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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงคข์องการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ ์อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน  
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 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 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์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 ุณภาพซึ่งหากคนที่ม ีค ุณภาพแล้วย่อมส่งผลให้
ส ังคมและประเทศชาต ิม ีความเจร ิญก ้าวหน ้าการจ ัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จำเป ็นอย่างย ิ่ง (ดำร  ิบุญช .ู 2545 : 2) ความเจริญทาง
ว ิท ยาศาสตร ์และ เทค โน โลย ีต ้อ งอ าศ ัยความร ู้ท าง
คณิตศาสตร์เป็นการวางพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นฐานการแก้
โจทย์ปัญหา (กรมวิชาการ. 2545 : 1) หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ต้องการให้เยาวชนเป็นผู้ม ี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอสามารถนำ
ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ที่จำเป็นไป
พัฒนาคุณภาพชีว ิตให ้ด ีย ิ่งข ึ้นรวมทั้งสามารถนำไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง  นำไปสู่การเรียนรู้สาระอื่น  
และการเรียนในระดับสูงคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนา
คนให้คิดเป็นอย่างมีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนในการคิดและ
ยังช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่น  เช่น 
การสังเกตความละเอียด ถี่ถ ้วนแม่นยำมีสมาธิและรู้จ ัก
แก้ปัญหาโดยมีจุดประสงค์และความเข้าใจกระบวนการและ
การคิดจนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการ
ดำเน ินช ีว ิตได ้อย ่างม ีความส ุข  โดยธรรมชาต ิของว ิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะ
อีกทั้งต้องอาศัยวิธีสอนที่เหมาะสมซึ่งจะทำได้โดยเรียนจาก
อุปกรณ์จริง 
 ผู้ว ิจ ัยในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาการศ ึกษาปฐมว ัยและการ
ประถมศึกษา ได้ร่วมวิจัยกับผู้ช่วยนักวิจัยที่ไดป้ ิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียน
เขียนเฉพาะคำตอบมาส่งครูแต่นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
วิธีการหรือขบวนการในการทำได้ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุกคน
ไม่ชอบคิดเองและไม่ชอบแสดงวิธ ีทำไม่ม ีความคิดริเร ิ่ม
สร้างสรรค์ชอบแต่ลอกเพื่อนเมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาก็ไม่
สามารถแต่งได ้ทำให ้การสอนคณิตศาสตร์ย ังไม ่ประสบ
ผลสำเร ็จ เท ่าท ี่ค วรค ือผลส ัม ทธ ิ์ท างการเร ียนว ิชา
คณิตศาสตร์ยังไม่บรรลุผลและอยู่ในระดับที่ไม่พอใจและ
นักเรียนจำนวนมากไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยคิดว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและทำแบบฝึกหัดมากนักเรียน 
จึงรู้สึกท้อแทข้าดความมั่นใจในการเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบ

