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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค์ของการวิจยั (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการ
เรียน รู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพญาไท ให้มีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพญาไท หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน (3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร ระคนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของครูผูส้อนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยโดยใช้เทคนิค KWDL ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5 
จ านวน 35 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ห้องเรียน จาก ทั้งหมด 7 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  1. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ดว้ยเทคนิค KWDL 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน - หลงัเรียนเร่ือง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 26 ขอ้ 3. แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค KWDL เร่ือง โจทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ตรวจสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test (Dependent) 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ; ความพึงพอใจ

ของนกัเรียน 

Abstract 

The purposes of this research were: (1) to find the efficiency of the learning activities on 

addition, subtraction, multiplication and division problem by using K-W-D-L Technique among 

students of Prathomsuksa 3 at Phayathai School. To be effective in accordance with the 80/80 

criterion. (2) to compare the learning outcome of the mathematics learning activities on the 

addition, subtraction, multiplication and division problem by using K-W-D-L Technique among 

people of Prathomsuksa 3 students at Phayathai School. After learning is higher than before 

learning and (3) to study the Prathomsuksa 3 student’s satisfaction towards the mathematics 

learning activities on addition, subtraction, multiplication and division problem by using K-W-D-

L Technique. The sample for this research consisted of 35 students in Prathomsuksa 3/5 enrolled 

in the second semester of the 2020 academic year of Phayathai School, Bangkok by the cluster 

random sampling method. Choose 1 classroom from 7 classroom. The research instruments were 

(1) the learning management plans on addition subtraction multiplication and division problem 

using K-W-D-L Technique (2) a 26-item learning achievement test with four multiple choices 

prior to and after study on addition subtraction multiplication and division problem (3) the 

questionnaire was used for asking the student’s satisfaction towards the mathematics learning 

activities on addition, subtraction, multiplication and division problem by using K-W-D-L 

Technique, The statistical analysis were accomplished by mean percentage, standard deviation 

and t-test dependent 
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บทน า 

วิชาคณิตศาสตร์นั้ นผูเ้รียนส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ า เพราะผู ้เรียนคิดว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียากท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย ขาดความสนใจและความกระตือรือร้นในการ
เรียนคณิตศาสตร์ (เพลินพิศ รุจิรวรรณ, 2552) สาเหตุท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามีหลาย
สาเหตุ ไดแ้ก่ นกัเรียนไม่มีทกัษะการบวก ลบ คูณ หาร และไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้นกัเรียน
แต่ละคนมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลทั้งในสติปัญญา ความถนดัและความตอ้งการเรียนรู้ (ทิศนา 
แขมมณี , 2553) การพฒันาทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
เพราะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นส่วนท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก ถือไดว้่าเป็นหัวใจของการ
เรียนคณิตศาสตร์ แต่การเรียนการสอนโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีผา่นมานั้นยงัมีขอ้บกพร่องอยูม่าก 
สาเหตุเน่ืองมาจากนกัเรียน ไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้และนกัเรียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนเรียนอยู่ (สุชาดา คงบุตร,2555) เม่ือนักเรียนอ่านโจทย์
ปัญหาแลว้นกัเรียนไม่ทราบวา่มีวิธีการใดท่ีจะหาค าตอบของโจทยปั์ญหานั้นได ้เพราะนกัเรียนไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขอ้มูลท่ีอยู่ในโจทยปั์ญหานั้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไรและมีวิธีการแก้
โจทยปั์ญหานั้นไดอ้ยา่งไร ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งวิธีการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถตีความจากโจทย์
และหาวธีิหาค าตอบจากโจทยปั์ญหานั้นได ้

จากสภาพการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผา่นมาพบวา่ยงั
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 60.15 และ 54.47 
ตามล าดบั ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงจ าเป็นตอ้งปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้กลบัมา
อยู่ในระดับมาตรฐานเดิมซ่ึงสูงกว่าในปัจจุบนัโดยผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการศึกษากบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพราะอยูใ่นระดบัช่วงชั้นเดียวกนั ซ่ึงปัญหาดงักล่าวครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาและ
หาแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพเพิ่มข้ึน  

เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคนิค KWDL มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการช่วยเสริมสร้างและพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ซ่ึงเทคนิค KWDL 
นั้นเป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ (ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552) เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ 
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โจทยปั์ญหาอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนมีความละเอียดท าให้นกัเรียนเขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนและหา
วิธีแก้ปัญหาไดอ้ย่างหลากหลายซ่ึงท าให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุเชษฐ์ หลานฉิม, 2559) จากขั้นตอนในการแก้โจทยปั์ญหาโดยใช้เทคนิค 
KWDL จะเห็นวา่นกัเรียนตอ้งฝึกการอ่านโจทยปั์ญหาอยา่งเพื่อวิเคราะห์อยา่งเป็นขั้นตอน นกัเรียน
ตอ้งตอ้งทราบถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้กบัส่ิงท่ีโจทยถ์าม เพื่อน าไปสู่วิธีการหา
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเทคนิคการสอนซ่ึง
เทคนิคการสอนท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ท่ีตอ้งอาศยัความสามารถในวเิคราะห์โจทยปั์ญหาของนกัเรียนเป็นหลกั 
คือ วิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้วิเคราะห์
โจทยปั์ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน ท าความเขา้ใจขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาอยา่งเป็นระบบและเขา้ใจ
ง่าย  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เร่ืองโจทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพญาไท ใหมี้ประสิทธ์ิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพญาไท หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์

เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของ

ครูผูส้อน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยโดยใชเ้ทคนิค KWDL 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค KWDL โจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 7 แผน ผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยยืดจุดประสงคแ์ละเน้ือหาจากหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนพญาไท ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อใช้ในการจดัการเรียนกบักลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
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     1.1 ศึกษาหลกัสูตรวชิาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อก าหนดขอบเขตการ
น าเสนอเน้ือหา 
        1.2 ศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ดว้ยเทคนิค KWDL 

     1.3 ก าหนดเน้ือหาตามตวัช้ีวดัและผลการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หาร ระคน ไดจ้  านวน 7 แผน  

     1.4 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จากเอกสารต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และด าเนินการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  

     1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน พร้อมทั้งส่ือการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และแกไ้ขภาษาในการ
ส่ือสาร 

     1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญคน้การสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  

     1.7 วิเคราะห์คุณภาพ โดยน าความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของคะแนน เป็นรายขอ้ คุณภาพแต่ละขอ้
ตอ้งมีค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา้ 23-24) 

     1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แล้ว
น าไปทดลองใช ้(Try-out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

     1.9 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ให้มี
ความชดัเจนและคน้ความถูกตอ้งของภาษาเรียบร้อยแลว้ไปใชใ้นการทดลอง 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยเทคนิค KWDL ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการสร้างข้ึนตามขั้นตอน ดงัน้ี 

     2.1 ศึกษาเอกสาร หลกัสูตร สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตวัช้ีวดั แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อท่ีจะไดแ้นวทางสร้างแบบทดสอบท่ีจะ
น าไปวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

     2.2 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 
จ านวน 45 ขอ้ 
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      2.3 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหา ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียน
และระดบัพฤติกรรมท่ีมุ่งวดัจากนกัเรียน  

      2.4 น าแบบทดสอบวัตผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญคน้การสอนคณิตศาสตร์ 3 ท่านตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: 
IOC) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาใหค้ะแนนตามเกณฑ์ 

      2.5 ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งปรากฏวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ไดค้  ่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 โดย
พิจารณาคดัเลือกขอ้สอบไวจ้  านวน 30 ขอ้  

      2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพญาไท  

      2.7 น าคะแนนท่ี ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ
และค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ โดยพิจารณาคดัเลือกขอ้สอบไวจ้  านวน 26 ขอ้  

     2.8 ตรวจทานอีกคร้ัง แลว้จดัท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการแกไ้ข
สมบูรณ์แลว้ จ านวน 26 ขอ้ เพื่อน าไปใชใ้นการ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง และมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 

      2.9 น าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใช้การทดสอบท่ีส าหรับตวัอย่างหน่ึง
กลุ่ม (One sample t-test) 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วย
เทคนิค KWDL เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีข้ึนตอนด าเนินการ ดงัน้ี 

      3.1 ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดัและวิธีการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้  

     3.2 สร้างขอ้ค าถามให้ครอบคลุมประเด็นค าตอบ ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศ การจดัการและ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตลอดจนขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ข 

