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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่ างกลุ่มที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL กับกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 2 ห้ องเรียน จานวนนักเรียน 94 คน ได้ มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้ วย 1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL มีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่ านักเรียนที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2. นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
คาสาคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์
Abstract
The purpose of this research is to compare the word problem solving ability and retention on mathematics of students between a
group who learned using KWDL technique with the conventional approach for management at a linear equation with two variables. The
samples consisted of 94 grade 9 students attending in the first semester of the academic year in 2015, LahansaiRatchadapisek School,
Lahansai District, Buriram Province, who were selected through the random cluster sampling technique. The research instruments were:
1) the lesson plans for organization of using KWDL technique. 2) the lesson plans for organization of the conventional approach. 3)
the test of mathematical problem solving ability. 4) the test of the learning retention of mathematics.
The results of the research were as follows:
1. The student who learned using KWDL technique showed higher mathematical the word problem solving ability than those who
learned using the conventional approach at the .01 level of significance.

64

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2016; 9(2)

2. The student who learned using KWDL technique showed higher mathematical retention skills than those who learned using the
conventional approach at the .01 level of significance.
Keywords: Learning Activities Using KWDL Technique, Mathematics Word Problem Solving Ability, Retention on Mathematics

บทนา
ที่มาและความสาคัญ
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem
Solving) เป็ นหนึ่งในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึ กฝน และพัฒนาให้ เกิดขึ้นในตัว
นั กเรียน เพราะการเรี ยนการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์
จะช่ วยให้ นั กเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิ สัย
กระตือรือร้ นไม่ ย่อท้ อและมีความมั่นใจในการแก้ ปั ญหา
ที่เผชิญอยู่ท้งั ภายในและภายนอกห้ องเรียน ตลอดจนเป็ น
ทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนาติดตัวไปใช้ แก้ ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้ นานตลอดชีวิต เพราะในชีวิตประจาวัน
นั้น มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ซึ่งในบรรดาปัญหา
เหล่ านี้ มีท้ังปั ญหาที่ไม่ ซั บซ้ อน สามารถแก้ ปั ญหาโดยใช้
เพี ยงความรู้ห รือประสบการณ์ เดิม และปั ญ หาที่มีความ
ยุ่ งยากซั บซ้ อนมากจนไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หานั้ น ได้ ทั น ที
จาเป็ นต้ องอาศั ยความรู้ ทักษะกระบวนการ และเทคนิ ค
ต่างๆ มาช่ วยแก้ ปัญหา ถ้ าเรามีความรู้หรือแหล่ งความรู้
ที่เพียงพอ เข้ าใจขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ ปัญหา
เลื อ กเทคนิ ค หรื อ กลยุ ท ธ์ใ นการแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสม
ตลอดจนมี ป ระสบการณ์ ในการแก้ ปั ญ หามาก่ อ นก็จ ะ
สามารถแก้ ปัญหาได้ ดแี ละมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National
Council of Teachers of Mathematic: NCTM) ซึ่ ง เป็ น
องค์กรส าคัญ ที่มีบทบาทอย่ างมากต่ อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
ได้ ระบุไว้ ในหนังสือประจาปี ค.ศ.1980: การแก้ ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ระดับโรงเรียน (Problem Solving in School
Mathematic) ว่ า “การแก้ ปั ญ หาต้ องเป็ นจุ ดเน้ นที่สาคัญ
ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” สิ่งนี้ส่งผลให้ นักการศึกษา
ทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ของหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ (Krulik et al.,
1980) และจากการศึ กษาการเตรียมความพร้ อมของครู

