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การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญ ยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
กลุ่ม เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ จำนวน 10 แบบฝึก 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีคะแนนทดสอบ
ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80. 04 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83. 35
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ: การพัฒนา, ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา, คณิตศาสตร์, แบบฝึกทักษะ
Abstract
The objective of this research were to : 1) study the results of the implement the skill exercise
to improve the solving problem on the plus and the minus for P.2 students at Boonyathatapolprasit
School, 2) compare the before and after the problem solving skills. The purposive sampling were 24 P.2 in
the 1/2560 academic year. The instrument were; 1) 1 0 skills exercise books, 2) the before and after
achievement test and 3) 10 learning lessons plans. The statistics for data analysis were percentage, mean
and t-test.
The results :
1. The results of the implement the skill exercise to improve the solving problem on the
plus and the minus for P.2 students at Boonyathatapolprasit School found that hey got the achievement
means scores during learning 80.04 and the after learning achievement means scores was at 83.35%
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2. The comparisons between before and after learning skills found that the after learning the
plus and the minus problem skills was higher than before learning.
Keywords: Development, Problem solving skills, Mathematic, Skill exercise
บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนา
คนให้ม ีค ุณ ภาพซึ่ง หากคนที่ม ีค ุณ ภาพแล้ว ย่อ มส่ง ผลให้
สัง คมและประเทศชาติม ีค วามเจริญ ก้า วหน้า การจัด
การศึกษาเพื่อพัฒ นาคนให้มีคุณ ภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จำเป็น อย่า งยิ่ง (ดำริ บุญ ชู. 2545 : 2) ความเจริญ ทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละเท คโน โลยีต ้อ งอาศัย ความ รู้ท าง
คณิตศาสตร์เป็นการวางพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นฐานการแก้
โจทย์ปัญ หา (กรมวิชาการ. 2545 : 1) หลักสูตรการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานพุท ธศัก ราช 2544 ต้อ งการให้เยาวชนเป็น ผู้ม ี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอสามารถนำ
ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นไป
พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ให้ด ีย ิ่ง ขึ้น รวมทั้ง สามารถนำไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง นำไปสู่การเรียนรู้สาระอื่น
และการเรียนในระดับสูงคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนา
คนให้คิดเป็นอย่างมีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนในการคิดและ
ยังช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่น เช่น
การสัง เกตความละเอีย ด ถี่ถ ้ว นแม่น ยำมีส มาธิแ ละรู้จ ัก
แก้ปัญหาโดยมีจุดประสงค์และความเข้าใจกระบวนการและ
การคิดจนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการ
ดำเนิน ชีว ิต ได้อ ย่า งมีค วามสุข โดยธรรมชาติข องวิช า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะ
อีกทั้งต้องอาศัยวิธีสอนที่เหมาะสมซึ่งจะทำได้โดยเรียนจาก
อุปกรณ์จริง
ผู้ว ิจ ัย ในฐานะอาจารย์ป ระจำหลัก สูต รศึก ษา
ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการศึก ษาปฐมวัย และการ
ประถมศึกษา ได้ร่วมวิจัยกับผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้ป ิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 2 พบว่านักเรียน
เขียนเฉพาะคำตอบมาส่งครูแต่นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
วิธีการหรือขบวนการในการทำได้ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุกคน
ไม่ช อบคิด เองและไม่ช อบแสดงวิธ ีท ำไม่ม ีค วามคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ชอบแต่ลอกเพื่อนเมื่อกำหนดโจทย์ป ัญ หาก็ไม่
สามารถแต่ง ได้ท ำให้ก ารสอนคณิต ศาสตร์ย ัง ไม่ป ระสบ
ผลสำเร็จ เท่า ที่ค วรคือ ผลสัม ทธิ์ท างการเรีย นวิช า
