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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคการวาดแผนภาพ  และเพื่อศึกษาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
จ านวน  28  คน  ซ่ึงเรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์  2  อ าเภอ
แม่ออน  จงัหวดัเชียงใหม่  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาดแผนภาพ  จ านวน  8  แผน  ใช้เวลาในการเรียน
การสอน  14  ชัว่โมง และแบบทดสอบการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ จ  านวน 2 ฉบบั วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑ์
การผ่านท่ีตั้ งไวร้้อยละ 65  น าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค าบรรยาย  ผลการศึกษาพบว่า                        
1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน  สามารถพฒันาทกัษะ                     
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ไดต้ามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 2)  ทกัษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนซ่ึงวดัจากคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนมี
คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 85.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 65.00 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to develop learning plans on Mathematics Word 
Problem-solving through Diagram Drawing Techniques for Prathom Suksa 1 students and to 
study Mathematics Word Problem-solving skills of those students. The target group was 28 
Prathom Suksa 1 students who studied in the second semester of the 2014 academic year at 
Mooban Sahakorn 2 School, Mae On district, Chiang Mai province. The instruments were                        
8 learning plans on Mathematics Word Problem-solving using Diagram Drawing Techniques 
consuming 14 teaching hours and 2 sets of test. Data were analyzed through computing the 
average of posttest score then compared with the set criteria of 65 %. The results presented in the 
form of table with description. The findings revealed that : 1) The constructed plans could 
improve Mathematics Word Problem-solving skills of Prathom Suksa 1 students.  2) The average 
percentage post-test score on Mathematics Word Problem-solving skills of students was 85.00 % 

which was higher than the set criteria of 65.00%. 
 


