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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่   1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และ  3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน ที่กำลังเรียน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวน 6 แผน (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แบบปรนยัชนิด 4 ตัวเลอืก จำนวน 
20 ข้อ (3) แบบทดสอบระหว่างเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก จำนวน 10 ข้อ ทั้งหมด 3 ชุด 
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(4) แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test (dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา 
การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน์ มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80.19/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ผ่านระบบ
ออนไลน์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับ
มาก ( =X  = 4.19, S.D. = 0.33) 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์; การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL; การแก้โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ 
 
Abstract 

The objectives of the study were:  1) to develop the learning activity by using  
KWDL technique on Solving Addition and Subtraction Problems of Prathomsuksa 3 
Students through the Online System according to the efficiency criterion of 80/80,  2) to 
compare the pre and post Mathematics learning achievement on Solving Addition and 
Subtraction Problems by using KWDL technique of Prathomsuksa 3 Students through the 
Online System, 3) to study the Prathomsuksa 3 student’s satisfaction in learning by KWDL 
technique through the Online System. Using the cluster sampling method, the sample 
used in this study was 18 students of Prathomsuksa 3 students in semester 1, academic 
year 2021 of Bangrakyai School. The tools used in the study were:  1) 6 plans of KWDL 
technique Lesson plans on Solving Addition and Subtraction Problems,  2) 20 items of 
multiple-choice Mathematics achievement test (contained 4 choices in each item) on 
Solving Addition and Subtraction Problems,  3) the tests during the study,  4) student’s 
satisfaction questionnaire about Maths learning activities according by using KWDL 

technique on Solving Addition and Subtraction Problems for Prathomsuksa 3 students. 
Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in 
terms of percentage, mean (M) and standard deviation (S.D.). In hypothesis testing the 
researcher also employed the t dependent test technique.  
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 The finding were as follows: 1) The efficiency of management of learning activities 
by using KWDL technique on Solving Addition and Subtraction Problems of Prathomsuksa 3 
students through the Online System was 80.19/82.78,  2) The learning achievement in 
Mathematics lesson on Addition, Subtraction Problems by Using KWDL technique of 
Prathomsuksa 3 Students that the result post-study higher than pre-study in a critical 
level .05,  3) Overall, Prathomsuksa 3 students were very satisfied with the learning activity 
by using KWDL technique on parallel lines ( =X  = 4.19, S.D. = 0.33). 

Keywords: Mathematics Learning Achievement;  KWDL Technique;  Solving Addition and 
Subtraction Problems 
 
