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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL                     

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ                       

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ก่อนและหลงัเรียนและ 3)เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 45 คน ก าลงัศึกษาใน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพลีลา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2                   
ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยการใชห้้องเป็นหน่วยในการสุ่ม จากจ านวน
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 419 คน  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ภาคเรียนท่ี 2                       
ปีการศึกษา 2563 ในการวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test for dependent sample 
 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.57/86.25 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ        
ต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
 
ค าส า คัญ  :  เทค นิคการจัดการ เ รี ยน รู้แบบ  KWDL / ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนคณิตศาสต ร์  /   
        ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL 
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Abstract 
 This research study. Have a purpose 1) To study the effectiveness of mathematical learning 
activities on statistics of Mathayomsuksa 2 students using KWDL learning management techniques 
following the 80/80 standard. 2) To compare mathematical achievement in statistics. Of Mathayomsuksa 2 
students using the KWDL learning management technique before and after 3) to study student satisfaction 
Towards organizing activities using KWDL learning management techniques. 
 The samples used in this research 45 students in Mathayomsuksa 2/1 studying in semester 2, the 
academic year 2020, Tepleela School The Secondary Educational Service Area Office 2 was obtained from 
cluster sampling by using the room as a sampling unit. From the number of 419 students in Mathayomsuksa 
2, the duration of this research is the second semester of the academic year 2020. In this research, data were 
analyzed using means of statistics, Mean, Standard deviation ,And hypothesis testing using t-test for 
dependent samples. 
 The study found that The efficiency in organizing the statistics activity of Mathayomsuksa 2 
students using the KWDL learning technique was 87.57 / 86.25 with higher mathematical achievement after 
learning. There were statistically significant at the .05 level and the students were satisfied. Per activity By 
using the KWDL learning technique at a higher level. 
 
Keywords : KWDL learning management techniques /Mathematics achievement / Student  satisfaction  
                    with activities using KWDL learning management techniques 
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บทน า  
 การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงความรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการต่างๆ ท่ีเจริญกา้วหน้าไปอยา่งกา้วกระโดด การจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจึงตอ้งมีการ ปรับปรุง พฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างศกัยภาพของของคนในชาติให้ทดัเทียมสามารถแข่งขนัในระดบัประเทศได ้โดยการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล สอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ ดงันั้น

การเตรียมผูเ้รียนให้มีสมรรถส าคญั คือ มีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่าง

สร้างสรรค ์แกปั้ญหาเป็น รวมถึงความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะส่งผลให้

ผูเ้รียนรู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถแข่งขนัและอยูร่วมกบัประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งน้ีการ

จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งอาศยัการท าซ ้ าๆ ผูเ้รียนตอ้งมีการเตรียมตวัให้

พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยูต่ลอดเวลา และเน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการคิด

ค านวณ  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และศกัยภาพทางดา้นความคิดของมนุษย ์ท าให้

สามารถคิดไดอ้ย่างสร้างสรรค ์คิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน คิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงผูเ้รียนตอ้ง

ตระหนกัพร้อมท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา หรือสามารถน า

ความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนั้ นสถานศึกษาจึงควรจัดการเรียนรู้ให้มีความ

เหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ,2560, หนา้ 10) 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากช่วยพฒันา

ความคิดของมนุษยใ์ห้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัคิดอยา่งมีระบบระเบียบแบบแผนเป็นขั้นตอน มีเหตุมี

ผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ รวมทั้งช่วยให้การคาดการณ์ วางแผน

ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์เม่ือต้องพบเจอใน

ชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงเป็นศาสตร์ขั้นพื้นฐานของศาสตร์วิชาอ่ืนๆ ดังนั้ นคณิตศาสตร์จึงมี

ความส าคญัยิง่ต่อการด ารงชีวิต เป็นตวัช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อย่างมีความสุข ซ่ึงวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัไดมุ้่งเน้นให้ผูเ้รียนสามรถเลือกประยุกต์ใชค้วามรู้เก่ียวกบั