     3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค KWDL เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และก าหนดคะแนน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั ตามวธีิการของ Likert จ านวน 8 ขอ้  
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      3.4 จากนั้นน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความ
ครอบคลุมและความเหมาะสมของขอ้ค าถาม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

      3.5 น าแบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก เรียน ท่ี มี ต่อการจัดการเรียน รู้วิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  

      3.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นน าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติหาค่าร้อยละ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขอความร่วมมือจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา

2563 โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 35 คน โดยท่ี
ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนดว้ยตนเอง โดยจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน ตามแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน และด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 

2. ผูว้ิจยัท าการสอนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใน
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ไดน้ าการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยเทคนิค KWDL เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัการเรียนรู้ จนครบสมบูรณ์ รวมเวลาทั้งหมด 7 คาบ คาบละ 60 นาที  

3. เม่ือเสร็จส้ินการสอนกลุ่มตวัอย่างครบทั้ง 7 คาบ แลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง
ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยเทคนิค KWDL ร่วมกบัการใช้
แผนภาพเร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยเทคนิค KWDL  

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยเทคนิค KWDL โดยใช้ค่า
ร้อยละ 
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ผลของการวจัิย 
1. ประสิทธิภาพกระบวนการ ได้มาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชเ้ทคนิค KWDL 

จ  านวน 7 คร้ัง  

ตาราง 5 คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย และคะแนนเฉล่ียร้อยละ ของกระบวนการทั้ง 7 คร้ัง 

กระบวนการ คะแนนเตม็ คะแนน
เฉล่ีย 

เฉล่ียร้อยละ 

การแกโ้จทยปั์ญหา บวก ลบ ระคน (1) 20 18.46 92.29 
การแกโ้จทยปั์ญหา บวก ลบ ระคน (2) 20 17.71 88.57 
การแกโ้จทยปั์ญหา คูณ หาร ระคน (1) 20 18.23 91.14 
การแกโ้จทยปั์ญหา คูณ หาร ระคน (2) 20 17.14 85.71 
การแกโ้จทยปั์ญหา บวก ลบ คูณ หาร ระคน (1) 20 18.34 91.71 
การแกโ้จทยปั์ญหา บวก ลบ คูณ หาร ระคน (2) 20 17.31 86.57 
การแกโ้จทยปั์ญหา บวก ลบ คูณ หาร ระคน (3) 20 17.09 85.43 

รวมและรวมเฉล่ีย 140 124.29 88.78 
ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ  88.78  

จากตาราง 5 พบวา่ ประสิทธิภาพกระบวนการมีคะแนนเฉล่ีย 124.29 คิดเป็นร้อยละ 88.78 

กระบวนการท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การแกโ้จทยปั์ญหา บวก ลบ ระคน (1) มีคะแนนค่าเฉล่ีย 

18.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.29 และกระบวนการท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การแกโ้จทย์

ปัญหา บวก ลบ คูณ หาร ระคน (3) คะแนนค่าเฉล่ีย 17.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.43 

 

ตาราง 6 ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L 

คะแนน จ านวน (คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 
ระหวา่งเรียน 
หลงัเรียน 

35 140 124.29 88.78 
35 26 20.86 80.22 
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จากตาราง 6 พบว่า ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.78/80.22  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L ดงั

ขอ้มูลท่ีปรากฏ  

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L 

คะแนน 
จ านวน

นกัเรียน (คน)  𝑆𝐷  𝑡 𝑝 

ก่อนเรียน 35 14.14 4.41 
34    9.802* .00 

หลงัเรียน 35 18.20 4.38 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 7 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน     

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค K-W-D-L แตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียของ

คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

3. ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนัก เรียน ท่ี มี ต่อ กิ จกรรมการเรียน รู้ส าห รับ                               

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L (ดูจาก

ตาราง 8) 

ตาราง 8 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

 𝑆𝐷 ความหมาย 
1. เน้ือหาท่ีเรียนท าใหเ้กิดทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  3.98 0.87 มาก 
2. เน้ือหาท่ีเรียนมีการจดัล าดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม  4.11 0.73 มาก 
3. กิ จกรรมการเรียน รู้ขั้ น  K (What we Know) ช่ วยท าให้
นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีโจทยบ์อกมาให ้ไดม้ากข้ึน 