บทนํา 

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยยังประสบปญัหาและไมบ่รรลุตามวตัถุประสงค์  
ที่ต้องการ จากรายงานการประเมินระดับชาติ สะท้อนวา่นักเรียนไทยยงัขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใน  
มโนทัศน์ ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวติประจำวันได้ และพบวา่นักเรียนไทยขาดทักษะการคิด ไม่ว่า
จะเป็นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เมือ่พิจารณาถึง
สาเหตุพบว่านักเรียน ไมส่ามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ เมื่อพบโจทยป์ัญหาไมส่ามารถทำความเข้าใจ
โจทย์ปัญหา และไม่สามารถวิเคราะห์โจทยป์ัญหาได้ ไม่สามารถสรุปความจากการอ่านโจทย์ปญัหาได้  
ขาดทักษะการคิดที่เปน็ระบบ การแก้โจทย์ปัญหาปัจจบุันพบว่า ผู้เรียนไม่สามารถแก้โจทยป์ัญหาได้ คือ 
ผู้เรียนไม่รู้จักวิธีคิด ไม่ทราบวา่จะเร่ิมต้นแก้โจทย์ปญัหานัน้อย่างไร อ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจวา่จะดำเนนิการ
แก้โจทย์ปัญหาอย่างไร ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถแก้โจทยป์ัญหาได้ ในการแก้โจทย์ปัญหานัน้ผู้เรียนขาด
ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นเร่ืองยากสำหรับนักเรียน นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์
ปัญหาได้ เนื้อหาที่เป็นปัญหาตอ่นักเรียนในสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์มากทีสุ่ด คือการแก้โจทย์ปัญหา  
การที่ครูผู้สอนจะแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนครูจะต้องตระหนักให้ได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวชิาทักษะที่เน้นให้
นักเรียนได้คิดคำนวณบ่อย ๆ การเรียนรู้จะต้องเร่ิมจากง่ายไปยาก พื้นฐานทางคณิตศาสตร์จะตอ้งดีจึงจะ
เรียนได้ดี พบวา่นักเรียนไม่สามารถทำความเข้าใจโจทย์ ไมส่ามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ขาดทักษะการ
คิดคำนวณ อย่างเป็นระบบ  
 จากปัญหาที่พบดังกลา่ว จึงต้องหาวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมมาจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โอเกิล (Ogle อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555, หน้า 130) ได้เสนอเทคนิค
ดังกล่าว ในการสอนที่ต้องอาศัยทักษะการอ่านเปน็พื้นฐาน นัน่คือ นักเรียนต้องมีความสามารถในการอ่าน
ก่อนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านให้มีคุณภาพมากข้ึน การดำเนินการตามลำดับขั้นตอน KWDL  
จะช่วยชี้นำการคิด แนวทางในการอ่านและหาคำตอบของคำถามสำคัญต่าง ๆ ยังสามารถนำมาใช้ในการ
เรียนรู้ความต้องการเร้าใจของนักเรียน และนำมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ในระยะต่อมา เนื่องจากการคิด
คำตอบโจทยป์ัญหานั้น นักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ก่อนจึงจะสามารถคิดคำนวณ
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ได้ เทคนิค KWDL ช่วยให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตประจำวันได้     
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีรายละเอียดที่สำคัญ 4 ขั้น คือ ข้ันที่ 1 ขั้น K : เรารู้อะไร (What we 
know) หรือโจทย์บอกอะไรเราบ้าง ขั้นที่ 2 ขั้น W : เราต้องการรู้, ต้องการทราบอะไร (What we want to  
know) โจทย์ให้อะไรหรือโจทย์บอกอะไรบ้าง ขัน้ที่ 3 ขั้น D : เราทำอะไร (What we do และหาคำตอบ) 
หรือเรามีวิธีการอย่างไรบา้ง หรือมีวิธีดำเนินการเพื่อหาคำตอบอย่างไร ข้ันที่ 4 ขั้น L : เราเรียนรู้อะไรจาก 
(การดำเนินการในขั้นที่ 3) (What we learned) ซึ่งคือคำตอบ สาระความรู้และวิธีศึกษาคำตอบ ขั้นตอนใน
การคำนวณ บุญรัตน์ ฐิตยานวุฒัน์ (2553, หน้า 9) ได้เสนอขั้นตอนการสอน KWDL ไว้ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 K – 
นักเรียนร่วมกันหาสิ่งทีโ่จทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ โดยครูคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 
ขั้นที่ 2 W – ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาความสัมพนัธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้และหาแนวทาง
วิธีการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดให้เหตุผลประกอบ ขั้นที่ 3 D – ครูและนักเรียน 
ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบและตรวจคำตอบได้ ขั้นที่ 4 L – ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปการแก้ปัญหา อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา สอดคล้องกับชวลิต ด้วงเหมือน (2561, 
หน้า 4) กล่าววา่ครูผู้สอนจำเปน็ต้องเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่นำมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลัก คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เปน็เทคนิคการจดัการเรียนรู้
ที่ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเปน็ขั้นตอนละเอียด ทำให้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา
ได้อย่างชัดเจน หาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย สง่ผลใหน้ักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของ
โจทย์แต่ละข้อได ้
 ด้วยความสำคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดทีจ่ะนำเทคนิค KWDL มาใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการ
ลบของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
เป็นการวางรากฐานความรู้ให้กับผู้เรียนในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบ
ออนไลน์ ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ 
การลบ โดยการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL ผ่านระบบออนไลน ์
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 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน ์  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  
ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แกน่ักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 จำนวน 16 ห้องเรียน รวม 461 คน ของโรงเรียนในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในคร้ังนี้ คอื นักเรียนที่กำลังศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)  ได้จำนวน 18 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
    2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  

KWDL  
เนื้อหาที่ศึกษา 
สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและ

พีชคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่2 เร่ืองการบวกและการลบจำนวนนบัไม่เกิน 100,000 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน  

8 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองอื่น ๆ โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิท์างการเรียนนำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป  
2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องนำไปการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชา 

คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
วัชรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 130) ได้สรุปการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL ที่มีการพฒันามา 