คณิต ศาสตร์ย ังไม่บ รรลุผ ลและอยู่ในระดับ ที่ไม่พ อใจและ
นักเรียนจำนวนมากไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยคิดว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและทำแบบฝึกหัดมากนักเรียน
จึงรู้สึกท้อแท้ขาดความมั่นใจในการเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบ
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โดยตรงต่อการเรียนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วย (วรสุดา บุญยไวโรจน์, 2540 : 36)
จากสภ าพ ป ัญ ห าดัง กล่า วเพ ื่อ ให ้ป ระสบ
ผลสำเร็จในการสอนโจทย์ปัญหาและการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิต ศาสตร์ร ะดับ ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 2 และการสอน
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒ นาการแก้ปัญ หานั้นเนื่องจากการแก้
โจทย์ปัญหาเป็นทักษะระดับสูงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทัก ษะทางคณิต ศาสตร์ห ลายอย่า งเข้า ด้ว ยกัน
เพื่อนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาครูควรใช้เทคนิคหลาย
อย่างเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาดแรงจูงใจใน
การแก้โ จทย์ป ัญ หาเขีย นโจทย์ป ัญ หาให้เ ป็น ประโยค
สัญ ลัก ษณ ์เ พื่อ เป็น การฝึก ความสามารถในการแปล
ความหมายของโจทย์ (ดวงเดือ น อ่อ นน่วม. 2541 : 129
130) ในการจัด กิจกรรมให้ส นุก เพื่อ ให้น ัก เรีย นมีโอกาส
ประสบความสำเร็จ ในการเรีย นและเกิด เจตคติท ี่ด ี
และเพื่อ ให้ผ ู้เรีย นบรรลุผ ลตามมาตรฐานกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้ง
เอกสารประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
มีค วามยืด หยุ่น สามารถจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามความ
เหมาะสมของผู้เรียน
จากการศึก ษาแนวคิด ท ษ ี/หลัก การสภาพ
ปัญ หาและความจำเป็น ดัง กล่า วนั้น ในฐานะครูผ ู้ส อนจึง
ศึก ษาเพื่อ หาแนวทางแก้โ จทย์ป ัญ หาครูค วรใช้เทคนิค
หลาย ประการเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาด
แรงจูงใจในการแก้ปัญหาเขียนโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยค
สัญลักษณ์เพื่อฝึกความสามารถในการแปลความหมายของ
โจทย์การสอนให้นักเรียนคิดทำให้นักเรียนมีความเห็นชอบ
และรู้จ ริง การสอนให้น ัก เรีย นเห็น ชอบทำให้น ัก เรีย น
แก้ป ัญ หาได้แ ละทำให้น ัก เรีย นเติบ โตขึ้น อย่างมีอ ิส รภาพ
และหากนัก เรีย นมีโ อกาสฝึก ทัก ษะการแก้โ จทย์ป ัญ หา
หลาย ข้อ แล้วนักเรียนจะมีความชำนาญและเฉลียวฉลาด
ขึ้นจนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและนวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้ฝึกทักษะให้มีการพัฒ นาทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น การใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึก
ทัก ษะในการแก้โจทย์ป ัญ หาช่วยให้ผ ู้เรีย นเข้าใจเนื้อ หาดี
ยิ่งขึ้นและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องแบบฝึกทักษะที่
สร้างประสิท ธิ์ภ าพสูงกว่าเกณฑ์ท ี่ตั้งไว้และความสามารถ
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ในการแก้โจทย์ป ัญ หาของนัก เรีย น โดยใช้แ บบฝึก ทัก ษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบหลังเรียนสูง
กว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมีค วามสำคัญ ทางการเรีย นที่ม ี
ประสิท ธิภ าพทางการเรีย นสูง ตามเกณฑ์ท ี่ต ั้ง ไว้แ ละการ
พัฒนาทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่
ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าสนใจ
ที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ
วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างจริงจัง
อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ
ต่อ การเรีย นวิช าคณิต ศาสตร์ร วมทั้ง เป็น แนวทางในการ
ป ิบ ัต ิห น้าที่ข องครูผ ู้ส อนในการปรับ ปรุงส่งเสริม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบคณิต ศาสตร์ ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 2
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ป ระชากร เป ็น นัก เรีย นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ

ห้ว ยเม็ก จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่ศ ึก ษาอยู่ใ นภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน
1.2. กลุ่ม ตัว อย่า ง เป็น นัก เรีย นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ
ห้ว ยเม็ก จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่ศ ึก ษาอยู่ใ นภาคเรีย นที่ 1