4.31 0.86 มาก 
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

 𝑆𝐷 ความหมาย 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ขั้น W (What we Want to know) ช่วยท า
ให้นกัเรียนหาส่ิงท่ีโจทยถ์ามและจะตอ้งท าอะไรเพื่อหาค าตอบ
ตามท่ีโจทยต์อ้งการไดม้ากข้ึน 

3.92 0.92 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ขั้น D (What we Do to find out) ช่วยท า
ใหน้กัเรียนด าเนินการแกปั้ญหาได ้

4.15 0.96 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ขั้น L (What we Leaned) ช่วยท าให้
นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเรียนและการแกปั้ญหา
ไดม้ากข้ึน 

4.27 0.85 มาก 

7. การแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L เป็นวธีิท่ีน่าสนใจ 

4.12 0.93 มาก 

8. สามารถน าความรู้จากแบบฝึกทกัษะ เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

4.19 0.96 มาก 

รวม 4.11 0.67 มาก 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.11 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ขั้น 

K (What we Know) ช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ได้มากข้ึน ( ) เป็น

ล าดบัท่ีมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีน้อยท่ีสุดคือขอ้ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ขั้น W (What we Want to know) 

ช่วยท าให้นกัเรียนหาส่ิงท่ีโจทยถ์ามและจะตอ้งท าอะไรเพื่อหาค าตอบตามท่ีโจทยต์อ้งการไดม้าก

ข้ึน ( ) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหา

การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L สามารถอภิปรายดงัน้ี  

 1. การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียน รู้คณิตศาสตร์ส าห รับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L  ซ่ึงการ
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วิจัยคร้ังน้ีได้ค่าประสิทธิภาพท่ีระดับ 88.78/80.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80                      

ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงตวัแรก (ประสิทธิภาพ กระบวนการ) สูงกว่าตวัหลงั (ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน) แสดงว่างานท่ีมอบหมายระหว่างเรียนมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ และมีการเก็บ

คะแนนเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ ดว้ย อาจจะท าผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาระหวา่งเรียนมากกวา่การสอบ

หลงัเรียนทั้งน้ีสังเกตจากการสอนในระหวา่งเรียน พบวา่นกัเรียนจะมีความกระตือรือร้น ตั้งใจท่ีจะ

ท ากิจกรรมงานท่ีไดม้อบหมาย อีกทั้งเน้ือหาในการเรียนแต่ละคร้ังยงัไม่มากเท่ากบัการสอบหลงั

เรียนคร้ังเดียว และเม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงพบวา่มีค่าน้อยกว่า

ประสิทธิภาพกระบวนการ ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการรวมเน้ือหาหลายเร่ือง

เขา้ดว้ยกนั ยอ่มท าให้ผูเ้รียนเกิดความไม่มัน่ใจเล็กนอ้ย จึงท าให้ค่าเฉล่ียคะแนนสอบหลงัเรียนนอ้ย

กว่าค่าเฉล่ียคะแนนระหว่างเรียน   อีกทั้งการนั่งท าข้อสอบท่ีถูกจดัให้นั่งท าในห้องสอบซ่ึงเป็น

บรรยากาศท่ีมีความตึงเครียดจึงส่งผลต่อการตอบค าถามในข้อสอบผูเ้รียนจึงไม่สามารถแสดง

ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงออกมา (วรนุช แหยมแสง, 2560, หน้า 109) แต่อย่างไรก็ตามผลการสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึง เป็นช่วงท้ายของการวดัประสิทธิภาพ ก็ได้ค่าสูงตามเกณฑ์ คือ 80.28 

นอกจากนั้ น ยงัมี  งานวิจัย อ่ืนๆ ท่ีให้ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ท่ี มี                     

ค่าประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่า ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ เช่น งานวิจยัของ ภาณุพงศ ์                  

พลเยี่ยม (2558) ท่ีได้ค่าประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีมี ค่าประสิทธิภาพกระบวนการสูงกว่า

ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิคือ มีค่าเท่ากบั 84.26/82.90 