คณิตศาสตร์อยา่งเหมาะสม และตระหนกัถึงความส าคญัในการเรียน โดยเนน้การเรียนรู้เก่ียวกบัการจ าลอง

สถานการณ์จริงท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัมาสร้างเป็นโจทยปั์ญหา ผูเ้รียนตอ้งอาศยัความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นหลัก ซ่ึงพบว่าผู ้เ รียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกับการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์เป็นอยา่งมาก ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหรือต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน
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ท่ีก าหนด ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งยงัส่งผล

กระทบไปยงัเน้ือหารายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณดว้ย ดว้ยเหตุน้ีกลยุทธ์ิหรือเทคนิคการสอนท่ี

มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัและวิธีการในการแกโ้จทยปั์ญหาจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีนอกจากจะช่วยกระตุน้ให้

ผู ้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนแล้ว ยงัช่วยให้การจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวด้ว้ย สมเดช บุญประจกัษ ์(2557, หนา้ 12) 

 การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจหลกัการและวิธีการแก้โจทยปั์ญหา รวมถึงสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึนแลว้ยงัช่วยยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดว้ย เน่ืองจาก

เทคนิคการสอนแบบ KWDL เป็นเทคนิคท่ีฝึกให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โจทย์ปัญหาได้อย่าง

หลากหลายเป็นผลให้ผู ้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวนัได ้โดยจะประกอบไปดว้ยการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ K(What we know) โจทยบ์อกอะไรให้

นกัเรียนทราบบา้ง ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะตอ้งอ่านวิเคราะห์โจทยปั์ญหาอยา่งรอบคอบ ถ่ีถว้น อาจตอ้งน า

พื้นฐานความรู้เดิมมาประยกุตใ์ชร่้วมดว้ย W(What we want to know) ผูเ้รียนจะตอ้งคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการทราบ

หรือต้องการรู้จากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะให้ได้มาซ่ึงค าตอบ D(What we do to find out)ผูเ้รียนจะใช้

วิธีการใดในการหาค าตอบตามท่ีโจทยต์อ้งการ หรือส่ิงท่ีตอ้งการรู้ โดยด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนและ

ขั้นตอนท่ีวางไว ้L(What we learned) ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้โจทย์ต้องการทราบอะไร ได้มาอย่างไร 

ถูกต้องหรือไม่ โดยเขียนเป็นขั้นตอน รวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ จากขอ้มูลท่ีได้ใน

ขั้นตอนแรก โดยการแกปั้ญหาจากขั้นตอนดงักล่าวจะเห็นไดว้่าผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการทางคณิตศาสตร์

อย่างหลากหลาย มีขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจิตรา ศรีสละ (2554, หนา้ 69) ท่ีพบว่าความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL สูงกว่า

ก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญ .01 และยงัพบว่าความสามารถด้านการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL สูงกว่า

ก่อนเรียนผ่านเกณฑร้์อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จรรยา 

หารพรม (2560, หน้า 47) ท่ีไดท้ าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้

แบบ STED ร่วมกบั KWDL ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

KWDL โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  

 ทั้งน้ีในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์นั้นสามารถใชก้ลยทุธ์ิและเทคนิคท่ีหลากหลาย ซ่ึงวิธีท่ี

ผูวิ้จยัเลือกใช ้คือ การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชเ้ทคนิค  KWDL ซ่ึงเป็นการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 



5 
 

(Cooperative Learning) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยเทคนิคการสอนน้ีจะเนน้ให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน ท าให้ผูเ้รียนไดท้ า

ความเขา้ใจกบัโจทยอ์ย่างชัดเจน มีระดบัขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยฝึกให้

ผูเ้รียนสามารถแก้โจทยปั์ญหาไดอ้ย่างหลากหลาย อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั สามารถแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล อีกทั้งจะช่วยเป็น

แรงเสริมท่ีท าใหผู้เ้รียนถ่ายทอดแนวคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบอีกดว้ย 

 จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะน าเทคนิค KWDL มาใช้ในการ

แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแก้ปัญหาการแก้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ รวมทั้งเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL                          