สาหรับหลักสูตรการแก้ ปัญหาในสิงคโปร์ พบว่า การแก้ ปัญหา
เป็ นหั วใจส าคั ญ ของหลั กสูต รคณิ ตศาสตร์ ของสิงค์ โปร์
(Leong et al., 2011) ดังนั้ น การแก้ ปั ญหาจึ งเป็ นหั วใจ
ของคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้ องอาศัยความคิดรวบยอด
ทักษะการคิดคานวณ หลักการ กฎ และสูตรต่างๆ นาไปใช้
แก้ ปั ญ หา โดยเฉพาะทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาถื อ ว่ า
มีความสาคัญต่อชีวิต และสามารถสร้ างให้ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น
การสอนนักเรียนให้ ร้ จู ักแก้ ปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน
รู้จักคิดอย่ างมีเหตุผล มีข้นั ตอน มีระเบียบแบบแผน และ
รู้ จั ก ตั ด สิ น ใจอย่ างถู ก ต้ อง (สิ ริ พ ร ทิ พ ย์ ค ง, 2544)
ครูผ้ สู อนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ นักเรียนได้ พัฒนาทักษะการแก้ ปัญหา (Krulik
et al., 1980)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่สี อดคล้ องกับแนวทาง
ดั งกล่ าวมี ห ลายวิ ธี โดยเทคนิ ค รูป แบบหนึ่ ง ที่ค รูผ้ ู ส อน
สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ โจทย์
ปัญหา คือ เทคนิค KWDL ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคาร์และโอเกิล
(Carr and Ogle) เป็ นเทคนิคเพื่อใช้ ฝึกและสอนทักษะการ
อ่าน สรุป เรื่องที่อ่ านและมีการน าเสนอเรื่องจากแผนผัง
อันเป็ นการพัฒนาทักษะการเขียน และการพูด นอกเหนือ
ไปจากทักษะการฟั ง และการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนาทักษะภาษา ผู้เรียนจะได้ รับการฝึ กให้ ตระหนัก
ในกระบวนการทาความเข้ าใจตนเอง การวางแผน การตั้ง
จุ ด มุ่ งหมาย การตรวจสอบความเข้ า ใจในตนเอง การ
จัดระบบข้ อมูลเพื่อนามาใช้ ภายหลังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีประโยชน์ในการฝึ กทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
สรุป และนาเสนอ (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2554) จึงสามารถ
น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดย
สามารถนามาใช้ เพื่ อช่ วยส่งเสริมทักษะและความสามารถ
ในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพราะสาเหตุท่นี ักเรียน
ส่วนใหญ่แก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้ น้นั เนื่องมาจาก
นักเรียนไม่ เข้ าใจคา และภาษาในโจทย์ อ่านโจทย์แล้ วไม่
ทราบว่ าจะใช้ วิธีใดคานวณ และยังขาดยุ ทธวิธีท่ีใช้ ในการ
แก้ โจทย์ ปั ญ หา จึ ง จ าเป็ นต้ องสอนให้ นั ก เรี ย นมี ความ
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สามารถในการตี ความ หรื อเข้ าใจภาษาโจทย์ เพื่ อช่ วยให้
นักเรียนสามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้ ดีข้ ึน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,
2552) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสอน
โดยใช้ เทคนิค KWDL เนตรนรินทร์ พิ มละมาศ (2550)
และศิ ริ พั ฒ น์ คงศั ก ดิ์ (2550) พบว่ า เทคนิ ค การสอน
ดังกล่ าว เมื่อ มีการแบ่ งนั กเรียนเป็ นกลุ่มๆ ละ 4–5 คน
โดยแต่ละกลุ่ม ประกอบด้ วย นักเรียนที่คละความสามารถ
คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน และเมื่อนาแผนผัง
KWDL มาใช้ จะสามารถช่ ว ยท าให้ นั ก เรี ย นสามารถ
แก้ โจทย์ปัญหาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
สาเหตุ ห นึ่ งที่ ท าให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ต่ า อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ มีความคงทน
ในการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เพราะการวั ด ผลสัม ฤทธิ์ห รื อ
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ส่วนหนึ่งวัดประเมินว่านักเรียน
มีความคงทนในการเรียนรู้เพี ยงใด ซึ่ง Adarms (1967,
p. 9) ได้ กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็ น
การคงไว้ ซ่ึงผลทางการเรียนหรือความสามารถในการระลึก
ถึงสิ่งที่เคยเรียนมาหรือมีประสบการณ์ มาก่ อน หลังจาก
ทิ้ งช่ ว งไประยะเวลาหนึ่ ง และ Nunnally (1959, pp.
105-108) ได้ กล่ า วว่ า ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการวั ด ความ
คงทนในการเรี ย นเพื่ อให้ เกิด ความคลาดเคลื่ อ นต่ างๆ
น้ อยลง ควรเว้ น ช่ องเวลาในการท าแบบทดสอบห่ างกัน
อย่ างน้ อย 2 สัปดาห์ เพราะความเคยชิน ในการท าแบบ
ทดสอบจะทาให้ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่ างคะแนนทั้งสองครั้ง
สูง ดังนั้ น Reys et al. (1998) จึงได้ ให้ ข้อสรุปว่ า ความ
คงทนในการเรียนคณิตศาสตร์เป็ นเป้ าหมายหนึ่งที่สาคัญ
ของการศึ กษาคณิ ต ศาสตร์ ฉะนั้ น ในการจั ด การเรี ย น
การสอนครูจึงต้ องตระหนักถึงการสร้ างความคงทนในการ
เรียนคณิตศาสตร์ให้ เกิดขึ้นแก่นักเรียนด้ วย
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ
โจทย์ ปั ญ หาของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรียน
ละหานทรายรั ช ดาภิ เษก อ าเภอละหานทราย จั ง หวั ด
บุรีรัมย์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหา
ได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งที่มีความซับซ้ อนต้ องอาศัยการน า
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ มาใช้ ในการแก้ โจทย์ปัญหา
หรื อโจทย์ ปั ญ หาที่มี ค วามแตกต่ างจากที่ค รูยกตั วอย่ าง
นั ก เรี ย นจะไม่ ส ามารถแก้ โจทย์ ปั ญ หาข้ อ นั้ น ได้ ท าให้
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คณิ ต ศาสตร์ เป็ นเรื่ อ งที่ ย ากส าหรั บ นั ก เรี ย น และท าให้
ไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้ นักเรียนไม่สามารถ
แก้ ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้ องกับคากล่าวของ นา้ ทิพย์ ชังเกตุ
(2547, น. 5) ที่กล่าวว่า การที่นักเรียนไม่สามารถแก้ โจทย์
ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ได้ น้ั น เป็ นเพราะนั กเรียนขาดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญ หา การสอนแก้ โจทย์ปั ญหา
โดยการน าเทคนิ ค KWDL มาใช้ ในการจั ด กิจกรรมการ
เรียนรู้ จึงเป็ นวิธกี ารสอนหนึ่งที่สามารถแก้ ปัญหาในเรื่อง
นักเรียนไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้ เพราะนักเรียนต้ อง
ฝึ กทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ท่ี ห ลากหลาย
สามารถเข้ าใจและคิดวิเคราะห์ แยกแยะปั ญหาออกเป็ น
ส่วนๆ อย่ างมีข้ันตอนทาให้ สามารถแก้ ปั ญ หาต่ างๆ ได้
ด้ วยตนเอง สอดคล้ องกั บ เสาวนี ย์ บุ ญ แก้ ว (2553,
น. 39-90) ที่ ก ล่ า วว่ า การสอนโดยใช้ เทคนิ ค KWDL
จะฝึ กให้ นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน
ละเอียดถี่ถ้วน ท าให้ นั กเรียนเข้ าใจโจทย์ปั ญ หาได้ อย่ าง
ชัดเจน ส่งผลให้ สามารถแสดงวิธที าเพื่อหาคาตอบและสรุป
ค าตอบตามขั้ น ตอนในการแก้ ปั ญ หาได้ อย่ า งถู ก ต้ อง
นอกจากนี้ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ เทคนิ ค
KWDL ยังส่งผลให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้แ ละจดจาสิ่งที่
เรียนได้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) เนื่องจากเป็ น
เทคนิ คการสอนที่ช่วยชี้น าความคิด แนวทางในการอ่ าน
และการแก้ ปั ญ หา และยั ง สามารถน าไปใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่เี ร้ าความสนใจในการเรียนได้ เป็ นอย่าง
ดี ทาให้ นักเรียนตระหนักในการทาความเข้ าใจตนเอง เช่น
การวางแผน การตั้ งจุ ดมุ่ งหมาย ตรวจสอบความเข้ าใจ
ตนเอง การจัดระบบข้ อมู ล ซึ่ งทาให้ นั กเรียนสามารถดึง
ข้ อมูลมาใช้ ภายหลังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์
ในการฝึ กทั ก ษะการแก้ ปั ญหา คิ ด วิ เ คราะห์ (วั ช รา
เล่ าเรี ย นดี , 2553) และยั งช่ วยให้ ผู้ เรี ยนเกิด การจดจ า
บทเรียนและมีความคงทนในการเรียนรู้มากขึ้น (บรรพต
สุวรรณประเสริฐ, 2544) ดังนั้น ครูผ้ สู อนจึงจาเป็ นต้ องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน เพื่อทาให้ ผ้ ูเรียนได้ เกิด
การเรี ย นรู้แ ละกระท าสิ่งต่ างๆ ด้ วยตนเอง เพื่ อให้ เกิด
พฤติกรรมที่ต้องการและเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน (อัมพร
ม้ าคะนอง, 2546)
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จากปั ญหาและแนวคิดดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL
ที่มีต่อความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาและความคงทน
ในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการส่ งเสริ ม ความสามารถในการ
แก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้ นักเรียนได้ ฝึก
กระบวนการแก้ โจทย์ปัญ หาคณิตศาสตร์อย่ างเป็ นระบบ
มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ และเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพั ฒ นาความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ โจทย์
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ของนั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิ ค KWDL
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้ นสองตัวแปร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิ ค KWDL กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร
สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถในการแก้ โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL สูงกว่ านั กเรียนที่ได้ รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
2. ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ เทคนิค KWDL สูงกว่านักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ที่เกี่ยวข้ อ งกับ งานวิ จั ย
ดังนี้
1. เทคนิค KWDL เป็ นเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
ช่ วยชี้น าความคิด และการแก้ ปัญหาพร้ อมทั้งหาค าตอบ
ของคาถามต่างๆ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเร้ าความสนใจของนักเรียน ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนตระหนัก
ถึงการทาความเข้ าใจ การวางแผน การตรวจสอบความ
เข้ าใจของตนเอง และการหาข้ อสรุป ซึ่งผู้วิจัยพั ฒนาจาก
แนวคิดของ คาร์และโอเกิล (Carr & Ogle, 1987) ประกอบด้ วย
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น K (What we KNOW) หมายถึง เป็ นขั้นตอน
ที่กระตุ้นให้ นักเรียนได้ ระดมความคิดเพื่ อทบทวนความรู้
หรือระบุข้อมูลพื้นฐานที่นักเรียนมี
ขั้น W (What we WANT to know) หมายถึง เป็ น
ขั้นตอนที่กระตุ้นให้ นักเรียนได้ ระบุเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้หรือ
ต้ องการค้ นหาคาตอบพร้ อมทั้งวางแผนการเรียนรู้ และการ
ค้ นหาคาตอบ
ขั้น D (What we DO to find out) หมายถึง เป็ น
ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อหาคาตอบ
ขั้น L (What we LEARNED) ห ม ายถึ ง เป็ น
ขั้ น ตอนที่ ให้ นั ก เรี ย นได้ สรุ ป เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ เรี ย นหรื อ
ตรวจสอบคาตอบ
จากแนวคิดดังกล่ าวข้ างต้ น จึงสามารถนามาใช้ ใน
การก าหนดขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้
เทคนิ ค KWDL ซึ่ งสรุป ขั้ น ตอนในการจั ด กิจ กรรมการ
เรียนรู้ ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เป็ นการสอน
ที่ ยึ ด แนวการสอนตามคู่ มื อ ครู วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ าก
แบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน รหัสวิชา ค 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิ เษก พุ ทธศักราช 2551
ซึ่งมีข้นั ตอนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เป็ นขั้นที่ครูทบทวน
ความรู้พ้ ื นฐานและสิ่งที่นักเรียนได้ เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้ ว
ให้ กับนั กเรี ยน พร้ อมบอกให้ นั กเรี ยนรู้ถึงสิ่งที่นั ก เรีย น
จะได้ เรียนในชั่วโมงนี้
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เป็ นขั้นที่ครูสอนเนื้อหาโดยการ
อธิบาย ซักถามและสาธิตประกอบเนื้อหา แล้ วให้ นักเรียน
ทาแบบฝึ กหัด
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เป็ นขั้นที่ครูและนักเรียนช่วยกัน
สรุปเนื้อหา
3. ความสามารถในการแก้ โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์
เป็ นกระบวนการที่ ผ้ ู แ ก้ ปั ญ หาน าประสบการณ์ ความรู้
ความเข้ าใจ มาประยุกต์หาวิธกี ารเพื่อหาคาตอบของปัญหา
ในสถานการณ์ ใ หม่ ๆ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด ในการ
แก้ ปัญหาของ โพลยา (Polya, 1957) ซึ่งได้ เสนอขั้นตอน
การแก้ โจทย์ ปั ญ หาซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ และใช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลายที่เรียกว่า กระบวนการแก้ ปัญหา 4 ขั้นตอนของ
โพลยา ประกอบด้ วยขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจปั ญหา (Understanding
the Problem) ขั้นนี้เป็ นขั้นการวิเคราะห์เพื่อทาความเข้ าใจ
ปั ญหา โดยอาจหาว่ าสิ่งที่ต้องการรู้คืออะไร ข้ อมูลมีอะไร

