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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วยเทคนิค K-W-D-L 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

จันทร์หอม   ทองดีสุนทร* 

            

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค K-W-D-L สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L  

 ผลการวิจยั พบว่า  1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค K-W-D-L สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้2) การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค            

K-W-D-L ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อการ

จดัการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก 

คําสําคัญ : เทคนิค K-W-D-L; การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

 

 

 

 

_________________________ 

 *นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

 คณิตศาสตร์มีความสําคญัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมนุษยส์ามารถนาํความรู้ทาง คณิตศาสตร์

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ใน ระดบัสูง 

นอกจากน้ีวิชาคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ช่วย

เสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการ

วางแผนในการทาํงาน และมีความสามรถในการแก้ปัญหา นอกจากน้ีศาสตร์อ่ืนๆ อันได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ต่างก็อาศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการพฒันา 

ศาสตร์ของตน (สิริพร ทิพยค์ง 2545, หน้า 1) ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงยงัตอ้งกาํหนดให้

คณิตศาสตร์เป็นหน่ึงในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 โดยการนาํความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

การดาํเนินชีวติและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผลมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, หนา้ 7)  

 จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ดา้น

คาํนวณ (Numeracy) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัน้อมถวาย ปีการศึกษา 2560 

พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์คุณภาพ ซ่ึงคะแนนยงัไม่ถึงคร่ึงหน่ึงในการทดสอบ

ความรู้ของนักเรียนและเม่ือพิจารณาเป็นรายสมรรถภาพภาพในด้านทกัษะการคิดคาํนวณ ด้าน

ความรู้ ความเขา้ใจและดา้นการแกโ้จทยปั์ญหา พบวา่ ดา้นการแกโ้จทยปั์ญหานกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะใน เร่ือง โจทยปั์ญหา พบวา่นกัเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาให้เขา้ใจได ้จึง

ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามท่ีโจทย์ต้องการได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับคาํกล่าวของ             

นิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547, หน้า 5) ท่ีกล่าวว่าสาเหตุท่ีนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ไดน้ั้นมาจากสาเหตุท่ีนกัเรียนไม่สามารถวเิคราะห์โจทยปั์ญหาได ้และสอดคลอ้งกบัคาํ

กล่าวของนํ้ าทิพย ์ช่างเกตุ (2547, หน้า 5) ท่ีกล่าวว่าการท่ีนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ไดเ้ป็นเพราะนกัเรียนขาดความสามารถในการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 

 จากหลกัการและเหตุผลขา้งตน้การศึกษาวิจยัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L น่าจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการเรียนการ

สอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3  ช่วยให้นัก เรียนมี

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค  K-W-D-L สําหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ดว้ยเทคนิค K-W-D-L สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ย

เทคนิค K-W-D-L 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

หลงัการจดัการเรียนรู้ การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L สูงกวา่ก่อนการจดัการ

เรียนรู้ 

 2. นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ดว้ยเทคนิค K-W-D-L  

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดันอ้มถวาย 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จาํนวน 1 ห้องเรียน ท่ีกาํลงัศึกษาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 รวมจาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน 35 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัน้อม

ถวาย ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 35 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค  

K-W-D-L 

  

 เน้ือหาท่ีศึกษา 

 เน้ือหาท่ีใช้ในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค  K-W-D-L สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นเน้ือหาวิชา

คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวกและการลบ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L เป็นการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. เป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนคณิตศาสตร์และผูท่ี้สนใจไดน้าํการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค K-W-D-L ไปประยกุตใ์ชก้บับทเรียนคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ สาํหรับนกัเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน

ต่อไป 

 3. ครูไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นกัเรียน

พฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 

การทบทวนวรรณกรรม  

 ความหมายเทคนิค K-W-D-L 

 เทคนิค K-W-D-L เป็นเทคนิคท่ีไดรั้บการพฒันาเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ี

ส่งเสริมให้นกัเรียนไดรู้้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคน้หาคาํตอบ รวมทั้ง ตรวจสอบคาํตอบ

ด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าคาํตอบนั้นตรงกบัคาํถาม โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่  

 ขั้น  K : ระดมสมองร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให ้

 ขั้น W : อภิปรายเพื่อหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวธีิการแกปั้ญหาเพื่อหาคาํตอบ 

 ขั้น D : ร่วมกนัดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาและเขียนประโยคสัญลกัษณ์ พร้อมทั้งแสดงวิธี

ทาํเพื่อหาคาํตอบ 

 ขั้น L : ร่วมกนัสรุปขั้นตอนการแกปั้ญหาและนาํเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา 

 ผลการแกปั้ญหา นกัเรียนไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาท่ีหลากหลายจากกลุ่มอ่ืน ๆ สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ อีกทั้งเทคนิค K-W-D-L เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมการอ่าน
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เชิงวิเคราะห์ให้กบันกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนไดพ้ฒันาสติปัญญา พฒันากระบวนการคิดแกปั้ญหา 