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ก่อนและหลงัเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้             
แบบ KWDL 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใช้เทคนิคการจดัการ

เรียนรู้แบบ KWDL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการ

เรียนรู้แบบ KWDL อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
 ประชากร  ประชาการท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพลีลา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 หอ้งเรียน รวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน 419 คน    
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 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพลีลา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน 45 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วย (Sampling Unit) ในการสุ่ม 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 

       ตัวแปรอสิระ คือ การจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL      
               ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ และ ความพึงพอใจ 
                                              ต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ เน้ือหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ฉบบั

ปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ประกอบดว้ยเน้ือหายอ่ยต่อไปน้ี    1) แผนภาพจุด 2) แผนภาพตน้ใบ 3) ฮิสโทแกรม 4) ค่ากลางของขอ้มูล 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  ด าเนินการทดลองคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี  2                         
ปีการศึกษา 2563 ใช้แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 10  แผน ใช้เวลา 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที                     
โดยผูวิ้จยัเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจยั  เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตวัแปร  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี  3   คร้ังน้ีเป็นวิจยั
ก่ึงทดลองและพฒันา  (Quasi – experimental  research)  แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน  
  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาการวิจัย 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง สถิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชเ้ทคนิคการจดัการ
เรียนรู้แบบ KWDL จ านวน 10 แผน 
 2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเ รียน เ ร่ือง สถิติ                                   
ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน                                 
ใชเ้วลา 50 นาที 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม                                
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL เร่ือง สถิติ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั มีขอ้ค าถาม จ านวน 15 ขอ้ 
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 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคการการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL 
เร่ือง สถิติ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
     1.1 ศึกษาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง 
พุทธศกัราช 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเทพลีลา ประกอบดว้ย มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงค์การ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เร่ือง สถิติ 
     1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้ตกลงเบ้ืองต้นทางการเรียนรู้ และผลการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ  KWDL ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  ต ารา                        
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างกระบวนการสอนดว้ยเทคนิค  KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ                                 

และใชค้วามรู้ทางสถิติในการแกปั้ญหา ตวัช้ีวดั ม.2/1 เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติในการน าเสนอขอ้มูลและ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิทโทแกรม ค่ากลางของขอ้มูล และแปลความหมาย

ผลลพัธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใชใ้นชีวิตจริง โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

