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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหา   การบวกลบระคน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  3) เพื่อศึกษาความความ
พึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก
ลบระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบระคน จ านวน 3 
ชุด แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน และแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
จ านวน 7 ชุด โดยใช้คะแนนที่ได้จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ค านวณค่า ( T – test ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
ผลการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 62.38/80.95 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่ให้ความสนใจในเวลาที่ครูสอน  2) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้

โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.32) 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) To create and find a conclusion of the learning 
management plan about the development of learning achievement by using the KWDL learning 
activity package on the addition and subtraction problems in students grade 3  2) To compare 
learning achievement before and after study by using the KWDL learning activity set on the addition 
and subtraction problems in students grade 3  3)To study the satisfaction of using the KWDL 
learning activity package to develop learning achievement of students grade 3.The sample were 21 
students   grade 3, Ban Bo Sam Saen School, which was obtained by purposive sampling. 
 The tools used in the research were 3 sets of learning activity packages about on the 
addition and subtraction problems solving test, addition, addition and subtraction problems solving 
skills, worksheets addition and subtraction problems 7 sets by using scores obtained from testing 
the differences between the scores before and after using the math skill practice about solving 
addition and subtraction problems calculate the value (T-test) to compare learning achievement 

and satisfaction measure for mathematics by finding the mean (x̅). 
 The results of the research showed that 1) Learning management by using KWDL 
learning activity set to develop learning achievement on the addition and subtraction problems in 
students grade 3, which is lower efficiency criteria 62.38 / 80.95 this may be because students do 
not pay attention at the time they teach  2)Students learning by using the KWDL learning activity 
set to develop learning achievement on the addition and subtraction problems before and after 
school of students, post-test scores of students higher than before learning with statistical 
significantly at .05 level. 3) Students learning by using the KWDL learning activity set to develop 
learning achievement on the addition and subtraction problems, grade 3, overall satisfaction were 

at a high level (x̅ = 4.32). 

Keywords: Achievement / KWDL learning activity set 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกใน
ปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความรู้คณิตศาสตร์ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนา
ให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างเป็นคนมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบต่อกิจการงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้น าในสังคม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี / หลักการ  สภาพปัญหา  และความจ าเป็นดังกล่าวนั้นจึงศึกษาเพื่อหา
แนวทางแก้โจทย์ปัญหา  ครูควรใช้เทคนิคเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา เขียน
โจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ เพื่อฝึกความสามารถในการแปลความหมายของโจทย์  การสอนให้นักเรียนคิด  
ท าให้นักเรียนมีความเห็นชอบและรู้จริง จนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้
ฝึกทักษะ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น การใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ฝึกทักษะในการแก้

โจทย์ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น และสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง แบบฝึกทักษะที่
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สร้างประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีความส าคัญทางการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ ท่ีตั้งไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่ดีขึ้น 
 หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน พบว่านักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เข้าใจในการอ่านและท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาที่
แตกต่างกัน ขาดความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์และสูตรในการหาค าตอบของการแก้โจทย์ปัญหา 
 จากเหตุผลดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบระคน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอย่าง
จริงจังอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้  ทักษะ และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  รวมทั้งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู้สอนในการปรับปรุง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL 

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
           3.  เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 21 คน นักเรียนชายจ านวน 12 คน นักเรียนหญิงจ านวน 9 คน 

2.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบระคน 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
4.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 

8 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  ประสิทธิภาพของผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 80/80 
2.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกลบ

ระคน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการ

บวกลบระคน อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หมายถึง กระบวนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ

สื่อสารทางคณิตศาสตร์ผ่านการตอบค าถามในแต่ละขั้นของเทคนิค KWDL ซึ่งมี ขั้นตอนการสอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ขั้นน า เป็นการทบทวนความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้และแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในคาบนั้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ โดยครูน าเสนอเนื้อหาใหม่และนักเรียนร่วมกันอ่านตีความหมายโจทย์และ
แก้ปัญหาตามแผนผัง KWDL 

ขั้นที่ 3 ข้ันฝึกทักษะ เป็นข้ันท่ีให้นักเรียนท า แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL จาก แบบฝึกหัดที่ครูสร้างขึ้น
และจากหนังสือเรียน 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนในคาบนั้น ๆ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบเรื่อง โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การบวกลบระคน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ 
 3.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม KWDL ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4.  ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพชุดกิจกรรม KWDL ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเกณฑ์  
80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนที่วัดได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 80 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            ความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมองคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน   
1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 3  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80  
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สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน จ านวน 1ชุด ได้ดังนี้ 

 
             ศึกษาหลักสูตรและสภาพปญหา 

              วิเคราะห์สาระการเรยีนรู/จุดประสงคก์ารเรียนร ู

               ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้

                จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

                         ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคลอง 

                       ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

                         ปรับปรุงแกไข 

                         ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ 

แสดงขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นตอนที่ 2 การใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ดังนี้  

2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

2.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรวูิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
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          ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเกี่ยวกับการวดัผล 

            วิเคราะหส์าระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนร ู

           สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

             ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
            วัดผลสัมฤทธ์ิ  โดยผู้เชีย่วชาญ 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา  

           ตามการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
 
 

           น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช  
          หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  

            และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 

ได้แบบทดสแบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน             
              จ านวน  10 ขอ เพื่อน าไปใช้จริง 