โดยตรงต่อการเรียนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วย (วรสุดา บุญยไวโรจน์, 2540 : 36) 
 จากสภาพป ัญ หาด ังกล ่าว เพ ื่อ ให ้ป ระสบ
ผลสำเร็จในการสอนโจทย์ปัญหาและการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 2 และการสอน
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหานั้นเนื่องจากการแก้
โจทย์ปัญหาเป็นทักษะระดับสูงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะทางคณ ิตศาสตร์หลายอย่างเข ้าด ้วยกัน 
เพื่อนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาครูควรใช้เทคนิคหลาย  
อย่างเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาดแรงจูงใจใน
การแก ้โจทย ์ป ัญหาเข ียนโจทย ์ป ัญหาให ้เป ็นประโยค
ส ัญล ักษณ ์เพ ื่อ เป ็นการฝ ึกความสามารถในการแปล
ความหมายของโจทย์ (ดวงเดือน อ่อนน่วม. 2541 : 129 
130) ในการจัดกิจกรรมให้สนุก เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
ประสบความสำเร ็จ ในการเร ียนและเก ิด เจตคต ิท ี่ด  ี
และเพื่อให้ผ ู้เร ียนบรรลุผลตามมาตรฐานกลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้ง
เอกสารประกอบกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
มีความยืดหยุ่นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมของผู้เรียน 
 จากการศึกษาแนวคิดท ษ ี/หลักการสภาพ
ปัญหาและความจำเป็นดังกล่าวนั้นในฐานะครูผ ู้สอนจึง
ศ ึกษาเพ ื่อหาแนวทางแก ้โจทย์ป ัญหาครูควรใช ้เทคน ิค
หลาย  ประการเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาด
แรงจูงใจในการแก้ปัญหาเขียนโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยค
สัญลักษณ์เพื่อฝึกความสามารถในการแปลความหมายของ
โจทย์การสอนให้นักเรียนคิดทำให้นักเรียนมีความเห็นชอบ
และร ู้จร ิงการสอนให ้น ักเร ียนเห ็นชอบทำให ้น ักเร ียน
แก้ปัญหาได้และทำให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีอิสรภาพ 
และหากนักเรียนมีโอกาสฝึกท ักษะการแก้โจทย์ป ัญหา
หลาย  ข้อ แล้วนักเรียนจะมีความชำนาญและเฉลียวฉลาด
ขึ้นจนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและนวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้ฝึกทักษะให้มีการพัฒนาทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น การใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดี
ยิ่งขึ้นและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องแบบฝึกทักษะที่
สร้างประสิทธิ์ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และความสามารถ 
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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 ุณภาพซึ่งหากคนที่ม ีค ุณภาพแล้วย่อมส่งผลให้
ส ังคมและประเทศชาต ิม ีความเจร ิญก ้าวหน ้าการจ ัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จำเป ็นอย่างย ิ่ง (ดำร  ิบุญช .ู 2545 : 2) ความเจริญทาง
ว ิท ยาศาสตร ์และ เทค โน โลย ีต ้อ งอ าศ ัยความร ู้ท าง
คณิตศาสตร์เป็นการวางพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นฐานการแก้
โจทย์ปัญหา (กรมวิชาการ. 2545 : 1) หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ต้องการให้เยาวชนเป็นผู้ม ี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอสามารถนำ
ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ที่จำเป็นไป
พัฒนาคุณภาพชีว ิตให ้ด ีย ิ่งข ึ้นรวมทั้งสามารถนำไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง  นำไปสู่การเรียนรู้สาระอื่น  
และการเรียนในระดับสูงคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนา
คนให้คิดเป็นอย่างมีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนในการคิดและ
ยังช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่น  เช่น 
การสังเกตความละเอียด ถี่ถ ้วนแม่นยำมีสมาธิและรู้จ ัก
แก้ปัญหาโดยมีจุดประสงค์และความเข้าใจกระบวนการและ
การคิดจนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการ
ดำเน ินช ีว ิตได ้อย ่างม ีความส ุข  โดยธรรมชาต ิของว ิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะ
อีกทั้งต้องอาศัยวิธีสอนที่เหมาะสมซึ่งจะทำได้โดยเรียนจาก
อุปกรณ์จริง 
 ผู้ว ิจ ัยในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาการศ ึกษาปฐมว ัยและการ
ประถมศึกษา ได้ร่วมวิจัยกับผู้ช่วยนักวิจยัที่ได้ป ิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียน
เขียนเฉพาะคำตอบมาส่งครูแต่นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
วิธีการหรือขบวนการในการทำได้ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุกคน
ไม่ชอบคิดเองและไม่ชอบแสดงวิธ ีทำไม่ม ีความคิดริเร ิ่ม
สร้างสรรค์ชอบแต่ลอกเพื่อนเมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาก็ไม่
สามารถแต่งได ้ทำให ้การสอนคณิตศาสตร์ย ังไม ่ประสบ
ผลสำเร ็จ เท ่าท ี่ค วรค ือผลส ัม ทธ ิ์ท างการเร ียนว ิชา
คณิตศาสตร์ยังไม่บรรลุผลและอยู่ในระดับที่ไม่พอใจและ
นักเรียนจำนวนมากไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยคิดว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและทำแบบฝึกหัดมากนักเรียน 
จึงรู้สึกท้อแท้ขาดความมั่นใจในการเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบ

โดยตรงต่อการเรียนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วย (วรสุดา บุญยไวโรจน์, 2540 : 36) 
 จากสภาพป ัญ หาด ังกล ่าว เพ ื่อ ให ้ป ระสบ
ผลสำเร็จในการสอนโจทย์ปัญหาและการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 2 และการสอน
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหานั้นเนื่องจากการแก้
โจทย์ปัญหาเป็นทักษะระดับสูงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะทางคณ ิตศาสตร์หลายอย่างเข ้าด ้วยกัน 
เพื่อนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาครูควรใช้เทคนิคหลาย  
อย่างเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาดแรงจูงใจใน
การแก ้โจทย ์ป ัญหาเข ียนโจทย ์ป ัญหาให ้เป ็นประโยค
ส ัญล ักษณ ์เพ ื่อ เป ็นการฝ ึกความสามารถในการแปล
ความหมายของโจทย์ (ดวงเดือน อ่อนน่วม. 2541 : 129 
130) ในการจัดกิจกรรมให้สนุก เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
ประสบความสำเร ็จ ในการเร ียนและเก ิด เจตคต ิท ี่ด  ี
และเพื่อให้ผ ู้เร ียนบรรลุผลตามมาตรฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้ง
เอกสารประกอบกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
มีความยืดหยุ่นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมของผู้เรียน 
 จากการศึกษาแนวคิดท ษ ี/หลักการสภาพ
ปัญหาและความจำเป็นดังกล่าวนั้นในฐานะครูผ ู้สอนจึง
ศ ึกษาเพ ื่อหาแนวทางแก ้โจทย์ป ัญหาครูควรใช ้เทคน ิค
หลาย  ประการเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาด
แรงจูงใจในการแก้ปัญหาเขียนโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยค
สัญลักษณ์เพื่อฝึกความสามารถในการแปลความหมายของ
โจทย์การสอนให้นักเรียนคิดทำให้นักเรียนมีความเห็นชอบ
และร ู้จร ิงการสอนให ้น ักเร ียนเห ็นชอบทำให ้น ักเร ียน
แก้ปัญหาได้และทำให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีอิสรภาพ 
และหากนักเรียนมีโอกาสฝึกท ักษะการแก้โจทย์ป ัญหา
หลาย  ข้อ แล้วนักเรียนจะมีความชำนาญและเฉลียวฉลาด
ขึ้นจนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและนวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้ฝึกทักษะให้มีการพัฒนาทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น การใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดี
ยิ่งขึ้นและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องแบบฝึกทักษะที่
สร้างประสิทธิ์ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และความสามารถ 
 

 

 

ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบหลังเรียนสูง
กว ่าก ่อน เร ียนอย ่างม ีความสำค ัญ ทางการเร ียนท ี่ม ี
ประสิทธิภาพทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ที่ต ั้งไว้และการ
พัฒนาทางการเรยีนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่
ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าสนใจ
ที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ
วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2 เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างจริงจัง
อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ป ิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนในการปรับปรุงส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1 .1  ประชากร  เป ็นน ัก เร ียนระด ับช ั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ

ห ้วยเม ็กจ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ์ ท ี่ศ ึกษาอย ู่ในภาคเร ียนท ี่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน  
  1.2. กล ุ่มต ัวอย ่าง เป ็นน ักเร ียนระด ับช ั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ
ห ้วยเม ็กจ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ์ ท ี่ศ ึกษาอย ู่ในภาคเร ียนท ี่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คนโดยเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)  
 2. ตัวแปรการวิจัย  
  2.1 ตัวแปรต้น ได ้แก ่ วิธ ีการสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์เรื่อง พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาในการทดลองภาคเร ียนท ี่ 1  
ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 20 คาบคาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง 
 
ประโยชน์ที่ ด้รับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบได้ถ ูกต้องชัดเจนจากแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาแล้ว  
 2. นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 3. ครูผู้สอนทราบปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 4. สามารถนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1 .1  ประชากร  เป ็นน ัก เร ียนระด ับช ั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอ
ห ้วยเม ็กจ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ ์ท ี่ศ ึกษาอย ู่ในภาคเร ียนท ี่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน  
  1.2. กลุ่มต ัวอย่าง เป ็นน ักเร ียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2/1 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ ์อำเภอ