     1.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 2 เร่ือง สถิติ                  
โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัขั้นตอนจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL โดยจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 คาบเรียน คาบละ 50 นาที โดยแบ่งเน้ือหาดงัน้ี 
      1) ทดสอบก่อนเรียน  จ านวน 1 คาบ 
      2) แผนภาพจุด       จ านวน 2 คาบ 
      3) แผนภาพตน้-ใบ   จ านวน 2 คาบ 
      4) ฮิทโทแกรม   จ านวน 2 คาบ 
      5) ค่ากลางของขอ้มูล  จ านวน 2 คาบ 
      6) ทดสอบหลงัเรียน  จ านวน 1 คาบ 
     1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัตรวจพิจารณาความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
     1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของการพิมพ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของภาษา  ความเหมาะสมของเน้ือหา  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม จากนั้นน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง แกไ้ขดงัน้ี  
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ปรับภาษาในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความกระชับเขา้ใจง่าย พร้อมทั้งปรับโจทยใ์นตวัอย่าง                 
ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดยผูวิ้จยัก าหนดเกณฑโ์ดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาดและบุญส่ง  
นิลแกว้, 2553, หนา้ 23-24) 
     1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองเวลาในการจดักิจกรรมตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาขอ้บกพร่องในการใชภ้าษา  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัเวลาท่ีก าหนด 
     1.8. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้และเสนอต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณา                  
อีกคร้ังก่อนน าไปใชจ้ริง 
 2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สถิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) และแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยเป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 20 ขอ้ ผูว้ิจยัด าเนินการ
สร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
     2.1 ศึกษาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาคู่มือครู
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและหนงัสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง สถิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
     2.2 ศึกษาเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากต ารา  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวทางในการวดัผลและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์                  
แล้ววิเคราะห์เน้ือหาเร่ือง สถิติ ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2.3 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ สร้างตาราง วิเคราะห์เน้ือหา 
และก าหนดจ านวนขอ้ของแบบทดสอบ โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้   
     2.4 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยสร้างใหค้รอบคลุมเน้ือหาและตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จ านวน 20 ขอ้ 
     2.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
     2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองความถูกตอ้งของการพิมพ์
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
สอดคลอ้งของเน้ือหากบัตวัช้ีวดัและจุดประสงค์การเรียนรู้ แลว้ท าการตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (IOC: Item Objective Congruency Index) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ ซ่ึงแบบทดสอบมีค่า IOC  
เท่ากบั 1.00  ทุกขอ้แสดงวา่ใชไ้ด ้
     2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึงก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง                
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ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพลีลา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 45 คน  
     2.8 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว                   
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผ่านการเรียน เร่ือง สถิติ มาแลว้ และมีสภาพแวดล้อม
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 43 คน  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
     2.9 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (PE) และหาค่าอ านาจจ าแนก (D)โดยใช้การ
วิเคราะห์ขอ้สอบปรนัยท่ีตอ้งแบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีเขา้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนโดยเทคนิค 27%      
ของนกัเรียนท่ีเขา้สอบทั้งหมด โดยค านวณจากสูตรของวิทนียแ์ละซาเบอร์ส (Whitney & Sabers, 1970, อา้ง
ถึงใน  ล้วน  สายยศ  และอังคณา สายยศ , 2553, หน้า  199-201) เลือกเฉพาะท่ีมีค่าความยากง่าย (PE)                
ตั้งแต่ 0.72 - 0.79 และมีค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.22-0.59  
     2.10 น าแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson formula) อา้งถึงใน (สมนึก ภทัทิยธนี, 2553, หนา้ 223)  
     2.11 คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีคดัเลือกแลว้ จ านวน 20 ขอ้ จากขอ้สอบ
ทั้ งหมด 30 ข้อ โดยอาศัยค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าความยากง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก(D)                         
ท่ีได้จากการวิเคราะห์ จากนั้ นน าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมั่นท่ีได้ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก่อนจดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพร้อมค าช้ีแจงในการสอบและน าไปใช ้       
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ 
KWDL เร่ือง สถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีขั้นตอนดงัน้ี 
     3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นกรอบในการสร้างค าถาม 
     3 .2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประเ มินค่ า                          
(Rating Scale) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 15 ข้อ ซ่ึงปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ สุจินดา เอ่ียมโอภาส (2552, หนา้ 216-217)  
     3.3 ก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
     3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความเหมาะสมในการใชภ้าษา 
แลว้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า โดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงแบบสอบถามความพึง
พอใจชุดน้ีมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00    
     3.5 ปรับปรุง ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แล้วจัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์ ส าหรับใชใ้นการวิจยัต่อไป 
 
 
 
 



10 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัน้ี  ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. ขอความร่วมมือจากโรงเรียนเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวดักรุงเทพมหานคร                
ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจยัคร้ังน้ี โดยท่ีผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการสอนดว้ยตนเอง ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน โดยด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ทนัทีก่อนเร่ิมด าเนินการสอน โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง สถิติ จ านวน 1 คาบ  
 3. ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เร่ือง สถิติ ดงัน้ี 
     กลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอน  KWDL โดยใช้เวลา 8 คาบ คาบละ 50 นาที                   
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
     ขั้นท่ี 1 ขั้นน า เป็นการทบทวนความรู้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชแ้ละแจง้จุดประสงคข์องการเรียน 
     ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ โดยครูน าเสนอเน้ือหาใหม่และนักเรียนร่วมกนัอ่าน ตีความหมาย
โจทยแ์ละแกปั้ญหา  ตามแผนผงั KWDL 
     ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนไดท้ าแบบฝึกทกัษะจากแบบฝึกทกัษะท่ีครูสร้างข้ึน
และจากหนงัสือเรียน 
     ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเรียนในคาบนั้น ๆ 
 4. ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน (Post – test) ทนัทีหลงัการสอนส้ินสุดลง โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิ เร่ือง สถิติ จ านวน 1 คาบ  
 5. น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชเ้ทคนิคการ