จากเทคนิค KWL ของ Ogle ทีต่้องอาศัยทักษะการอ่านพืน้ฐาน หมายถึง การเรียนรู้แบบที่จะช่วยชีน้ำการ
คิด แนวทางในการอ่านและหาคำตอบของคำถามสำคัญต่าง ๆ จากเรื่องนั้นและยงัสามารถนำมาใช้ในการ
เรียนรู้ และเร้าความสนใจเป็นอย่างดีซึ่งมี 4 ขั้นตอน ซึง่เทคนิค KWDL มาจากคำถามที่วา่ 

1. K (What we Know) เรารู้อะไร 
2. W (What we Want to know) เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร 
3. D (What we Do) เราทำอยา่งไรหรือเรามีวิธีการอย่างไรบา้ง 
4. L (What we Learned) เราเรียนรู้อะไรบ้าง 
ชอว์ (Shaw อ้างถึงใน ชญาณิศา เป็งจันทร์, 2559, หน้า 21-22) ได้กล่าววา่ เทคนิค KWDL 

หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1. K (What we Know) เรารู้อะไร 
2. W (What we Want to know) เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร 
3. D (What we Do) เราทำ อะไรไปบา้งแล้ว 
4. L (What we Learned) เราเรียนรู้อะไรบ้าง 
จากที่กล่าวมาข้างตน้สรปุได้วา่การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 

ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านตา่ง ๆ พฒันาทักษะการอ่าน เน้นกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการ
คิดให้เป็นลำดับขัน้ตอน โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการทำความเข้าใจตนเอง ซึ่งการ
กำหนดขั้นตอนของเทคนิค KWDL จะมีคำถามนำเพื่อให้คิดหาข้อมูลของคำตอบตามที่ต้องการในแต่ละขั้น 
จะช่วยส่งเสริมการอ่านมากข้ึน โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การนำกระบวนการหรือเทคนิค KWDL  
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง 

 
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
วัชรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 131) ได้สรุปถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL  

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
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1. ขั้นนำ ทบทวนความรู้เดิม แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเร้าความสนใจ 
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ 
    2.1 ครูนำเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้งชัน้แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านโจทย์

และแก้ปัญหาตามแผนผัง KWDL ดังนี ้
K : ครูและนักเรียนร่วมกันหาสิง่ที่โจทยบ์อกให้ทราบ 
W : ครูและนักเรียนร่วมกันหาสิง่ที่โจทย์ต้องการทราบและวางแผนแก้โจทยป์ัญหา 

คณิตศาสตร ์
D : ครูและนักเรียนร่วมกันดำเนนิการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ 
L : ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการแก้ปัญหา 

    2.2 นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนำ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม KWDL 
3. ขั้นฝึกทักษะโดยอิสระ นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากแบบฝึกหัดที่ครูสร้างขึ้นโดยเป็นโจทยป์ัญหา 

คณิตศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่เรียนและสถานการณ์อื่น ๆ 
4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนมีการซ่อมเสริม 

เมื่อนักเรียนยังไม่เข้าใจ นอกจากข้ันตอนของเทคนิค KWDL ดังกล่าวแล้ว การใช้เทคนิค KWDL ในการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครูต้องเตรียมแผนผัง KWDL โดยครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ทำความเข้าใจ 
โดยมีแผนผัง KWDL ประกอบให้เห็นชัดเจนทุกคน 

ชอว์ (Shaw อ้างถึงใน รุจิอร รักใหม่, 2557, หน้า 37) อาจารยป์ระจำมหาวทิยาลัยมิสซสิซิปปี้ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเทคนิค KWDL มาใชจ้ัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียนช่วยกันหาสิ่งที่รู้เก่ียวกับโจทย ์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ 
ต้องการทราบ โดยใช้บัตรกิจกรรมเทคนิค KWDL 

2. ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่งที่ต้องการรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับโจทย์ หา 
ความสัมพันธ์ของโจทย์ และกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 

3. ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนช่วยกันดำเนินการเพื่อแก้โจทยป์ัญหาโดยเขียนโจทยป์ัญหาให้อยู่ในรูปของ 
ประโยคสัญลักษณ์ หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบ 

4. ขั้นตอนที่ 4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเปน็ความรู้ทีไ่ด้รับจากการแก้โจทย์ปัญหาโดยให้ตัวแทน
กลุ่มออกมานำเสนอความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา และสรุปเปน็ความรู้ที่ได้จากการเรียน 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ฐิติรัตน์ ฤทธิ์สมบูรณ์ (2549, หน้า 139) ที่กล่าวว่า การใช้เทคนิค KWDL ทำให้นักเรียนได้ฝึกการ 