ห ้วยเม ็กจ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ์ ท ี่ศ ึกษาอย ู่ในภาคเร ียนท ี่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คนโดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 2. เคร่องมอที่ใช้ในงานวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้  
   1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณ ิตศาสตร์ท ี่จ ัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
จำนวน 10 แผนการเรียนรู้โดยสอนคร้ังละ 1 ช่ัวโมงรวม 10 ช่ัวโมง  

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เร่ือง 
พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 

ทักษะการแก้โจทย ์ป ัญหาการบวก 
การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่2 
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   2. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ ู้ว ิจ ัย
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฝึกป ิบัติด้านแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
จำนวน 10 ชุด  
   3. แบบทดสอบก ่อนเร ียน -หลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ก่อน
เรียนจำนวน 20 ข้อหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่องมอ 
  ผ ู้ว ิจ ัยได ้ดำเน ินการพ ัฒนาเคร ื่องม ือใน
การศึกษาตามลำดับดังนี้  
   1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาดังนี้  
    1. 1 ศ ึกษาสภาพป ัญหาการจ ัด
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้กล ุ่มสาระการเร ียนร ู้คณ ิตศาสตร  ์
โรงเร ียนบ ุญยาท ัตพลประส ิทธ ิ ์อำเภอห ้วยเม ็ก ส ังก ัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
    1.2 ศึกษาหลักส ูตรค ้นคว้าข ้อม ูล
ค ู่ม ือการจ ัดการเร ียนรู ้หลักส ูตรโรงเร ียนบ ุญยาท ัตพล
ประสิทธิ์อำเภอห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  พ ุท ธศ ัก ราช  2552 ตามหล ักส ูต 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 พ ัฒนาแบบประเม ินแบบฝ ึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์กลุ่ม
สาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยถาม
ครอบคล ุมองค ์ประกอบของแบบฝึกท ักษะ 5 ด ้านค ือ  
1) จุดประสงค์ 2) เน้ือหา 3) รูปแบบ 4) การใช้ภาษา 5) การวัด
และประเมินผล  
    1.6. นำแบบฝึกท ักษะที่ได ้พ ัฒนา
แล ้วไปทดลองใช ้ก ับน ักเร ียนท ี่ไม ่ใช ่กล ุ่มต ัวอย ่าง ค ือ 
น ัก เร ียน   ช ั้น ป ระถมศ ึกษ าป ีท ี ่2/2 ภ าค เร ียนท ี่ 1  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ ์อำเภอ
ห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 
22 คน เพื่อดูเวลาที่ใช้ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ 
เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา  

    1.7. นำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/1 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิทธิ์อำเภอห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จำนวน 24 คน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมล 
  1. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้นำแบบทดสอบ
วัดทักษะทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ป ัญหาการบวก  
การลบคณิตศาสตร์มาให้นักเรียนอ่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2. การดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยดำเนินการดังนี้  
   2.1 ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) ด ้วยแบบทดสอบว ัดท ักษะทางการเร ียนช ั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ จำนวน 
20 ข้อ  
   2.2 ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้โดย
ใช ้แบบฝ ึกท ักษะการแก ้โจทย ์ป ัญหาการบวก การลบ
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิทธิ ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท ี่ผ ู้ศ ึกษาพัฒนาขึ้น
จำนวน 20 แผน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยได้ทำการทดลอง
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560-30 มิถุนายน 2560 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะดังนี้  
    2.2.1 ขั้นเตรียมเน ื้อหา เป ็นข ั้นท ี่
เตรียมเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย  เพื่อใช้ในการวิจัย  
    2.2.2 ข้ันการศึกษาเน้ือหา เป็นข้ันตอนที่
นักเรียนแต่ละคนจะศึกษาเนื้อหาที่ให้ศึกษาเพื่อเสนอความรู้
และสรุปความรู้และทำแบบฝึกทักษะเก็บข้อมูลของแต่ละ
คนจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน  
   2.3. ผูว้ิจัยดำเนินการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนชั้น
ประถมศ ึกษาป ีท ี่ 2 โรงเร ียนบ ุญยาท ัตพลประส ิทธ ิ์ช ุด
เดียวกับก่อนเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมล 
  ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการ
วิจัยกึ่งทดลอง (One-Group Pretest–Posttest Design) โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
    5.1.1 ร้อยละ (Percentage) 
    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean 
: X ̅ )  
    5.1.3 ส ่วน เบ ี่ย ง เบ น ม าต รฐ าน 
(Standard Deviation : S.D.)  
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   5.2 สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    5.2.1. วิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่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 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 นักเรียนมี
คะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80. 40 คะแนนทดสอบ
หลังเรียนเฉล่ียร้อยละ 83. 35  
 2. จากการเปรียบเท ียบท ักษะการแก ้โจทย ์
ปัญหาการบวก การลบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบนักเรียนมีทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกการลบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉล่ียร้อยละ 83. 35 คะแนน ก่อนเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 66. 65 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรับ 0. 05 
 