จดัการเรียนรู้แบบ KWDL เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.57/86.25 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชเ้ทคนิคการจดัการ

เรียนรู้แบบ KWDL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคการจดัการ

เรียนรู้แบบ KWDL อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเ ร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ ของนักเรียน                           

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้                   
แบบ KWDL มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.57/86.25 ซ่ึงหมายความว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ท่ีผูวิ้จัยสร้างข้ึนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เฉล่ียร้อยละ 87.57                   
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL                
ไดค้ะแนนร้อยละ  86.25 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสมมติฐานขอ้ท่ี 1        
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ไดมี้การ
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ AI – Shaye (2003, p.277)                     
ไดศึ้กษาถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการสอนเพื่อการตระหนักในการคิดท่ีมีต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
และกลยทุธ์เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนเกรด 11 ในโรงเรียนมธัยมปลายคูวายาติโนรายวิชาภาษาอารบิคโดย
รูปแบบการอ่านเพื่อการตระหนกัในการคิด 2 อยา่งคือ KWL plus และ SQ-R และเปรียบเทียบการสอนแบบ
ปกติโดยใช้แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ข้อ 1-15) และช่วงหลัง (ข้อ 16-46) เป็นค าถาม                        
ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีอ่าน ผลการศึกษาพบว่ากลยทุธ์การสอนเพื่อตระหนักในการคิดส่งผลต่อการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจดีกว่าการสอนตามปกติและพบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระหว่างการสอนทั้งสอง
กลุ่มแต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างการสอนเพื่อการตระหนกัในการคิด (KWL plus และSQ-R) และพบว่า
กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนเพื่อการตระหนกัในการคิดท าคะแนนไดดี้กว่าการสอนตามปกติในการทดสอบทั้งสอง
อยา่ง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อมัราพร เรืองรวมศิลป์ (2558 , หนา้ 43-48) พบวา่ความสามารถ            
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดอภิปัญญาร่วมกบั KWDL เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของทศนิยม สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ มนสัสา ประทุมรัตน์ (2560, หนา้ 7) ท่ีไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง ร้อยละ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียน                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทยปั์ญหา เร่ือง ร้อยละ                     
มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                      
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภรณ์ อุปภา (2554, หนา้ 86-91) ซ่ึงท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดย ใช้เทคนิคKWDLในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์                           
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL มีประสิทธิภาพในด้าน
กระบวนการต่อผลลพัธ์ท่ีตั้งเอาไปคือ 80/80อยูท่ี่ 84.29/83.04 และผูวิ้จยัไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ปรากฏพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนท่ีไดรั้บการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้               
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แบบ KWDL สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคญั               
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ผลการวิจยัพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนเร่ือง สถิติ และไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ท่ี 2 ของการวิจยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจาก                  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู ้เ รียนมีการวางแผนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ง่าย                         
ต่อการหาค าตอบ ซ่ึงตรงกบัท่ี โอเกิล (Ogel. 1986, p. 564 - 570) ผูพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบ KWDL ไดก้ล่าวไวว้่า วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL 
นั้น จะตอ้งอาศยัทกัษะการอ่าน คิด วิเคราะห์เป็นพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนจะตอ้งความสามารถในทกัษะ
เหล่าน้ีก่อนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆให้มีคุณภาพตามมาได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย                            
ของซัฟฟียะห์ สาและ (2559, หน้า 61) ไดศึ้กษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค่ากลาง   
ของขอ้มูลของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กบัการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เ ร่ืองค่ากลางของข้อมูล สูงกว่านักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติ                                
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อมัพร มา้คะนอง. (2554, 
หน้า 9) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อสมการ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกบัเทคนิค KWDL ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ทั้งน้ียงัพบว่าเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL ยงัช่วยให้นักเรียนมีล าดบัขั้นตอนการคิดอย่าง
เป็นระบบ วิเคราะห์โจทยปั์ญหาเป็น และสามารถแกโ้จทยปั์ญหาไดดี้และคล่องข้ึน รวมถึงผลการวิจยัของ 
อมัราพร เรืองรวมศิลป์ (2558, หน้า 43-48)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญาร่วมกบั 
KWDL พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ 
คูณ หารระคนของทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
อภิปัญญาร่วมกับ KWDL สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญาร่วมกับ KWDL                     
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การจดัการเรียนรู้แบบ KWDL อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 โดยอาจเน่ืองมาจาก
การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL นั้น สามารถช่วยในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้
ยิ่งข้ึน ท าให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียน 
ตรงกบัท่ี วชัรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 130) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้      
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แบบ KWDL นั้น จะช่วยเป็นแนวทางในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ท่ีจะน าไปสู่การหาค าตอบของค าถามส าคญั
ต่างๆ จากเร่ืองนั้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ตามความตอ้งการ นอกจากน้ีเทคนิค KWDL                 
ยงัท าให้นกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาเรียบเรียงความรู้อยา่งเป็นระบบ ขั้นตอน น าไปสู่การเรียนรู้               
ท่ีมีประสิทธิภาพตามมา อีกทั้ งยงัน าไปสู่ความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีในการเรียน สอดคล้องกับท่ี                           
สมยศ นาวีการ(2554 , หน้า  115 -119)  ได้อธิบายไว้ว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนมีความสัมพันธ์                                   
กบัความพึงพอใจ นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภรณ์ อุปภา (2554, หน้า 63-72)             
ท่ีไดวิ้เคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDL มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                   
ซฟัฟียะห์ สาและ (2559, หนา้ 61) ท่ีพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWDL มีความพึงพอใจต่อการสอนอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. ในช่วงแรกๆของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL                      