บ้ าง เงื่ อนไขคื ออะไร จะแก้ ปั ญ หาตาเงื่ อนไขได้ ห รื อไม่
เงื่อนไขที่ให้ มาเพี ยงพอที่จะหาสิ่งที่ต้ องการหรือไม่ การ
วาดภาพ การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ การแบ่ ง เงื่ อ นไขออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ อาจช่วยให้ เข้ าใจปัญหาดีข้ นึ
ขั้นที่ 2 การวางแผนงาน (Devising a Plan) ขั้นนี้
เป็ นขั้นการเชื่อมโยงระหว่ างข้ อ มูลกับสิ่งที่ต้องการทราบ
หากไม่สามารถเชื่อมโยงได้ ทันทีอาจต้ องใช้ ปัญหาอื่นช่ วย
เพื่อให้ ได้ แผนงานแก้ ปัญหาในที่สดุ ผู้แก้ ปัญหาอาจเริ่มต้ น
ด้ วยการคิ ด ว่ า ตนเคยเห็ น ปั ญ หาลั ก ษณะนี้ จากที่ ไ หน
มาก่อนหรือไม่ หรือเคยเห็นปั ญหาในรูปแบบที่คล้ ายคลึง
กั น นี้ หรอไม่ จะใช้ ความรู้ หรื อ วิ ธี ก ารใดแก้ ปั ญ หา จะ
แก้ ปั ญหาส่วนใดได้ ก่อนบ้ าง จะแปลงข้ อมู ลที่มีอยู่ อย่ าง
เหมาะสมแล้ วหรือยัง
ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน (Carry out the
Plan) ขั้นนี้ เป็ นการลงมือท างานตามแผนที่ วางไว้ ควรมี
การตรวจสอบแต่ ล ะขั้ น ย่ อ ยๆ ของงานที่ ท าว่ าถู ก ต้ อง
หรือไม่ จะแน่ใจได้ อย่างไร
ขั้นที่ 4 การตรวจย้อ นกลับ (Looking Back)
ขั้นนี้เป็ นการตรวจสอบคาตอบหรือเฉลยที่ได้ ว่าสอดคล้ อง
กับ ข้ อมู ลและเงื่อนไขที่กาหนดในปั ญ หาหรื อไม่ ซึ่ งอาจ
ครอบคลุ ม ถึ ง การขยายความคิ ด จากผลหรื อ ค าตอบ
ที่ได้ และใช้ วิธกี ารอื่นแก้ ปัญหา
จากแนวคิดดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิจั ยจึ งสนใจศึ กษา
ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในการใช้
ความรู้ความชานาญในการแก้ ปั ญหา โดยการน าแนวคิด
การแก้ ปัญหาของ โพลยา (Polya, 1957) มาใช้ เป็ นแนวทาง
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ในการศึกษาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แสดงวิธที าเพื่อหาคาตอบ และการสรุปคาตอบ ดังแสดงใน
3 ด้ าน ประกอบด้ วย การทาความเข้ าใจโจทย์ปัญหา การ รูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของทักษะกระบวนการต่ างๆ เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

4. ความคงทนในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เป็ นความ
สามารถของผู้เรียนในการระลึกถึงประสบการณ์ท่เี คยได้ รับ
มาก่ อน หรื อ สิ่ งที่ได้ เคยเรี ย นรู้ม าแล้ ว หลั งจากทิ้ งช่ ว ง
ระยะเวลาไว้ ระยะหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิด Nunnally
(1959, pp. 105-108) ซึ่ ง ได้ กล่ า วว่ า ระยะเวลาที่ ใ ช้
ในการวั ด ความคงทนในการเรี ย น เพื่ อให้ เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนต่างๆ น้ อยลง ควรเว้ นช่องเวลาในการทาแบบ
ทดสอบห่ างกันอย่ างน้ อย 2 สัปดาห์ เพราะความเคยชิน

ในการท าแบบทดสอบจะท าให้ ค่ าสหสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
คะแนนทั้งสองครั้งสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อวัดความ
คงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยวัดความ
คงทนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการทดลองผ่านไปแล้ ว
2 สัปดาห์
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ได้ สรุ ป เป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 3

ตัวแปรต้น
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

ตัวแปรตาม
- ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์

รูปที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

แบบแผนการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มตัวอย่าง
E
C

ทดสอบก่อนการทดลอง
ความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์

จัดการทดลอง
X
X

กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม โดยแบบแผนการทดลอง
มีลักษณะ ดังนี้

ทดสอบหลังการทดลอง
ความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทดสอบหลังการทดลอง
ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
ความคงทนในการเรียน
คณิตศาสตร์
ความคงทนในการเรียน
คณิตศาสตร์
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน
กลุ่มการทดลอง (Experiment Group)
C
แทน
กลุ่มการควบคุม (Control Group)
X
แทน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL
X แทน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการการวิจั ยครั้งนี้ เป็ นนั กเรี ยนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2558
โรงเรี ย นละหานทรายรั ช ดาภิ เษก อ าเภอละหานทราย
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 จ านวน 10 ห้ องเรี ย น จ านวน
นักเรียนทั้งหมด 440 คน
กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ ได้ มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) โดยการสุ่ ม มา
จานวน 2 ห้ องเรียน จากจานวน 10 ห้ องเรียน แต่ละห้ องมี
นักเรียนประมาณ 44 คน ที่มีการจัดห้ องเรียนแบบคละ
ความสามารถกัน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ตของคะแนน ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐานในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่
ใกล้ เคียงกัน 2 ห้ องเรี ยน เพื่ อเลื อกใช้ รูป แบบการสอน
ผลปรากฏว่ า นั กเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/10 จานวน
47 คน เป็ นกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิ ค KWDL และนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/9
จานวน 47 คน เป็ นกลุ่มควบคุมโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง ประกอบด้ วย แผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL สาหรับ
กลุ่มทดลอง และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ส าหรั บ กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบต่ างๆ ในแผน
เหมือนกัน มีเพี ยงกิจกรรมการเรียนรู้ข้ันสอนเท่ านั้ นที่มี
ขั้นตอนแตกต่ างกัน จ านวน 5 แผน ใช้ เวลาในการสอน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแผนละ 2 ชั่วโมง โดยใช้ เวลา
ในการสอนทั้งหมด 10 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปั ญหาเรื่องระบบสมการเชิงเส้ น
สองตั วแปร ชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้

คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งเป็ นข้ อ สอบอั ต นั ย แบบขนาน 3 ฉบั บ
ฉบับละ 5 ข้ อ โดยแต่ ละฉบับประกอบด้ วยโจทย์ปั ญ หา
ที่อ ยู่ ในลั กษณะของข้ อ ความที่ป ระยุ ก ต์ เนื้ อหาเกี่ย วกับ
โจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้ นสอง
ตั ว แปร ได้ แก่ โจทย์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การหาจ านวนรู ป
เรขาคณิต อัตราส่วนและร้ อยละ การเคลื่อนที่และอัตราเร็ว
และแรงงาน ซึ่ งครอบคลุ ม เนื้ อหาสาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใช้ เวลาในการทา
แบบทดสอบฉบั บละ 90 นาที ซึ่ งผู้ วิ จั ย สร้ างขึ้ นเพื่ อใช้
ในการทดสอบก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การทดลองผ่ านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ ของกลุ่ มทดลองและ
กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง แบบทดสอบผ่ านการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงของเนื้ อหาความเหมาะสมด้ านภาษาของข้ อ
คาถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่ อ นการทดลองโดยใช้ แ บบทดสอบวั ด
ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ฉบับก่อน
เรียน กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้ อมกัน
ใช้ เวลาในการทาแบบทดสอบ 90 นาที
2. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ เทคนิค KWDL สาหรับกลุ่มทดลอง และสอนตาม
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบปกติ ส าหรั บ กลุ่ ม
ควบคุ ม จ านวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่ ว โมง รวมใช้ เวลา
ในการสอนทั้งหมด 10 ชั่วโมง
3. ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามเนื้ อหาที่
กาหนดไว้ ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ครบทุกแผน
แล้ วผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้ นการทดลอง
โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา
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คณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียน กับนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการทาแบบทดสอบ 90
นาที
4. ทดสอบวั ด ความคงทนในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา
ฉบับหลังการทดลองผ่ านไป 2 สัปดาห์ กับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม พร้ อมกั น ใช้ เวลาในการท า
แบบทดสอบ 90 นาที
5. นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองไปวิเคราะห์ ทางสถิติ
เพื่อสรุปผลการทดลอง

3. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วย
การทดสอบสมมติฐานโดย ใช้ ค่าที (t–Independent Samples
Test) ที่ระดับนัยสาคัญ .01
4. วิ เคราะห์ ค วามสามารถในการแก้ โ จทย์ ปั ญหา
คณิ ต ศาสตร์ จากการท าแบบทดสอบ ของนั กเรี ยนกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม แบบแยกส่วนเป็ นรายด้ าน 3 ด้ าน
คือ การทาความเข้ าใจปั ญหา การแสดงวิธที าเพื่อหาคาตอบ
และการสรุปคาตอบ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในเชิงเนื้อหา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิ เคราะห์ ค วามสามารถในการแก้ โ จทย์ ปั ญหา
ผลการศึกษา
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลแล้ วนาเสนอตามลาดับขั้นตอน
ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ วยการทดสอบ ดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานโดยใช้ ค่ าที (t–Independent Samples Test) ที่
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ โจทย์
ระดับนัยสาคัญ .01
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม
2. วิ เคราะห์ ค วามสามารถในการแก้ โ จทย์ ปั ญหา ปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
คณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านแต่ละด้ าน และพิจารณาในภาพรวม
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
t
p
N
x
S.D.
กลุ่มทดลอง
47
8.60
4.63
1.193
0.118
กลุ่มควบคุม
47
10.06
7.05

จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนทดสอบวั ด ความ สถิติท่รี ะดับ .01 แสดงให้ เห็นว่า ความสามารถในการแก้
สามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ก่ อ นการ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองของนักเรียนทั้ง
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มนี ัยสาคัญทาง สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
t
p
N
x
S.D.
กลุ่มทดลอง
47
39.60
8.26
7.513
0.000**
กลุ่มควบคุม
47
26.28
8.92
**
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

จากตารางที่ 2 พบว่ า คะแนนทดสอบวั ด ความ (t–Independent Samples Test) พบว่ า กลุ่มทดลองมีความ
สามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการทดลอง สามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.60 และกลุ่มควบคุม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.28 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าที
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ โจทย์
ปั ญหาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อ
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พิ จารณาเป็ นรายด้ านแต่ ละด้ านและพิ จารณาในภาพรวม
ปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยวิเคราะห์แยกเป็ นรายด้ านและวิเคราะห์ในภาพรวม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คะแนนเต็ม
ร้อยละ
ร้อยละ
x
x
S.D.
S.D.
การทาความเข้ าใจปัญหา
10
9.70
0.62
97.02
6.72
2.52
67.23
การแสดงวิธที าเพื่อหาคาตอบ
20
15.87
3.55
79.36
11.57
4.04
57.87
การสรุปคาตอบ
20
13.96
4.68
69.79
7.96
5.00
39.79
รวม
50
39.60
8.26
79.19
26.28
8.92
52.55

จากตารางที่ 3 พบว่ า คะแนนทดสอบวั ด ความ
สามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เมื่อพิ จารณา
เป็ นรายด้ าน คื อ ด้ านการท าความเข้ า ใจปั ญ หา กลุ่ ม
ทดลองมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 9.70 กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 6.72 ด้ านการแสดงวิ ธีท าเพื่ อหาค าตอบ กลุ่ ม
ทดลองมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 15.87 กลุ่ ม ควบคุ มมี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 11.57 และด้ านการสรุป ค าตอบ กลุ่ มทดลองมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 13.60 กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
26.28 จากค่ าเฉลี่ ยของคะแนนข้ างต้ น แสดงให้ เห็น ว่ า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนในแต่ ล ะด้ าน
ทุกด้ านและในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ความสามารถในการแก้ โจทย์ ปัญ หาในการพั ฒนาใน
รายด้ าน โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็ นดังนี้

การทาความเข้าใจปั ญหา
เมื่อพิจารณาด้ านการทาความเข้ าใจปั ญหา พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาสูงกว่า
กลุ่มควบคุม โดยมีนั กเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน
คิด เป็ นร้ อยละ 85.11 และกลุ่ มควบคุ มจ านวน 29 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 61.70 ที่สามารถนาเสนอแนวคิดในการแก้
โจทย์ ปั ญ หา แปลผลจากปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ไ ปสู่
รูปแบบที่เข้ าใจง่ ายหรือประโยคสัญลักษณ์ หรือสามารถ
ระบุตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบได้ ถูกต้ อง และมี
นักเรียนกลุ่มทดลองจานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.89
และกลุ่มควบคุมจานวน 18 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 38.30 ที่
ยังไม่ สามารถแปลผลจากปั ญหา เขียนข้ อมูลไม่ ครบถ้ วน
หรือเขีย นได้ เพี ย งบางส่ วนเท่ า นั้ น เช่ น เขียนสิ่งที่โจทย์
กาหนดให้ หรือเขียนเฉพาะตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรูปที่ 5
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กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
รูปที่ 5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้านการทาความเข้ าใจโจทย์ปัญหา

การแสดงวิธีทาเพือ่ หาคาตอบ
เมื่อพิจารณาด้ านการแสดงวิธที าเพื่อหาคาตอบ พบว่ า
กลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา
สูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 24
คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.06 และกลุ่มควบคุมจานวน 12 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 25.53 ที่สามารถสร้ างสมการและแสดงวิธี
ท าเพื่ อหาค าตอบของระบบสมการได้ ถู กต้ อง มี การน า
ความรู้ หลั กการและวิ ธีการต่ างๆทางคณิ ต ศาสตร์ ช่ ว ย

ในการแก้ โจทย์ปัญหาได้ ทาให้ แสดงวิธหี าคาตอบได้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและมีนักเรียนกลุ่มทดลองจานวน 23 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.94 และกลุ่มควบคุ มจานวน 35 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 74.47 ที่ยังไม่สามารถแสดงวิธีเพื่ อหาคาตอบได้
หรือแสดงวิธีทาเพื่ อหาคาตอบได้ เพียงบางส่วน เนื่องจาก
ไม่สามารถสร้ างสมการที่ถูกต้ อง จึงส่งผลให้ หาคาตอบได้
ไม่ถูกต้ อง หรือเกิดการแก้ ปัญหาผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้ นทา
ไม่มกี ารแก้ ปัญหาในขั้นอื่นๆ ผิดพลาดไป ดังรูปที่ 6

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
รูปที่ 6 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้านการแสดงวิธที าเพื่อหาคาตอบ
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และสรุ ป ค าตอบได้ ถู ก ต้ องชั ด เจน และมี นั ก เรี ย นกลุ่ ม
ทดลองจ านวน 29 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 61.70 และกลุ่ ม
ควบคุ ม จ านวน 43 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 91.49 ที่ ยั ง ไม่
สามารถสรุปค าตอบได้ สรุปได้ ไม่ ครบถ้ วนหรือได้ เพี ยง
บางส่วนเท่านั้น เช่น แสดงวิธตี รวจสอบคาตอบได้ ถูกต้ อง
แต่ไม่สรุปคาตอบที่ได้ เป็ นต้ น ดังรูปที่ 7

การสรุปคาตอบ
เมื่อพิจารณาด้ านการสรุปคาตอบ พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนความสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาสูงกว่ ากลุ่ ม
ควบคุม โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 18 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.30 และกลุ่มควบคุมจานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ
8.51 ที่สามารถแสดงวิธที าเพื่อตรวจสอบคาตอบได้ ถูกต้ อง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
รูปที่ 7 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้านการสรุปคาตอบ

3. ผลการเปรี ย บเที ย บความคงทนในการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง และหลังการทดลองผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

หลังการทดลอง
หลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์
หลังการทดลอง
หลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์

N

x

S.D.

