น คือ กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ “เล่นและเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” (Play and Learn : 1P4Rs ) ดังนี้
ขั้นที่ 1 เล่ น (Play) ครู จดั กิ จกรรมมุ่ งเน้นให้นัก เรี ย นได้เล่ นสัม ผัสจากของจริ ง สื่ อ
ต่างๆ เช่น ภาพประกอบ บัตรภาพ บัตรโจทย์ปั หา และเกมต่างๆ
ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู ้เดิม (Learn to Review) ครู ดาเนิ นการทบทวนความรู ้เดิมก่อน
นาเสนอการเรี ยนรู ้เนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ ใหม่
ขั้นที่ 3 ฝึ กอ่าน (Learn to Read ) ครู ดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยน
ฝึ กอ่านตีความโจทย์ ฝึ กอ่านแปลความโจทย์ และฝึ กอ่านวิเคราะห์โจทย์
ขั้นที่ 4 ฝึ กคิด (Learn to Rethink) ครู ดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกคิ ดการแก้ปั หาโจทย์ ฝึ กคิ ดการให้เหตุ ผล และฝึ กการคิดการสื่ อสาร ฝึ กสื่ อความหมาย
ฝึ กการนาเสนอข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 5 ฝึ กสรุ ปผลลัพธ์ (Learn to Result) ครู ดาเนินการฝึ กให้นกั เรี ยนสรุ ปผลลัพธ์ ฝึ ก
การหาข้อสรุ ป และฝึ กตรวจหาคาตอบที่ถูกต้อง
3. ผลการทดลองใช้ ปรากฏว่า
3.1 ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 1 จากการวัดด้วยเครื่ องมือแบบเลือกตอบ,แบบอัตนัย ,ตรวจงานจากแบบฝึ กหัดและการ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า 1)ด้านทักษะกระบวนการแก้ปั หามีค่าเฉลี่ ย
ประชากรร้อยละ 81.67, 70.00,และอยูใ่ นระดับดีและดีมาก ตามลาดับ 2)ด้านทักษะกระบวนการให้
เหตุผลมีค่าเฉลี่ ยประชากรร้อยละ 63.33, 63.33,และอยู่ในระดับดีและดี มาก ตามลาดับและ3)ด้าน
ทักษะการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และการนาเสนอมีค่าเฉลี่ยประชากรร้อยละ70.43, 71.43,และอยูใ่ น
ระดับดีมากและดี ตามลาดับ
3.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ องโจทย์ปั หา
หลังการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 70 ปรากฏว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อยูใ่ นระดับดี (  % = 71.67)

