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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คนซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทยป์ัญหาการ
บวก การลบ จ านวน 10 แบบฝึก 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีคะแนนทดสอบ
ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80. 04 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83. 35  
  2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่0.05  
 
ค าส าคัญ: 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. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1,3,4อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
5ผู้ช่วยนักวิจัย  



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

119 

 The results :  
  1. The results of 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. They got the 
achievement means scores during learning 80.04 and the after learning achievement means scores at 
83.35% 
  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, A Problem solving skills, Mathematic, Skill exercise 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพซึ่งหากคนที่มีคุณภาพแล้วย่อมส่งผลให้
สั งคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง (ด าริ บุญชู. 2545 : 2) ความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และ เทค โน โลยี ต้ อ งอาศั ยค วามรู้ ท าง
คณิตศาสตร์เป็นการวางพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นฐานการแก้
โจทย์ปัญหา (กรมวิชาการ. 2545 : 1) หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ต้องการให้เยาวชนเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอสามารถน า
ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถน าไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ น าไปสู่การเรียนรู้สาระอื่น ๆ 
และการเรียนในระดับสูงคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนา
คนให้คิดเป็นอย่างมีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนในการคิดและ
ยังช่วยเสริมคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอื่น ๆ เช่น 
การสังเกตความละเอียด ถี่ถ้วนแม่นย ามีสมาธิและรู้จัก
แก้ปัญหาโดยมีจุดประสงค์และความเข้าใจกระบวนการและ
การคิดจนสามารถน าไปใช้แกป้ัญหาในชีวิตประจ าวันและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะ
อีกทั้งต้องอาศัยวิธีสอนที่เหมาะสมซึ่งจะท าได้โดยเรียนจาก
อุปกรณ์จริง 
 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา ได้ร่วมวิจัยกับผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้ปฏิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียน
เขียนเฉพาะค าตอบมาส่งครูแต่นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
วิธีการหรือขบวนการในการท าได้ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุกคน
ไม่ชอบคิดเองและไม่ชอบแสดงวิธีท าไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ชอบแต่ลอกเพื่อนเมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาก็ไม่
สามารถแต่งได้ท าให้การสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เท่ าที่ ควรคือผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนวิชา

คณิตศาสตร์ยังไม่บรรลุผลและอยู่ในระดับที่ไม่พอใจและ
นักเรียนจ านวนมากไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยคิดว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและท าแบบฝึกหัดมากนักเรียน 
จึงรู้สึกท้อแท้ขาดความมั่นใจในการเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบ
โดยตรงต่อการเรียนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วย (วรสุดา บุญยไวโรจน์, 2540 : 36) 
 จากสภาพปัญ หาดั งกล่ าว เพื่ อ ให้ ประสบ
ผลส าเร็จในการสอนโจทย์ปัญหาและการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2 และการสอน
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหานั้นเนื่องจากการแก้
โจทย์ปัญหาเป็นทักษะระดับสูงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตร์หลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อ
น าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาครูควรใช้เทคนิคหลายๆอย่าง
เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาดแรงจูงใจในการแก้
โจทย์ปัญหาเขียนโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อ
เป็นการฝึกความสามารถในการแปลความหมายของโจทย์ 
(ดวงเดือน อ่อนน่วม. 2541 : 129 130) ในการจัดกิจกรรม
ให้สนุกๆเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการ
เรียนและเกิดเจตคติที่ดีและเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุผลตาม
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจะต้อง
ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์รวมทั้งเอกสารประกอบกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีความยืดหยุ่นสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี/หลักการสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าวนั้นในฐานะครูผู้สอนจึง
ศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้โจทย์ปัญหาครูควรใช้เทคนิค
หลายๆ ประการเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาด
แรงจูงใจในการแก้ปัญหาเขียนโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยค
สัญลักษณ์เพื่อฝึกความสามารถในการแปลความหมายของ
โจทย์การสอนให้นักเรียนคิดท าให้นักเรียนมีความเห็นชอบ
และรู้จริงการสอนให้นักเรียนเห็นชอบท าให้นักเรียน
แก้ปัญหาได้และท าให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีอิสรภาพ 
และหากนักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
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หลายๆ ข้อ แล้วนักเรียนจะมีความช านาญและเฉลียวฉลาด
ขึ้นจนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและนวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้ฝึกทักษะให้มีการพัฒนาทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้นการใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดี
ยิ่งขึ้นและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องแบบฝึกทักษะที่
สร้างประสิทธิ์ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบหลังเรียนสูง
กว่าก่ อน เรียนอย่ างมี ความส าคัญ ทางการเรียนที่ มี
ประสิทธิภาพทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และการ
พัฒนาทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่
ดีขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าสนใจท่ี
จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ
วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างจริงจัง
อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนในการปรับปรุงส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ป ระชากร  เป็ นนั ก เรี ยนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อ าเภอ
ห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 46 คน  
  1.2. กลุ่ มตั วอย่ าง เป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอ
ห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 24 คนโดยเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)  
 2. ตัวแปรการวิจัย  
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  วิธีการสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 ใช้เวลา 20 คาบคาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบได้ถูกต้องชัดเจนจากแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาแล้ว  
 2. นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 3. ครูผู้สอนทราบปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 4. สามารถน าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

วิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง พัฒนาการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ป ระชากร  เป็ นนั ก เรี ยนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อ าเภอ
ห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 46 คน  
  1.2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอ
ห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 24 คนโดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้  
   1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
จ านวน 10 แผนการเรียนรู้โดยสอนครั้งละ 1 ช่ัวโมงรวม 10 
ช่ัวโมง  
   2. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติด้านแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
จ านวน 10 ชุด  
   3. แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ก่อน
เรียนจ านวน 20 ข้อหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือใน
การศึกษาตามล าดับดังนี้  
   1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาดังนี้  
    1. 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์  อ าเภอห้วยเม็ก สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
    1.2 ศึกษาหลักสูตรค้นคว้าข้อมูล
คู่มือการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรโรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิทธิ์อ าเภอห้วยเม็ก สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  พุ ท ธศั กราช  2552 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ 
    1.3 ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสาร
ต่าง ๆ  
    1.4 ด าเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 10 ชุด  
    1.5 พัฒนาแบบประเมินแบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์กลุ่ม
สาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
ถามครอบคลุมองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 5 ด้านคือ 1) 
จุดประสงค์ 2) เนื้อหา 3) รูปแบบ 4) การใช้ภาษา 5) การวัด
และประเมินผล  
    1.6. น าแบบฝึกทักษะที่ ได้พัฒนา
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง  คือ 
นัก เรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่  2/2 ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วย
เม็ก สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 22 
คน เพื่อดูเวลาที่ใช้ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ เร้า
ความสนใจของนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา  
    1.7. น าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิทธิ์อ าเภอห้วยเม็ก สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน 24 คน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ก า ร เรี ย น วิ ช า คณิ ต ศ า ส ต ร์ ได้ น า
แบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบคณิตศาสตร์มาให้นักเรียนอ่านเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
  2. การด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยด าเนินการดังนี้  
   2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) ด้ วยแบบทดสอบวัดทั กษะทางการเรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ จ านวน 
20 ข้อ  
   2.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ
คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิทธิ์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น
จ านวน 20 แผน เป็นเวลา 20 ช่ัวโมง โดยได้ท าการทดลอง
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560-30 มิถุนายน 2560 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะดังนี้  
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    2.2.1 ขั้นเตรียมเนื้อหา : เป็นขั้นที่
เตรียมเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพื่อใช้ในการวิจัย  
    2.2.2 ขั้นการศึกษาเนื้ อหา: เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละคนจะศึกษาเนื้อหาที่ให้ศึกษาเพื่อ
เสนอความรู้และสรุปความรู้และท าแบบฝึกทักษะเก็บข้อมูล
ของแต่ละคนจ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน  
   2.3. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ชุด
เดียวกับก่อนเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการ
วิจัยกึ่งทดลอง (One-Group Pretest–Posttest Design) โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
   5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
    5.1.1 ร้อยละ (Percentage) 
    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean 
: X ̅ )  
    5.1.3 ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน 
(Standard Deviation : S.D.)  
   5.2 สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    5.2.1. วิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยร้อยละของการสอบระหว่างเรียน 10 
ครั้ง และคะแนนสอบหลังการใช้วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์  
    5.2.2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (t-test dependent)  
    5.2.3 วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินการท าแบบฝึก
ทักษะระหว่างเรียนทั้ง 10 ครั้ง 
 
สรุปผล  
 1. ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน
มีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80. 40 คะแนนทดสอบ
หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83. 35  
 2. จากการเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบนักเรียนมีทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกการลบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83. 35คะแนนก่อน

เรียนเฉลี่ยร้อยละ 66. 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติรับ 0. 
05 
 
อภิปรายผล 
 จากการการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  2  ปี
การศึกษา 2560 พบประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล
ดังนี้  
  1. ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบคณิตศาสตร์ ทั้ง 10 ชุด เป็นสื่อประกอบในการ
ฝึกและพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ในแต่ละ
ชุดแบบฝึก มีลักษณะของกิจกรรมที่แตกต่างกัน  ท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (พิพรรธ ซื่อสัตย์ , 2551) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้
แบบฝึกทั กษะ  ของนั ก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิ 
วัฒนาอุดมชัย (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวกลบคูณหารระคน โดยใช้
รูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องารบวกลบคูณหารระคน โดยใช้
รูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์  (Constructivist Theory) มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงงานวิจัยของ พรเพ็ญ สมบัติ
มาก (2560) เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู้  7 ขั้ น  เรื่ อ งหน่ วยของสิ่ งมี ชีวิตและ
กระบวนการด าร งชี วิ ตของพื ชส าห รับ นั ก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการสร้างและศึกษากิจกรรม
การเรียนรู้และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการด ารงชีวิตของพืช ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 ชุด ได้รับการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลปรากฏว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ยึดหลักการและทฤษฎีที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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และพัฒนาการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีก
ทั้งรูปแบบ ขั้นตอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุด
กิจกรรมค านึงถึงความแตกต่างและธรรมชาติของการเรียนรู้
ของนักเรียน และธรรมชาติของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เร้าความสนใจนักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ได้รับประสบการณต์รงจากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
  2. แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนผู้ศึกษาได้จัด
กิจกรรมตามชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบคณิตศาสตร์ทั้ง 10 ชุดมาพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ของนักเรียนซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการ
ลบคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05 ซึ่ง (พิพรรธ ซื่อสัตย์ , 
2551) ได้ท าการวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ 
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.67 เมื่อน าไปค านวณหาค่า T พบว่า 
คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่า ทดสอบก่อนเรียน มี
ค่าสถิติที่ได้เท่ากับ 7.50 และสอดคล้องกับ (นันทกาญจน์ 
ค าสุวรรณ์, 2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะ
และการเสริมแรง ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์และการเสริมแรง ท าให้นักศึกษาสามารถ
ท าคะแนนได้ค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบ
ผลการท าแบบฝึกทักษะทั้ง 3 ฉบับ ของนักศึกษา 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.17 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าการพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ คณิตศาสตร์  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
และเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ท าให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกการลบคณิตศาสตร์ได้มั่นใจมากขึ้น
ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น 
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