47
47
47
47

39.60
35.91
26.28
23.15

8.26
7.12
8.92
9.55

t
2.314

p
0.011

1.641

0.052

จากตารางที่ 4 พบว่ า คะแนนทดสอบวั ด ความ .01 แสดงให้ เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการทดลอง มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการทดลองและ
และหลั ง การทดลองผ่ า นไปแล้ ว 2 สั ป ดาห์ ของกลุ่ ม หลังการทดลองผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม ไม่ มีนั ยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
N

กลุ่มทดลอง
47
กลุ่มควบคุม
47
**
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

x

S.D.

35.91
23.15

7.12
9.55

จากตารางที่ 5 พบว่ า คะแนนทดสอบวั ด ความ
คงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการทดลองผ่านไปแล้ ว
2 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.91 และ
กลุ่ มควบคุ มมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 23.15 เมื่ อทดสอบ
สมมติ ฐ านโดยใช้ ค่ า ที (t–Independent Samples Test)
พบว่ า กลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ เทคนิ ค KWDL ที่มี ต่ อ ความสามารถในการแก้ โจทย์
ปั ญ หาและความคงทนในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
ระบบสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ โจทย์
ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ของนั กเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL สูงกว่ ากลุ่มที่ได้ รับการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบปกติ อย่ างมี นั ยส าคั ญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ั งไว้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL
เป็ นกระบวนการส่งเสริมให้ นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดการแก้ ปัญหาโดย
แต่ ล ะกลุ่ มคละความสามารถกัน นั กเรี ย นได้ ช่ วยเหลื อ
ซึ่งกันและกัน ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอประสบการณ์
สอดคล้ องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554) เมื่อนาการเรียนรู้
แบบ KWDL มาประยุกต์ใช้ ในการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนในการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น K สิ่งที่โจทย์
กาหนดให้ เป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์ ปั ญหาเพื่ อหาข้ อมู ล
ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ โพลยา (Polya, 1957) ที่กล่ าวว่ า การที่นักเรียนหา
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบว่ าคืออะไร และสิ่งที่โจทย์บอกให้
ทราบว่ ามี อะไรบ้ าง เมื่อน าข้ อมู ลเหล่ านั้ นมาบัน ทึกและ