ปีก ารศึก ษา 2560 จำนวน 24 คนโดยเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. ตัวแปรการวิจัย
2.1 ตัว แปรต้น ได้แ ก่ วิธ ีก ารสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลองภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 20 คาบคาบเรียนละ 1 ชั่วโมง
ประโยชน์ที่ ด้รับจากการวิจัย
1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบได้ถ ูก ต้อ งชัด เจนจากแบบฝึก ทัก ษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาแล้ว
2. นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ครูผู้สอนทราบปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4. สามารถนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ทักษะการแก้โ จทย์ป ัญ หาการบวก
การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2

การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ป ระชากร เป ็น นัก เรีย นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ
ห้ว ยเม็ก จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่ศ ึก ษาอยู่ใ นภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน
1.2. กลุ่ม ตัว อย่า ง เป็น นัก เรีย นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ

ห้ว ยเม็ก จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่ศ ึก ษาอยู่ใ นภาคเรีย นที่ 1
ปีก ารศึก ษา 2560 จำนวน 24 คนโดยเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. เคร่องมอที่ใช้ในงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ค ณิต ศาสตร์ท ี่จ ัด การเรีย นรู้โดยใช้แ บบฝึก ทัก ษะ
จำนวน 10 แผนการเรียนรู้โดยสอนครั้งละ 1 ชั่วโมงรวม 10 ชั่วโมง
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2. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบคณิต ศาสตร์ช ั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 2 ที่ผ ู้ว ิจ ัย
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฝึกป ิบัติด้านแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
จำนวน 10 ชุด
3. แบบทดสอบก่อ นเรีย น-หลัง เรีย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 2 เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด เลือ กตอบ 3 ตัว เลือ ก ก่อ น
เรียนจำนวน 20 ข้อหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่องมอ
ผู้ว ิจ ัย ได้ด ำเนิน การพัฒ นาเครื่อ งมือ ใน
การศึกษาตามลำดับดังนี้
1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาดังนี้
1. 1 ศึก ษาสภาพปัญ หาการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ค ณิต ศาสตร์
โรงเรีย นบุญ ยาทัต พลประสิท ธิ์ อำเภอห้ว ยเม็ก สัง กัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.2 ศึก ษาหลัก สูต รค้น คว้า ข้อ มูล
คู่ม ือ การจัด การเรีย นรู้ หลัก สูต รโรงเรีย นบุญ ยาทัต พล
ประสิทธิ์อำเภอห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน พ ุท ธศัก ราช 2552 ตามห ลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้
1.3 ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสาร
ต่าง
1.4 ดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด
1.5 พัฒ นาแบบประเมิน แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยถาม
ครอบคลุม องค์ป ระกอบของแบบฝึก ทัก ษะ 5 ด้า นคือ
1) จุดประสงค์ 2) เนื้อหา 3) รูปแบบ 4) การใช้ภาษา 5) การวัด
และประเมินผล
1.6. นำแบบฝึก ทัก ษะที่ไ ด้พ ัฒ นา
แล้ว ไปทดลองใช้ก ับ นัก เรีย นที่ไ ม่ใ ช่ก ลุ่ม ตัว อย่า ง คือ
น ัก เรีย น ชั้น ป ระถม ศ ึก ษ าป ีท ี่ 2/2 ภ าค เรีย น ท ี่ 1
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญ ยาทัตพลประสิท ธิ์ อำเภอ
ห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน
22 คน เพื่อ ดูเวลาที่ใช้ค วามเหมาะสมของแบบฝึก ทัก ษะ
เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
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1.7. นำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญ หาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ที่ป รับ ปรุงแก้ไขแล้ว
นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิท ธิ์อ ำเภอห้ว ยเม็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จำนวน 24 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมล
1. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้นำแบบทดสอบ
วัด ทัก ษะทางการเรีย นเรื่อ งการแก้โจทย์ป ัญ หาการบวก