คิดที่เป็นลำดับขัน้ตอนทั้งนี้เนื่องมาจากการนำเทคนิค KWDL มาใช้ปฏบิัติในขณะดำเนินการจดัการเรียนรู้
และการปฏิบตัิงานกลุ่มของนักเรียน มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ เป็นขัน้ตอน ทำให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจนจึงสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง
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เหมาะสม และนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกต้องชัดเจน ทำให้การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์นา่สนใจและไม่นา่เบื่อสรุปได้วา่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เปน็เทคนคิการจัดการ
เรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายตามขั้นตอนที่กำหนด และ
สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีทสีุดพร้อมให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค KWDL ช่วยให้นักเรียนสามารถดำเนินการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา แก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ได้ เนื่องจากมีการดำเนินการเปน็ลำดับขัน้ทีช่ัดเจน  
 

ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
นักการศึกษาหลายทา่นได้กลา่วถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ดงันี ้
เพ็ญนิตย์ เมตตา (2553, หน้า 43) ได้สรุปไว้ว่าเทคนิค KWDL มีความสำคัญและประโยชน์ 

นอกจากช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ได้แล้วยังช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และถ้าจัดให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกันเปน็กลุ่มกจ็ะช่วยพฒันาทักษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม 

วัชรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 131) ได้สรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เปน็การจัดการ 
เรียนรูท้ี่ช่วยส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL มีความ 
สำคัญและประโยชน์ นอกจากชว่ยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตรไ์ด้ แล้วยังช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

จากที่กล่าวมาข้างตน้สรปุได้วา่ เทคนิค KWDL มีความสำคัญและประโยชน์ทีช่่วยให้ผู้เรียนมี 
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิดเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ และถา้จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยพฒันาทักษะการอยู่
ร่วมกันทางสงัคมได้อีกด้วย 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โสภาวดี ทาประเสริฐ (2555, หน้า 65-66) ได้ศึกษาผลการพฒันาทักษะการแก้โจทยป์ัญหาทาง 

คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 60 ทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์โดยการใชก้ระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยเทคนิค KWDL อยู่ในระดับตำ่กว่าร้อยละ 60 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับ 
พึงพอใจมาก 
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สุกัญญา บุญน้อย (2556, หน้า 99-101) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
KWDL กับการจัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค KWDL และการ 
จัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01  3) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค KWDL สูงกวา่การจัดการเรียนรู้ตามแนวสสวท. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01 4) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค KWDL มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
5) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ปรียา สิถิระบุตร (2557, หน้า 122-126) ได้ศึกษาการพัฒนาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองการคูณ 
การหาร สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL รว่มกับการวาด 
รูปบาร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) การเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรูต้ามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 9.02 และ 21.94 ตามลำดับ 
และมีผลการพัฒนาเปน็ 12.92 คิดเป็นร้อยละ 40.97  2) ประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้โจทยป์ัญหาเรื่องการคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL 
ร่วมกับการวาดรูปบาร์ เท่ากับ 76.40/78.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 70/70 

จุฑาวชั ศรีพันลา (2558, หน้า 82-86) ได้ศึกษาค้นคว้า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชัน้ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL กับ
การเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เร่ืองการบวก 
และการลบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เท่ากับ 78.38/77.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ค่าศึกษาดัชนี
ประสิทธผิลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนคิ KWDL
เท่ากับ 0.6746 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.46 

ชญาณิศา เป็งจนัทร์ (2559, หน้า 57) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา่  
1) ประสิทธิภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เร่ืองโจทยป์ญัหาของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 77.31/79.25 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานของการวิจัย  2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน สงูกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิัย  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ 
จัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL อยู่ในระดับมากอย่างมนีัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยพบวา่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์สงูขึ้น และผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
  
   
 
 
 
 
  
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง   
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 จำนวน 6 แผน ระยะเวลา 8 ชัว่โมง โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทำ
แบบทดสอบ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปญัหา 

การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จำนวน  
3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ข้อ โดยผู้วิจัยดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบระหว่างเรียน
ที่ใช้ในการทดลอง มีคา่ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

   2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปน็แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39 - 0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่
ระหว่าง 0.30 - 0.63  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทา่กับ 0.859 

  2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง การแก้โจทย ์
ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 จำนวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยดำเนนิการให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดความพงึพอใจที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งมีคา่ดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ผ่านระบบออนไลน ์

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มตี่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปญัหา

การบวกและการลบ 



11 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ปฐมนิเทศนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วย 

เทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
 2. ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน   
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ 
การลบ จำนวน 8 คาบ โดยระหว่างนี้มีการทดสอบย่อย 3 คร้ัง   ดังนี ้
               สอบย่อยคร้ังที่ 1  หลังการจัดการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
               สอบย่อยคร้ังที่ 2  หลังการจัดการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
               สอบย่อยคร้ังที่ 3  หลังการจัดการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 
            4. ทำการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 18 คน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            5. สอบถามความพึงพอใจ โดยให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ เร่ืองการแก้โจทย์ปญัหาการ
บวกและการลบ 
  6. ตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียน และนำผลทีไ่ด้มา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน์ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การหาประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน์ 
กลุ่มทดลอง X  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน 23.17 1.14 =1E 80.19 
คะแนนหลังเรียน 16.56 2.60 =2E 82.78 
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จากตาราง 1  พบว่า ประสทิธิภาพของจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
และการลบ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 80.19/ 
82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผา่นระบบออนไลน์ ก่อนและ
หลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   
ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนและหลังเรียน 
กลุ่มทดลอง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 18 9.06 2.41 20.13 0.00* 
หลังเรียน 18 16.56 2.60   

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ผ่านระบบออนไลน์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ 
เป็นรายดา้น 

รายการประเมิน X . S.D. แปลความหมาย 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.28 0.37  มาก 
ด้านความเข้าใจ 4.17 0.35  มาก 
ด้านการนำไปใช ้ 4.11 0.34  มาก 
รวม 4.19 0.33  มาก 

  
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผา่นระบบ

ออนไลน์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =X  4.19) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด ( =X  4.28) รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจ ( =X  4.17) และค่าเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด คือ ด้านการนำไปใช ้ 

( =X  4.11) 
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อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้                
1. การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 

และการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ เท่ากับ 80.19/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการศึกษา และวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการกำหนดโครงสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ และศึกษาทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWDL ให้ครอบคลุมเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สือ่/แหล่งการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลผูเ้รียนทำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
รุจิอร รักใหม่ (2557, หน้า 64) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองลำดบัและ
อนุกรมโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนสตรี-พัทลงุ จังหวดัพัทลุง พบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL สูงกวา่นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ที่ระดบันยัสำคัญทางสถิติ  .05  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.41  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.60 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหามากข้ึน ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิค 
KWDL ช่วยพฒันาความสามารถทางการอ่านเชงิวิเคราะห์ ทำให้นักเรียนดำเนินการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ได้อย่างเปน็ลำดับขั้นตอน สามารถเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ชดัเจน และส่งผลให้สามารถแก้โจทย์ปญัหาได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการวิจยัของจุฑาวัชร ศรีพันลำ (2558, หน้า 85) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กับ
การเรียนรู้แบบปกติ พบว่านักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนคิ KWDL มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก และการลบหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  โดยรวมระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก        

( X = 4.19) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่

ในระดับมากค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด ( X = 4.28) รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจ ( X = 4.17) และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ ด้านการนำไปใช้ ( X = 4.11) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนำเทคนิค KWDL มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มลีำดบัขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้เข้าใจปญัหา แล้ว
วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งนักเรียนยังสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่าง
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ถูกต้องชัดเจน นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้การเรียนวิชาคณติศาสตรน์่าสนใจ สอดคล้องกับ
ผลการ วิจัยของ กรณิกา แสงตารัตน์ (2557, หน้า 121) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4  เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า ความ 
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับเงินโดยใช้เทคนิค KWDL โดยภาพรวมความพงึพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญ 
ที่ระดับ .05  และเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช ้

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ควรทบทวนความรู้พืน้ฐานของนักเรียนในการจัดการ 
เรียนรู้ด้วย และเลือกใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ครูควรเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์โจทยป์ัญหาด้วยเทคนิค KWDL ที่หลากหลายพร้อมกับการ 
พัฒนาทักษะดา้นการอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวเิคราะห์โจทย์ปัญหา และสามารถแก้โจทย์
ปัญหาได้ดว้ยตนเอง 

3. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนอ่าน และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสมำ่เสมอ รวมถึงส่งเสริมให้ 
นักเรียนกล้าแสดงออกโดยการตอบคำถาม การอภิปราย หรือนำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาให้กับเพื่อนใน 
ชั้นเรียน 
 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL สำหรับ 
หน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ หรือในระดับชัน้อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดียิง่ขึ้น 
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