t
7.347

p
0.000**

จัดหมวดหมู่จะทาให้ เกิดความเข้ าใจง่ายขึ้น 2) ขั้น W สิ่งที่
โจทย์ต้องการทราบและวางแผนการแก้ ปัญหา เป็ นขั้นตอน
ที่นั กเรียนต้ องวิเคราะห์ ปั ญ หาเพื่ อหาสิ่งที่โจทย์ต้ องการ
ทราบและน าข้ อมู ลจากสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้ และสิ่งที่
โจทย์ต้องการทราบมาใช้ พร้ อมทั้งเลือกวิธกี ารที่เหมาะสม
ในการวางแผนแก้ ปัญหา 3) ขั้น D ดาเนินการแก้ ปัญหา
เป็ นขั้นตอนที่นักเรียนแสดงวิธีการหาคาตอบของปั ญหา
เพื่อให้ ได้ คาตอบในขั้นตอนนี้นักเรียนในกลุ่มจะได้ ร่วมกัน
ลงมื อ แก้ ปั ญ หาที่ ได้ วางแผน ด้ วยวิ ธีก ารเขี ยนประโยค
สั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อให้ เห็ น แนวทางว่ า จะเริ่ ม ต้ นในการ
แก้ ปัญหาโดยการคิดคานวณจานวนใดก่อน จากนั้นจึงลง
มือแก้ ปัญหาเพื่อหาคาตอบทีละขั้นตอน 4) ขั้น L เสนอผล
การแก้ ปัญหา เป็ นการศึกษาความสามารถในการสรุปผล
ของการแก้ ปัญหา และความรู้ท่ไี ด้ รับ
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ เทคนิ ค KWDL เป็ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ที่
ส่ งเสริ มกระบวนการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ทาให้
นั ก เรี ย นได้ ฝึ กการคิ ด วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากโจทย์ ปั ญ หา
ซึ่งกระบวนการสอนนั้นช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนฝึ กแก้ ปัญหา
ในแต่ละขั้นตอน ทาให้ นักเรียนสามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้
อย่างเป็ นระบบถูกต้ องเป็ นลาดับขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์
ที่ โจทย์ ต้ องการให้ หาค าตอบ (ทั ศ นชั ย เก่ งกาลั ง พล,
2553) เช่นเดียวกับ เสาวนีย์ บุญแก้ ว (2553, น. 39) ที่
ได้ กล่าวถึงเทคนิค KWDL ว่า เป็ นเทคนิคที่ทาให้ นักเรียน
คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่ างเป็ นขั้นตอน ละเอียดถี่ถ้วน
ทาให้ นักเรียนเข้ าใจโจทย์ปัญหาได้ อย่างชัดเจน จากข้ อมูล
ดังกล่ าวสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ ซอและคณะ (Shaw
et al., 1997) ที่ได้ ศึกษาการใช้ เทคนิค KWDL มาทดลอง
สอนในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด 4
จ านวน 2 ห้ อง โดยการแบ่ ง กลุ่ ม ทดลองสอน โดยใช้
เทคนิค KWDL กับกลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ เป็ นเวลา 2
สัป ดาห์ ผลการศึ กษา พบว่ า กลุ่ ม ที่เรี ยนโดยใช้ เทคนิ ค
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KWDL มีผลสัมฤทธิ์ในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์
สูงกว่ ากลุ่ มที่เรียนแบบปกติ อีกสิ่งหนึ่ งที่ท าให้ นั กเรียน
ที่ เรี ย นโดยใช้ เทคนิ ค KWDL มี ค ะแนนความสามารถ
ในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาสู งกว่ ากลุ่ ม ที่ เรี ย นแบบปกติ น้ั น
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้ นให้ นักเรียนได้ ฝึก
การท างานร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม นั ก เรี ย นช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น
และกัน มีความกระตือรือร้ นในการเรียน ได้ แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และนาเสนอประสบการณ์ เป็ นการช่ วยให้ นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอีกทางหนึ่ง สอดคล้ องกับ กาญจนา
รัตนวงศ์ (2554) ที่ทาการวิจัยโดยการใช้ เทคนิค KWDL
ในการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ เรื่ อง การหาร กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพสูงกว่ าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความสามารถในการ
แก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
ทุกด้ านและพิจารณาในภาพรวม ของนักเรียนที่ได้ รับการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ เทคนิ ค KWDL สู ง กว่ า
นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และ
จากผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ โจทย์ปั ญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบ่ง
การอภิปรายเป็ นรายด้ าน 3 ด้ านได้ ดังนี้
การท าความเข้า ใจปั ญหา เป็ นความสามารถ
ในการวิ เคราะห์ ปั ญ หาเพื่ อ หาข้ อ มู ล เกี่ย วกับ สิ่งที่ โจทย์
ก าหนดมาให้ ในขั้ น ตอนนี้ จะช่ วยให้ นั ก เรี ย นแยกแยะ
ประเด็นปั ญหาทาให้ นักเรียนมีความเข้ าใจมากยิ่งขึ้น จาก
การทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญหา
คณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ได้ ถู ก ต้ อง โดยนั ก เรี ย นเขี ย นสิ่ งที่ โจทย์ ก าหนดให้ และ
สามารถระบุ ตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ กาหนดให้ ได้ ถูกต้ อง
สอดคล้ องกับ เครื อ วรรณ โดดเดี่ ย ว (2549) ที่ พ บว่ า
นั กเรียนที่เรียนอ่ อนหรื อโดยส่วนมากจะท าคะแนนได้ ดี
ในขั้นทาความเข้ าใจปั ญหา แต่กย็ ังมีนักเรียนบางส่วนเมื่อ
โจทย์ปัญหามีความซับซ้ อนมากขึ้น นักเรียนจะไม่สามารถ
หาสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้ หรือเขียนสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ ได้
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การแสดงวิธีทาเพือ่ หาคาตอบ เป็ นความสามารถ
ในการน าข้ อ มู ล จากสิ่ ง ที่ โจทย์ ก าหนดให้ มาใช้ ใ นการ
วางแผนเพื่ อแสดงวิ ธีการหาค าตอบของปั ญ หา ซึ่ งการ
ด าเนิ น การแก้ ปั ญหานั้ น นั ก เรี ย นสามารถใช้ วิ ธี ก ารที่
หลากหลายในการหาค าตอบ จากการทดสอบวั ด ความ
สามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียน
ทั้ ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม สามารถด าเนิ น การ
แก้ ปั ญหาได้ ถูกต้ อง แต่ ยังคิดค านวณผิดพลาดและแปล
ความหมายของโจทย์ผิดบ้ าง ทาให้ ไม่สามารถสร้ างสมการ
และหาคาตอบได้ ถูกต้ อง นอกจากนี้นักเรียนยังขาดทักษะ
การอ่ าน การแปลความ และการวิ เคราะห์ เพื่ อท าความ
เข้ าใจปั ญ หาที่ซั บซ้ อน ทาให้ ไม่ สามารถเชื่ อมโยงความรู้
พื้ นฐานเดิ มกับโจทย์ ปั ญ หาที่ซั บ ซ้ อนได้ สอดคล้ อ งกับ
แนวคิ ด ของ ชายแดม (Suydam, 1980) ที่ ไ ด้ กล่ า วว่ า
นักเรียนส่วนใหญ่จะทาโจทย์ปัญหาได้ เมื่อเป็ นโจทย์ปัญหา
ขั้นตอนเดียวและมีข้นั ตอนการคิดคานวณเพียงขั้นเดียว
การสรุ ป ค าตอบ เป็ นความสามารถในการน า
ความรู้ ท่ี ได้ รั บ เสนอผลการแก้ ปั ญ หาได้ อย่ า งถู ก ต้ อง
ซึ่งจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์
ปั ญ หาคณิตศาสตร์ พบว่ า นั กเรียนกลุ่ มทดลองจะมี การ
น าเสนอผลการแก้ ปั ญ หาโดยการตรวจสอบค าตอบและ
สรุปคาตอบที่ได้ อย่ างครบถ้ วนสมบูรณ์ ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุ ม สามารถแสดงการตรวจสอบค าตอบและสรุ ป
ค าตอบได้ แต่ ยั ง ไม่ ค รบถ้ วนสมบู ร ณ์ ห รื อ เขี ย นเพี ย ง
บางส่ ว น นั่ น หมายความว่ า นั ก เรี ย นไม่ ต รวจสอบผล
ค าตอบ เพราะมองไม่ อ อกว่ า ควรจะตรวจผลค าตอบ
อย่ างไร จึ งไม่ สามารถด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาได้ ค รบถ้ วน
สมบูรณ์ทุกขั้นตอน
3. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความคงทนในการเรี ย น
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุ ม อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มต่ างมี
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามล าดั บ เนื้ อหาอย่ า งเป็ น
ขั้ น ตอนตามความยากง่ า ย โดยมี ก ระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี
คล้ ายคลึงกัน คือ ขั้นนาเข้ าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
แต่จะมีความแตกต่างกันในขั้นสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL นั้น เน้ นให้ นั กเรียนได้ ลงมือ
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ด้ วยตนเอง มีการฝึ กทาแบบฝึ กทักษะทบทวนความเข้ าใจ
เรียนรู้ร่วมกันจากกระบวนการกลุ่ม และมีการร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่เรียนทุกครั้ง จึงทาให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จดจา
และเกิดความเข้ าใจ ซึ่งความเข้ าใจที่เกิดจากการฝึ กฝนก็
เป็ นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ นักเรียนมีความคงทนในการเรียนและ
ทาให้ เกิดการจดจาได้ นาน ซึ่งสอดคล้ องกับคากล่ าวของ
วารินทร์ รัศมีพรหม (2533, น. 35) ที่กล่าวว่า ถ้ านักเรียน
ได้ เรียนรู้ส่ิงที่มีความหมายด้ วยความเข้ าใจและได้ ฝึกฝน
ตนเองมากๆ ด้ วยการกระทาซา้ ๆ จะทาให้ เกิดทักษะและ
ความคงทนในการเรียนรู้จนสามารถถ่ ายโยงไปใช้ ได้ อย่ าง
อัตโนมัติ และสอดคล้ องกับคากล่าวของ ฮันเตอร์ (Hunter,
1993, p. 5) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการจา สิ่งหนึ่ง
ที่เป็ นปั จจั ยส าคัญ ในการจ าคื อการฝึ กหั ด (Schedule of
Practice) เป็ นตัวสร้ างให้ เกิดการจา และการฝึ กหัดที่ดีควร
เพิ่มความซับซ้ อนมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ เทคนิค KWDL ได้ จัดให้ มีการฝึ กฝนทั้งรายบุคคลและ
เป็ นกลุ่ม มีการทบทวนเนื้อหาอย่ างสม่าเสมอ โดยใช้ แบบ
ฝึ กทักษะ ใบกิจกรรม เป็ นต้ น และมีการน าเสนอผลงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการเรียนรู้ท่เี กิดจากการ
กระทาของนักเรียนเอง ส่งผลทาให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจ
อย่ างแท้ จริงและสามารถระลึกถึงสิ่งที่ได้ เรียนรู้ต่อไปและ
ยังคงอยู่ ได้ ยาวนาน ดังนั้ น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ต่างกัน ย่อมส่งผลให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจดจาสิ่งที่
เรียนได้ มากหรือน้ อยแตกต่างกัน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2553) ดังนั้ น การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิ ค
KWDL จึงเป็ นการจัดสถานการณ์ท่ชี ่ วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดการ
เรี ย นรู้ ที่ ดี แ ละมี ค วามคงทนในการเรี ย นรู้ มากขึ้ น ซึ่ ง
ครูผ้ ูสอนควรสร้ างเงื่อนไขสาหรับผู้เรียน เพื่อทาให้ ผ้ ูเรียน
ทดลองและกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ ได้ พฤติกรรมที่ต้องการ
แล้ วจะเกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ คงทน (บรรพต สุ วรรณประเสริ ฐ,
2544) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ น่ าสนใจ สอนบน
พื้ นฐานเดิ ม เน้ น ให้ เกิด การคิ ด ให้ เวลา และให้ โอกาส
ผู้เรียน พยายามใช้ คาถาม การโต้ แย้ ง และสร้ างบรรยากาศ
ในชั้นเรียนอย่ างเหมาะสมจะทาให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดการเรียนรู้
ที่คงทน (อัมพร ม้ าคะนอง, 2553)