นั้น นักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถท่ีจะสรุปการะบวนการคิดในข้ึนตอนสุดทา้ยได ้นั่นก็คือ ขั้นตอน L 

เน่ืองจากปกติเกิดความคุน้ชินกบัการท าแบบฝึกหัดท่ีมีการแสดงวิธีท า แลว้หาค าตอบเลย ดงันั้นครูผูส้อน               

จึงตอ้งคอยอธิบายให้ค าแนะน า รวมถึงยกตวัอย่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเขา้ใจให้กบันักเรียนให้สามารถ

อธิบาย สรุปความไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 

 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ผูเ้รียนต้องเขียน

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด จึงอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ดงันั้นครูจึงตอ้งมีการวางแผนในการ

จดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเวลา 

 3. เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL จะช่วย                        

ให้นักเรียนล าดบัขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยการเขียนอธิบายส่ิงท่ีนักเรียนรู้ลงไปในแผนผงั จึงเหมาะ          

ท่ีจะช่วยให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ              

ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระหวา่งการจดัการเรียนสอนมากนอ้ยเพียงใด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับ

รูปแบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สองออก แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี ยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแปลกใหม่ พร้อมทั้งมีการเสริมแรงทางบวก ส่งเสริม ใหก้ าลงัใจ ช่ืนชม กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

ท ากิจกรรม เพื่อส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในหอ้งเรียน 
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 ข้อเสนอแนะส าหับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับเน้ือหาเร่ืองอ่ืนๆ ว่ามีความเหมาะสมและสามารถน าการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ไปประยกุตใ์ชก้บัเน้ือหาในเร่ืองใดไดบ้า้ง 

2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL                 

โดยบูรณาการกบัเทคนิคการสอนวิธีอ่ืนๆ การเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้

แบบประยกุตใ์ชผ้งักราฟฟิก รวมถึงการน าผลการจดัการเรียนรู้ไปเผยแพร่ และบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้

อ่ืน ๆ รวมถึงการบูรณาการกบัค่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. ควรมีการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ท่ีมีผล
ต่อตัวแปรอ่ืนๆ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์                             
ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใหเ้หตุผล ทกัษะการเช่ืองโยง เป็นตน้ 
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