อภิปราย ล 
 จากการการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ  คณ ิตศาสตร์ ช ั้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่2   
ปีการศึกษา 2560 พบประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปราย
ผลดังนี้  
  1. ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบคณิตศาสตร ์ทั้ง 10 ชุด เป็นสื่อประกอบในการ
ฝึกและพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ในแต่ละ
ชุดแบบฝึก มีล ักษณะของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการฝกึพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร ์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ (พิพรรธ ซื่อสัตย ,์ 2551) ได้ทำการวิจ ัย 
เร่ือง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้
แบบฝ ึกท ักษะ  ของน ัก เร ียนช ั้นประถมศ ึกษาป ีท ี่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทำให้นักเรียนมีผลสัม ทธิ์
ทางการเร ียนส ูงข ึ้น   และสอดคล ้องก ับ งานว ิจ ัยของ  
มะลิ วัฒนาอุดมชัย (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวกลบคูณหารระคน 
โดยใช้ร ูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิด
ท ษ ีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องารบวกลบคูณหารระคน โดยใช้
รูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิดท ษ ีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด และนักเรียนมีผลสัม ทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงงานวิจัยของ พรเพ็ญ สมบัติมาก (2560) 
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริม
ท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์ร ูปแบบว ั จ ักร 
การเรียนรู้ 7 ขั้น เร ื่องหน่วยของสิ่งม ีช ีว ิตและกระบวน 
การดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า ผลการสร้างและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้และเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบวั จักรการ
เรียนรู ้7 ขั้น เรื่องหน่วยของสิ่งม ีช ีว ิตและกระบวนการ
ดำรงชีว ิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1 
จำนวน 12 ชุด ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 
ท่าน ผลปราก ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดหลักการและ
ท ษ ีท ี่สอดคล ้องก ับความต ้องการ และพ ัฒนาการ 
ของน ักเร ียนระดับช ั้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่1 อีกท ั้งร ูปแบบ 
ข ั้นตอนและการจ ัดกระบวนการเร ียนร ู้ในช ุดก ิจกรรม
คำนึงถึงความแตกต่างและธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
นักเรียน และธรรมชาติของการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เร้าความสนใจนักเรียนได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือป ิบัติ
ด้วยตนเอง 
  2. แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนผู้ศึกษาได้จัด
กิจกรรมตามชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบคณิตศาสตร์ทั้ง 10 ชุดมาพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ของนักเรียนซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการ
ลบคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
น ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ  0. 05 ซึ่ง (พิพรรธ ซื่อส ัตย ,์ 
2551) ได้ทำการวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ 
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทำ
ให้นักเรียนมีผลสัม ทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ั้งไว้  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.67 เมื่อนำไปคำนวณหาค่า 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 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าการพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ คณิตศาสตร ์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท ี่ 2 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
และเป็นนวัตกรรมอย่างหนึง่ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้มั่นใจมากขึ้น
ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำ ปใช้ 
  1. การเล ือกเน ื้อหาท ี่นำมาจ ัดก ิจกรรม 
การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ 
เพศ วัย และระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียน
ด้วย หากเนื้อหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
  2. ครูผ ู้สอนคณ ิตศาสตร์ควรนำแบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบการสอน แบบ
ฝึกทักษะนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อ ป 
  ควรมีการศึกษาผลจากการใช้แบบฝึกทักษะ
ในการเพ ิ่มผลส ัม ทธ ิ์ทางการเร ียนว ิชาคณ ิตศาสตร  ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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