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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3โดยใชเ้ทคนิค           
เค ดบัเบิลย ูดี แอล  และเพื่อศึกษาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ จากการใช้
เทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชเ้ป็นนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 1                                    
(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้          
ในการศึกษาประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์               
โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล จ านวน 15 แผน ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง และแบบทดสอบ                  
วดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนน
ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑก์ารผา่นท่ีตั้งไวร้้อยละ 65.00                   
น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

ผลการศึกษาพบวา่แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์                  
โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล ท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนตามเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยนกัเรียนมีคะแนนการท าแบบทดสอบหลงั
เรียน เฉล่ียร้อยละ73.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 65.00 และนกัเรียนทุกคน        
ผา่นเกณฑ์ 
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ABSTRACT  
The  purposes of this  study were  to construct and use mathematics  learning  plans 

for developing  mathematics word problem-solving skill of Prathom Suksa 3 students through 
KWDL technique, and to study mathematics word problem-solving ability of those students.  
The target group was composed of 20 Prathom Suksa 3 students who enrolled in the second 
semester of 2012 academic year  at Tedsaban 1(Thungphabodratbumrung) school, Sanpatong 
District, Chiang Mai province. The instruments were 15 learning plans entitledmathematics 
word  problem-solving using  KWDL technique  taking 15 hours for teaching and 
mathematic word problem-solving skill test.  Data were analyzed  through computing average 
percentagepost-test  score then compared with the set criteria of  65.00%.  The results were 
presented in the form of table with description. 

The results were the 15 constructed plans entitled  mathematics word problem-
solving using  KWDL technique could improve mathematics word problem-solving skill of 
the students. The students acquired  the average percentage post-test score 73.00% which was 
higher than the set criteria of 65.00%,  and every student passed the set criterion. 
 