สรุปผลการศึกษา
จากการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ เทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้ โจทย์
ปั ญ หาและความคงทนในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
ระบบสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิ ค KWDL มี ค วามสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ สูงกว่ านั กเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
2. นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิ ค KWDL มี ค วามสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
คณิ ต ศาสตร์ เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านทุ ก ด้ านและ
พิจารณาในภาพรวม สูงกว่านักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ
3. นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิ ค KWDL มี ค วามคงทนในการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์
สูงกว่ านักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ในช่ วงเริ่ มต้ นกิจกรรมการเรียนรู้นั กเรี ยนควรใช้
แผนผังหรือตารางร่วมกัน 2 คน ต่อ 1 ชุด สามารถปรึกษา
หารือกัน และในการทางานกลุ่มก็ควรให้ นักเรียนใช้ แผนผัง
คนละชุด เพื่อให้ นักเรียนได้ ฝึกบันทึกข้ อมูลลงตารางด้ วย
ตนเอง
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงแรกนักเรียนยังทา
การบันทึกในแผนผัง KWDL ได้ ไม่ครบถ้ วน ดังนั้น ครูจึง
ควรให้ ความสาคัญกับการตรวจแบบฝึ กหั ด การบ้ านและ
ใบงานของนั ก เรี ย นพร้ อ มทั้ งให้ ผลสะท้ อ นกลั บ มี การ
เสริมแรงในทางบวก เพื่อให้ นักเรียนทราบข้ อบกพร่องและ
มีกาลังใจในการแก้ ไขและพัฒนาตนเองต่อไป
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL
ทุ ก ขั้ น ตอนครู จ ะต้ องคอยแนะน า ชี้ แนะ แนวทางให้
นักเรียนได้ คิดพิ จารณาและวิเคราะห์ปัญหาที่หลากหลาย
เพื่ อให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ กข้ อ มู ล ลงในตาราง KWDL ตาม
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ความเข้ าใจของตัวเองและไม่ควรจากัดเวลาจนเกินไป ควร
เอกสารอ้างอิง
มี เวลาให้ นั กเรีย นได้ ท ากิจกรรมอย่ างเต็ม ที่แ ละควรท า
แบบฝึ กหั ดสารองไว้ ส าหรับนั กเรียนที่ท างานเสร็จก่ อน กาญจนา รั ต นวงศ์ . (2554). การเปรี ย บเที ย บผลการ
เรียนรู ้ เรือ่ ง การหารของนักเรียนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที ่ 2 ที ่
เวลา
เรี ยนโดยการจัด การเรี ยนรู แ้ บบ KWDL กับการจัด การ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป
เรี ย นรู แ้ บบปกติ . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).
1. ควรน าแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. [1]
เรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ไปทาซา้ กับกลุ่มตัวอย่ างอื่น
เพื่ อตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของความสามารถในการ เครื อ วรรณ โดดเดี ย ว. (2549). การเปรี ย บเที ยบ
แก้ โจทย์ปั ญหาและความคงทนในการเรียนคณิ ตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อ่ ง โจทย์ปั ญ หา
เรื่องระบบสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร อีกครั้ง
เศษส่วนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึ กษาที ่ 6 ระหว่างวิธีการ
2. ควรมี การศึ กษาพั ฒ นาการความสามารถในการ สอนแบบ LT กับวิธีสอนแบบ Polya. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
แก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา. [2]
3 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL
ในช่ วงก่อนเรียน ระหว่ างเรียนและหลังเรียน เพื่ อให้ เห็น ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). 80 นวัตกรรมจัดการเรียนรูท้ ี ่
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์ คอร์
พัฒนาการที่เด่นชัดของนักเรียน
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปอเรชั่น. [3]
โดยใช้ เทคนิค KWDL ที่มตี ่อความสามารถทางคณิตศาสตร์
ทัศนชัย เก่ากาลังพล. (2553). การพัฒนาชุดทักษะการ
อื่นๆ เช่ น ความสามารถในการให้ เหตุผล ความสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิ คการสอบแบบ KWDL เรือ่ ง
ในการสื่อสาร ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ การคิด
สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว รายวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ ื นฐาน
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้ น
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. [4]
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