การลบคณิตศาสตร์มาให้นักเรียนอ่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การดำเนิน การทดลองกับ กลุ่ม ตัว อย่าง
โดยดำเนินการดังนี้
2.1 ผู้วิจัยดำเนิน การทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) ด้ว ยแบบทดสอบวัด ทัก ษะทางการเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญ ยาทัตพลประสิทธิ์ จำนวน
20 ข้อ
2.2 ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แ บบฝึก ทัก ษะการแก้โ จทย์ป ัญ หาการบวก การลบ
คณิตศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีท ี่ 2 โรงเรียนบุญ ยาทัตพล
ประสิท ธิ์ ตามแผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ผ ู้ศ ึก ษาพัฒ นาขึ้น
จำนวน 20 แผน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยได้ทำการทดลอง
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560-30 มิถุนายน 2560 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะดังนี้
2.2.1 ขั้น เตรีย มเนื้อ หา เป็น ขั้น ที่
เตรียมเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย เพื่อใช้ในการวิจัย
2.2.2 ขั้นการศึกษาเนื้อหา เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนแต่ละคนจะศึกษาเนื้อหาที่ให้ศึกษาเพื่อเสนอความรู้
และสรุปความรู้และทำแบบฝึกทักษะเก็บข้อมูลของแต่ละ
คนจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน
2.3. ผูว้ ิจัยดำเนินการทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ด้ว ยแบบทดสอบวัด ทัก ษะทางการเรีย นชั้น
ประถมศึก ษาปีท ี่ 2 โรงเรีย นบุญ ยาทัต พลประสิท ธิ์ช ุด
เดียวกับก่อนเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
5. การวิเคราะห์ข้อมล
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการ
วิจัยกึ่งทดลอง (One-Group Pretest–Posttest Design) โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่
5.1.1 ร้อยละ (Percentage)
5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean
: X̅ )
5.1.3 ส ่ว น เบ ี่ย งเบ น ม าต รฐ าน
(Standard Deviation : S.D.)
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5.2 สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
5.2.1. วิเคราะห์ท ัก ษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 2 โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยร้อยละของการสอบระหว่างเรียน 10
ครั้ง และคะแนนสอบหลังการใช้วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์
5.2.2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (t-test dependent)
5.2.3 วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินการทำแบบฝึก
ทักษะระหว่างเรียนทั้ง 10 ครั้ง
สรุป ลวิจัย
1. ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมี
คะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80. 40 คะแนนทดสอบ
หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83. 35
2. จากการเปรีย บเทีย บทัก ษะการแก้โ จทย์
ปัญ หาการบวก การลบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบนักเรียนมีทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกการลบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83. 35 คะแนน ก่อนเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 66. 65 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรับ 0. 05
อภิปราย ล
จากการการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ คณิต ศาสตร์ ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 2
ปีการศึกษา 2560 พบประเด็นสำคัญ ที่ควรนำมาอภิปราย
ผลดังนี้
1. ชุดพัฒ นาทักษะการแก้โจทย์ปัญ หาการ
บวก การลบคณิตศาสตร์ ทั้ง 10 ชุด เป็นสื่อประกอบในการ
ฝึก และพัฒ นาทัก ษะการแก้โจทย์ป ัญ หาการบวกการลบ
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ในแต่ละ
ชุด แบบฝึก มีล ัก ษณะของกิจ กรรมที่แ ตกต่า งกัน ทำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการฝึกพัฒ นาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ (พิพ รรธ ซื่อ สัต ย์, 2551) ได้ท ำการวิจ ัย
เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้
แบบฝึก ทัก ษะ ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 3
ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทำให้นักเรียนมีผลสัม ทธิ์
ทางการเรีย นสูง ขึ้น และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
มะลิ วัฒ นาอุดมชัย (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒ นา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวกลบคูณหารระคน
โดยใช้ร ูป แบบร่ว มมือ กัน สร้า งสรรค์ค วามรู้ต ามแนวคิด
ท ษ ีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องารบวกลบคูณหารระคน โดยใช้
รูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิดท ษ ีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด และนักเรียนมีผลสัม ทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงงานวิจัยของ พรเพ็ญ สมบัติมาก (2560)
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริม
ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ร ูป แบบวั จัก ร
การเรีย นรู้ 7 ขั้น เรื่อ งหน่ว ยของสิ่ง มีช ีว ิต และกระบวน
การดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พบว่า ผลการสร้างและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้และเสริม
ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ร ูป แบบวั จัก รการ
เรีย นรู้ 7 ขั้น เรื่อ งหน่ว ยของสิ่ง มีช ีว ิต และกระบวนการ
ดำรงชีว ิต ของพืช สำหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1
จำนวน 12 ชุด ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5
ท่าน ผลปราก ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดหลักการและ
ท ษ ีท ี่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และพัฒ นาการ
ของนัก เรีย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1 อีก ทั้ง รูป แบบ
ขั้น ตอนและการจัด กระบวนการเรีย นรู้ใ นชุด กิจ กรรม
คำนึงถึงความแตกต่า งและธรรมชาติข องการเรีย นรู้ข อง
นัก เรีย น และธรรมชาติข องการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เร้าความสนใจนักเรียนได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือป ิบัติ
ด้วยตนเอง
2. แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบคณิต ศาสตร์ก ่อ นเรีย นและหลังเรีย นผู้ศ ึก ษาได้จัด
กิจกรรมตามชุดพัฒ นาทักษะการแก้โจทย์ป ัญ หาการบวก
การลบคณิตศาสตร์ทั้ง 10 ชุดมาพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ของนักเรียนซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการ
ลบคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ 0. 05 ซึ่ง (พิพ รรธ ซื่อ สัต ย์,
2551) ได้ทำการวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ โดยใช้แ บบฝึก ทัก ษะ ของนัก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทำ
ให้น ัก เรีย นมีผ ลสัม ทธิ์ท างการเรีย นสูงขึ้น ซึ่งมีค ่า เฉลี่ย
เท่า กับ 17.00 ซึ่งมีค ่า สูงกว่า เกณฑ์ท ี่ต ั้งไว้ ค่า เบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่า กับ 4.67 เมื่อ นำไปคำนวณหาค่า T พบว่า
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คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่า ทดสอบก่อนเรียน มี
ค่าสถิติที่ได้เท่ากับ 7.50 และสอดคล้องกับ (นันทกาญจน์
คำสุวรรณ์, 2554) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะ
และการเสริมแรง ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์และการเสริมแรง ทำให้นักศึกษาสามารถ
ทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบ
ผลการทำแบบฝึกทักษะทั้ง 3 ฉบับ ของนักศึกษา 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.17
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น พอสรุป ได้ว่าการพัฒ นา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึก ษาปีท ี่ 2 โดยใช้ช ุด พัฒ นาทัก ษะการแก้โจทย์
ปัญ หาการบวกการลบคณิตศาสตร์ท ำให้น ักเรียนมีท ักษะ
ด้านการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
และเป็นนวัตกรรมอย่างหนึง่ ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการแก้
โจทย์ป ัญ หาการบวกการลบคณิต ศาสตร์ได้ม ั่น ใจมากขึ้น
ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ ปใช้
1. การเลือ กเนื้อ หาที่น ำมาจัด กิจ กรรม
การเรีย นรู้เป็น สิ่งสำคัญ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ
เพศ วัย และระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียน
ด้วย หากเนื้อ หาใดที่น ัก เรีย นสนใจ นัก เรีย นจะเกิด ความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2. ครูผ ู้ส อนคณิต ศาสตร์ค วรนำแบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบการสอน แบบ
ฝึกทักษะนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อ ป
ควรมีการศึกษาผลจากการใช้แบบฝึกทักษะ
ในการเพิ่ม ผลสัม ทธิ์ท างการเรีย นวิช าคณ ิต ศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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