พฒันาทกัษะทางสังคมและพฒันาทกัษะความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2549, หนา้ 149-150) ไดก้ล่าวไวว้า่เทคนิค K-W-D-L หมายถึง เทคนิคท่ี

ช่วยช้ีนาํการคิดแนวทางในการอ่านและหาคาํตอบของคาํถามสําคญัต่าง ๆ จากเร่ืองนั้น และยงั

สามารถนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ และเร้าความสนใจเป็นอยา่งดี ซ่ึงมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 

                   1.  K  (What we know) เรารู้อะไร 

                   2.  W (What we want to know) เราตอ้งการรู้, ตอ้งการทราบอะไร 

                   3.  D (What we do to find out) เราทาํอะไร อยา่งไร หรือเรามีวธีิการอยา่งไรบา้ง 

 4.  L (What we learned)  เราเรียนรู้อะไรบา้ง 

 ข้ันตอนการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L 

 นิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547, หนา้ 52–53) ไดน้าํเทคนิค K-W-D-L มาปรับรูปแบบการเรียน

การสอน และกิจกรรมใหเ้มาะสมกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ

 1.  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

  1.1  ทบทวนความรู้เดิมโดยการยกสถานการณ์ปัญหาในเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้

สนทนาซกัถามนกัเรียนใหร่้วมกนัตอบคาํถาม 

  1.2  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ และบทบาทการทาํงานกลุ่ม 

  1.3  เร้าความสนใจ โดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ 

 2.  ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ 

  2.1  ครูนาํเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้งชั้น แล้วให้นักเรียน

ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหา ตามแผนผงั K-W-D-L ดงัน้ี 

  ขั้น  K :  ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกให้ทราบ หรือส่ิงท่ีรู้เก่ียวกบัโจทย์

  ขั้น  W :  ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์พร้อมทั้งเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

  ขั้น  D : ครูและนกัเรียนร่วมกนัดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามแผนท่ี

ไดว้างไว ้

  ขั้น  L : ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา และอธิบายตามแผนท่ีไดว้างไว้

  2.2  นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยครูคอยแนะนาํ ดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น

กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ร่วมกนัปฏิบติัตามบตัรกิจกรรม  K-W-D-L 

 3.  ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระ 
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  3.1  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน (อาจใชก้ลุ่มเดิมหรือจดักลุ่มใหม่ก็ได)้ 

  3.2  ให้นกัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง และใน

สถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่าง ๆ จากตวัอยา่ง เพื่อฝึกทกัษะการนาํไปใชจ้ากแบบฝึกท่ีครูสร้างข้ึน 

  3.3  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มของสมาชิกใน

กลุ่มตนเอง 

 4.  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 

  4.1  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาสาระสาํคญัของการเรียนรู้ 

  4.2  ครูประเมินผลการเรียนรู้ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ การนาํไปใช้ และทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบประจาํหน่วย 

  4.3  นกัเรียนเสนอแนวทางในการพฒันาปรับปรุงกระบวนกระบวนการทาํงาน

ร่วมกนัเพื่อประสิทธิภาพการพฒันาการทาํงานกลุ่ม 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L หมายถึง

แนวทางการเตรียมการวางแผนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบโดยนาํสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชาและการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L โดยเขียนเป็นแผนการจดัการ

เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผูเ้รียนเพื่อมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ให้แก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคญั สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ

การวดัผล ประเมินผลและบนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

 ความหมายของโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 

 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง คาํถามหรือสถานการณ์ท่ีประกอบด้วยขอ้ความและ

ตวัเลขซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหา ทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์คาํ ประโยคในโจทย ์เพื่อ

คน้หาวธีิท่ีใหไ้ดค้าํตอบตามท่ีโจทยต์อ้งการ 

 พิมพส์รณ์ ตุกเตียน (2552, หน้า 47) กล่าวว่า ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง คาํถามหรือ

สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการคาํตอบซ่ึงมีขอ้ความเป็นภาษาหนังสือหรือไม่สามารถหา

ผลลพัธ์ไดท้นัทีทนัใดตอ้งคิดหาวธีิการเพื่อใหไ้ดค้าํตอบ ในเชิงปริมาณหรือตวัเลขซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้

และประสบการณ์ในการวางแผนการตดัสินใจลงมือแกปั้ญหา โดยจะตอ้งตอ้งแปลความหมายของ

โจทย ์วเิคราะห์ความหมายก่อนดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา 
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 ข้ันตอนและเทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 

 วีระศกัด์ิ เลิศโสภา (2544, หน้า 30) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1.  ขั้นการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