 

แสดงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

สรุปขั้นตอน การใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
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         ชุดกิจกรรมการเรียนรวูิชาคณิตศาสตร ์

       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

T1    X    T2 

         เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

        คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑร์้อยละ 80 

    แสดงขั้นตอนการใชและศึกษาผลการใชชุดกจกิรรมการเรียนรู 
สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

 
 

 

 

 

 

 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนน

การท าแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู     
และหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัด ก าหนดกรอบรายการ

ประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ              
ของนักเรียน ฉบับร่าง 

ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมนิ ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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1.สถิติทดสอบสมมติฐาน (ก่อนเรียน-หลังเรียน)  

  สูตร 
 
1

22







 



N

DDN

D
t ;  df = n-1 

  เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
    D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่  
    N  แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนักเรียน  

D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง  

   2

D  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 
  2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  

    =    
   

                       เมื่อ             คือ    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                                   คือ     ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                                   คือ    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   
        X          คือ     ข้อมูลตัวที่ (1,2,3,…,n) 

                        คือ     ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
        n          คือ     จ านวนทั้งหมด 

4.ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

 สูตรที่ใช้คือ   E1   = 
x̅1

N1
× 100 

       E1        คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

       x̅1       คือ คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนท้ังหมด 

       N1      คือ คะแนนเต็มที่เก็บระหว่างเรียน 

  E2 เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน หรือสอบครั้งสุดท้ายของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หรือจุดประสงค์นั้น ๆ  

              สูตรที่ใช้คือ E2 = 
x̅2

N2
× 100 

       E2        คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ 

       x̅2       คือ คะแนนเฉลี่ยสอบครั้งสุดท้าย ของนักเรียนท้ังหมด 

       N2      คือ คะแนนเต็มของการสอบครั้งสุดท้าย 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที1่ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 80/80 
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 
จ านวนนักเรียน 

ระหว่างเรยีน หลังเรียน  
(E1)/ (E2) คะแนนเตม็ที่ได ้ คะแนนรวมทีไ่ด้  คะแนนเตม็ที่

ได ้
คะแนนรวมทีไ่ด ้

21 1,050 646 210 161 62.38/80.95 

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  จากนักเรียนจ านวน 21 คน มีประสิทธิภาพ (E1)/(E2) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 62.38/80.95 

ตอนที่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคญัทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบ
คะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
การทดสอบ N (�̅�) S.D. �̅� Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 21 5.84 2.03 2.71 0.37 
 หลังเรียน 7.66 1.70 

จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
5.84 คะแนน และ 7.66 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
มีต่อการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบระคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ที่ 4.32 ระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีน่าสนใจ 

4.52 
 

0.98 มากที่สุด 

2. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีน่าสนใจท่ีน่าเบื่อ 

4.24 1.04 มาก 

3. ข้าพเจ้ามีความรูเ้กี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึนเมื่อไดเ้รียนด้วย
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร ์

4.43 0.81 มาก 

4. ข้าพเจ้ามีความสนใจในการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม
โดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร ์

3.95 0.86 มาก 

5. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL 
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร์ท าใหเ้กิดกระบวนการคดิที่ด ี

4.57 0.98 มากที่สุด 

6. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีเรียนรูไ้ด้ยากมาก 

4.14 1.11 มาก 

7. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล 

4.29 1.15 มาก 

8. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรม์ีส่วนช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

4.48 0.98 มาก 

9. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรส์ามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ 

4.10 1.30 มาก 

10. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

4.52 0.81 มากที่สุด 

ผลรวม 4.32 0.98 มาก 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

147 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 62.38/80.95 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่ให้ความสนใจในเวลาที่ครูสอน 

2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน การลบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
1.การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่อง 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 
62.38/80.95  โดยได้คะแนนระหว่างเรียนซึ่งเป็นคะแนนจากแบบฝึกหดั รวมเฉลี่ย 31.19 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 62.38 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 62.38 และคะแนนทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  โดยรวมเฉลี่ย 62.38 คิดเป็นร้อยละ 80.95 แสดงว่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.95 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบระคน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
62.38/80.95 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
62.38/80.95 ซึ่งถือว่า ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อน เช่น สภาพแวดล้อมหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบหลังเรียนนักเรียนก็มีผลการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2.นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียน สูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ ตั้งไว้ โดย
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.84 คะแนน และ 
7.66 คะแนนตามล าดับ  

3.นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายและสามารถน าไปปรับใช้ในระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
           1. การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน นักเรียนควรมีทักษะ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการ ลบระคน 
เพราะต้องปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาด้านทักษะการแก้
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL  นั้น นักเรียนต้องสนทนากับสมาชิกภายใน
กลุ่มหรือสนทนาซักถามกับครูผู้สอน เพราะกิจกรรมแต่ละขั้นตอนใช้เวลา ในการท ากิจกรรมมากพอสมควร
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
           1.  ควรมีการจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่เป็นปัญหาใน
ระดับประถมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ 
           2  .ควรมีการวิจัยถึงผลของการเรียนการสอนด้วยการ ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL พฤติกรรมการ
เรียนขอผู้เรียนกับการเรียนในระยะยาวในการเรียนการสอนจริง 
            3. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWDL เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเอง 
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