 2. เม่ือพิจารณาถึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีท่ีได้ประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไวว้่า 80/80                 
ซ่ึงประสิทธิภาพของกระบวนการค านวณจากร้อยละ ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดจาก
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 88.78 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์
ซ่ึงจ านวนจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดจากการ ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (E2) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80 ซ่ึงเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร์ไดต้ามขั้นตอนและไดก้ระตุน้ให้นกัเรียนไดท้ าความเขา้ใจโจทยปั์ญหาก่อนเป็นอนัดบั
แรก แล้วเช่ือมโยงไปสู่การหาค าตอบท่ีถูกต้อง โดยผูว้ิจ ัยได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน                   
แผน การสอบวดัและประเมินผลการเรียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ ความตอ้งการของนกัเรียนและวิธีการเรียนของนกัเรียน โดยผา่นกระบวนการตรวจสอบ 
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ปรับปรุงแก้ไข จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู ้เช่ียวชาญ เพื่อให ้              
แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมและครอบคลุมกบัเน้ือหาในการน ามาจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหก้บันกัเรียน นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทท่ีส าคญัในการท ากิจกรรม นกัเรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง และรู้จกัคิดวิเคราะห์ อภิปรายเหตุผลร่วมกนัเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใน    
การเรียนร่วมกนั เกิดความรู้ท่ีคงทนของตนเองและในกลุ่ม อนัน าไปสู่การน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า การวิจยัคร้ังน้ีมีองค์ประกอบหลากหลายท่ี                 
ท  าให้ผลการวิเคราะห์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของสุกญัญา บุญน้อย (2556,หน้า 99-101) ได้ท าวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค KWDL กบัการจดัการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ท่ีมีต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ 
หาร ระคน  โดยใช้เทคนิค KWDL แตกต่างอยา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
จะพบว่าการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นประโยชน์กับผูเ้รียนเป็นอย่างมาก ท าให้การ
จัดการเรียน รู้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน ซ่ึงส่งผลโดยตรงทา ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                           
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา รัตนวงศ์ (2554, หน้า 
109-114) ท าการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 
ปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL และการจดัการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ผลการวิจยัพบว่า 
ผลการเรียนรู้เร่ืองการหารของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL สูงกว่าผลการเรียน                 
ตามแนว สสวท. และยงัสอดคลอ้งกบักานดา วทิยา (2556, หนา้ 1) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก-ลบของจ านวนนับ ของนักเรียน                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางร้ิน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ีเรียน
ซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูป
บาร์โมเดล พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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4. จากการวิจยัคร้ังน้ีไดค้่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช ้กิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้แล้วสูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ก็ตาม เม่ือมา
พิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้พบวา่ก่อนเรียนมีค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 3.081)     
ต  ่ากว่า หลงัเรียน (S.D. = 3.342) แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL มีวธีิการคิดอยา่งชดัเจน ส่งผลให้นกัเรียนมีความรู้เกิดความคิดรวบยอดและสามารถ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนสามารถท าโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งง่าย 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน                     
โดยใช้เทคนิค K-W-D-L โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงสอดคล้องกบัการ
วจิยัของ โสภาวดี ทาประเสริฐ (2555, หนา้ 65-66) ไดศึ้กษาผลการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาดว้ยเทคนิค KWDL ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา                 
ปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดว้ย
เทคนิค KWDL อยู่ในระดบัต ่ากว่าร้อยละ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดบั              
พึงพอใจมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              

ปีท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงันั้นควรน าการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค     K-W-D-L ไปใชใ้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ และ

ระดบัชั้นอ่ืนต่อไป  

2. การจดัการเรียนโดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้

เทคนิค K-W-D-L มี ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา ดงันั้นในจดักิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ครูผูส้อนอาจ

ยดืหยุน่เวลาท่ี ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

การท าวิจยัคร้ังต่อไปสามารถน างานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการพฒันา เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผูว้ิจยัสามารถน าวิธีการการจดัการเรียนการสอนน้ีไป ใช้เปรียบเทียบกบั

ทฤษฎีการสอนรูปแบบใหม่ ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในยุคปัจจุบัน โดยใช้เป็นแนวทางใน               
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้ือหาอ่ืน หรือเป็นแนวทางในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อให้

เป็นวธีิการแบบใหม่ ๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการจดัการเรียนการสอนยิง่ ๆ ข้ึนไป 
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