  2.  ขั้นการหาวธีิการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

  3.  ขั้นการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

  4.  ขั้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบ 

 ดวงเดือน อ่อนน่วม (2542, หน้า 126–133) ได้เสนอแนะเทคนิคบางประการในการสอนเพื่อ

พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดงัน้ี 

  1.  การใช้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลายระดบัโดยท่ีครูประเมินโจทยไ์วห้ลายระดับ

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนเพื่อไม่ให้เด็กขาดแรงจูงใจในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกนัก็พบความสําเร็จในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีซบัซอ้นข้ึน 

  2.  ฝึกเขียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ เป็นการฝึกให้เด็กมี

ความสามารถในการแปลความหมายโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่นรูปของประโยคภาษาให้อยูใ่นรูป

ของประโยคสัญลกัษณ์ 

  3.  การแสดงบทบาทสมมติ จะช่วยให้สภาพสัมพนัธ์ของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ดู

จริงจังมากข้ึนจะช่วยให้เด็กมองเห็นเง่ือนไข แนวคิด และความสัมพันธ์ต่าง  ๆ ในโจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

  4.  เขียนแผนภาพ เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ช่วยลด

ความเป็นนามธรรมใหน้อ้ยลง และช่วยมองเห็นลู่ทางในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นํ้ าทิพย ์ชังเกตุ (2547) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการคูณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั

เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 2) พฤติกรรมทาํงานกลุ่ม โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

 นิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยม

และร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  K-W-D-L และตามแนว 
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สสวท. ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยมและร้อยละของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L และตามแนว สสวท. แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญั .05 โดยผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาทศนิยมและร้อยละของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค K-W-D-L สูงกว่าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนว สสวท. 2) นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 เห็นดว้ยในระดบัมากต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L และนกัเรียน

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนว สสวท. 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล 

 1. จดัทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอใชก้ลุ่มตวัอยา่งไปติดต่อกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัใชเ้ก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ โรงเรียนวดันอ้มถวาย สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2. การทดลองกระทาํในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใชเ้วลาในการสอน จาํนวน 5 

คาบ ๆ ละ 60 นาที 

 3. ช้ีแจงเพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจถึงการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค K-W-D-L 

วิธีการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียน เป้าหมายของการเรียน จุดประสงค์ และวิธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

 4. นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงผ่านการหา

คุณภาพมาแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L แบบปรนยัมี 20 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที เป็นแบบเลือกตอบ คาํถาม

แต่ละขอ้มี 4 ตวัเลือก คือ ก, ข, ค, ง เพื่อเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 5. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยเทคนิค K-W-D-L สําหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 6. นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ชุดเดียวกนักบัก่อน

การจดัการเรียนรู้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 7. เก็บรวบรวมผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลการทดสอบวดัความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดั

ความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์นาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบดว้ยค่า (t – test dependent) โดยเปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยค่า (t-test dependent) 
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 8. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนทาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ หาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Constuct validity) และเชิงเน้ือหา (Content 

validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้และแบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ย

เทคนิค K-W-D-L โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC)  

 2. วิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

สูตรการวเิคราะห์ E1/E2 

  E1   หมายถึง   ค่าประสิทธิภาพพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในตวันกัเรียนคิดเป็นร้อย

ละเฉล่ียท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัและกิจกรรมระหวา่งเรียน 

  E2   หมายถึง   ค่าประสิทธิภาพพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในตวันกัเรียนคิดเป็นร้อย

ละเฉล่ียท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัและกิจกรรมหลงัเรียน 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 1. วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( )x  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการทาํ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L ก่อนเรียน

และหลงัเรียน 

 2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การ

ทดสอบค่าที (t-test dependent)  

 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยั

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเพื่อประเมินสภาพท่ีเกิดข้ึนว่าดีหรือไม่ เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน โดยเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบความเรียง 

ผลการวจัิย 

 การอภิปรายผล 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ การจดัการ

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L สําหรับนกัเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.90/84.85 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้คือ 80/80 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

 การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L เป็น

เทคนิคการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด วเิคราะห์ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งหลากหลายตาม

ขั้นตอนท่ีกาํหนด และสามารถหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดพร้อมให้เหตุผลประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน 

รวมทั้งผูเ้รียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรู้จกัหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้

กลุ่มของตนเองประสบความสาํเร็จ ทาํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาไดดี้ ทาํให้เกิด

ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีต่อเน่ือง มีการทาํกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในห้องเรียน มี

กิจกรรมกลุ่มย่อยและฝึกทกัษะจากการทาํใบงานเป็นรายบุคคล ทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนอย่างเป็น

ระบบและเป็นขั้นตอนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ นกัเรียนไดฝึ้กฝนจากการทาํใบกิจกรรมและใบงานทุก

แผนการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กิดการพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของวีระ

ศกัด์ิ เลิศโสภา (2544, หน้า 5) กล่าววา่ เทคนิค K-W-D-L เป็นเทคนิคในการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะทางสังคม พฒันาสติปัญญา พฒันาทกัษะและ

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เป็นนกัแกปั้ญหาท่ีดีและทาํให้ผูเ้รียนไดแ้ยกแยะ

เปรียบเทียบก่อนสรุปดว้ยตนเอง ช่วยให้นกัเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ไดเ้รียนรู้และรับการฝึกวิธีคิด

อยา่งมีขั้นตอนและระบบร่วมกนั  

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนน

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค          

K-W-D-L สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  

 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค           

K-W-D-L ไดส่้งเสริมให้นกัเรียนฝึกคิดวิเคราะห์หาคาํตอบของโจทยปั์ญหาตามลาํดบัขั้นตอนของ

เทคนิค K-W-D-L ทาํใหน้กัเรียนตอ้งอ่านวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจโจทยปั์ญหาเพื่อหาส่ิงท่ีโจทย์

กาํหนดให้ ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวิธีการแกปั้ญหาเพื่อหาคาํตอบซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนไดคิ้ด

อยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน นกัเรียนร่วมกนัดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาและหาคาํตอบโดยเร่ิมจากเขียน

ประโยคสัญลกัษณ์ทาํใหน้กัเรียนเห็นแนวทางในการคาํนวณ จากนั้นแสดงวิธีทาํเพื่อหาคาํตอบและ

ร่วมกันสรุปขั้นตอนการแก้ปัญหาและนําเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา จึงส่งผลให้คะแนน

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ซ่ึง
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สอดคล้องกับผลการวิจยัของรัตติยา สังคานาคิน (2553) ได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ท่ีเน้นทกัษะการแกปั้ญหาโดยการส่ือสารและการร่วมมือกนัเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทย์

ปัญหาการบวก การลบ และการคูณทศนิยม หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นทกัษะการแกปั้ญหาโดยการส่ือสารและการร่วมมือกนัเรียนรู้สูงกวา่ก่อน

การจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนํ้ าทิพย ์

ช่างเกตุ (2547) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค K-W-D-L ผลการวิจยัพบวา่ ผลการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 

ร่วมกบัเทคนิค K-W-D-L หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อการจดัการเรียนรู้เร่ือง 

การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค K-W-D-L พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อการจดัการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค K-W-D-L 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.20, S.D. = 0.55 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค           

K-W-D-L เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกนั

ภายในกลุ่ม ทาํให้นกัเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริม

กระบวนการกลุ่มท่ีดีให้แก่นกัเรียนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวีรศกัด์ิ เลิศโสภา (2544) 

ไดศึ้กษาผลของการใช้เทคนิค K-W-D-L ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบว่านักเรียนพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้เทคนิค          

K-W-D-L อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรัตติยา สังคานาคิน (2553) ไดพ้ฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหาโดยการส่ือสารและการร่วมมือการ

เรียนรู้ เ ร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบและการคูณทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นทกัษะการแกปั้ญหาโดยการส่ือสารและการร่วมมือกนัเรียนรู้ มีความพึง

พอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นทกัษะการแก้ปัญหาโดยการส่ือสารและการ

ร่วมมือกนัเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค K-W-D-L เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทาํให้ความสามารถในการแก้โจทย์



12 
 

ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงข้ึน จึงควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. ในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค 

K-W-D-L ในชั่วโมงแรก ๆ ครูผูส้อนควรสอนและเสนอตวัอย่างของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L มาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์แต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน 

 3. ครูผูส้อนควรกระตุน้ให้นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นและทาํใบงานเป็นกลุ่มมากข้ึน

โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซกัถามใหม้ากข้ึนทั้งภายในกลุ่มยอ่ย ๆ และ

ภายในชั้นเรียนอยูเ่สมอ 

 4. ครูผูส้อนควรมีการเสริมแรงทางบวกโดยให้คาํชมเชยหรือให้ของรางวลัในรูปแบบท่ี

หลากหลายมากข้ึน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและน่าติดตามใหผู้เ้รียนมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีงานวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิค K-W-D-L กบักลุ่มตวัอยา่งในระดบัชั้นอ่ืน ๆ และเน้ือหาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วย

เทคนิค K-W-D-L ร่วมกบัเทคนิคอ่ืนๆ เช่นการเรียนรู้แบบร่วมมือ, STAD, การแกโ้จทยปั์ญหาของ

โพลยา เป็นตน้ 

 2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ พฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ดว้ยเทคนิค K-W-D-L ของนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ต่อไป 

คําขอบคุณ 

 ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีไดม้อบความรู้ ให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และอบรมสั่งสอนทาํให้มีความรู้

และท่านผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจท่ีดีตลอดมา ทาํให้งานวิจยั

ในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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