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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถปุระสงค์ (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 1 เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ก่อนเรียน และ 
หลังเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และ (3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  
22 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านห้วยกลาง ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ซึ่งมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  
(Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง โดยใช้การจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิค 
KWDL จ านวน 9 แผน ระยะเวลาตามแผน แผนละ 1 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ (3) แบบประเมนิความพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test     
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ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี ้
1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.50/85.66 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to (1) to develop mathematics learning  
achievement of Matthayomsuksa 1 students on Linear Equation with One Variable Using KWDL 
Technique in accordance with the criterion of 80/80. (2) to study mathematics learning 
achievement of Matthayomsuksa 1 students before and after studying on Linear Equation with 
One Variable Using KWDL Technique. and (3) to study the satisfaction of Matthayomsuksa 1 
students after management on Linear Equation with One Variable Using KWDL Technique. 
 The sample group that used in this study is 20 students of Matthayomsuksa 1 students 
of Banhuyklang School, Khao Thalu, Sawi, Chumphon, office of Primary Education Chumphon 
Zone 2 in the second semester of the academic year 2020, by cluster random sampling. 
 The research instruments were (1) Lesson plans on Linear Equation with One Variable 
of Matthayomsuksa 1 students by using KWDL technique (2) A test to  
measure academic achievement with 1 issue of 4 multiple alternative response test, 4 
Multiple Choices of 30 questions and (3) the questionnaire on the satisfaction of students 
towards Mathematics learning by using KWDL technique. 
 The data were analyzed by using mean, standard deviation. The hypotheses were 
tested by paired sample t – test. 
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 Findings are as follows: 
1. The efficiency of the management of teaching on Linear Equation with One  

Variable Using KWDL Technique was 87.50/85.66, which meets the criterion of 80/80 
2. Student’ s learning achievement on Linear Equation with One Variable  

Using KWDL Technique post studying was statistically higher than pre studying at the .05 level 
of significance. 

3. The satisfaction of students who study with learning using KWDL  
technique on Linear Equation with One Variable was overall satisfied at the high level. 
 
Keywords: Managing learning using KWDL techniques, Academic achievement,            
               Satisfaction  

 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีความส าคัญเปน็อย่างมาก เนื่องจากจะชว่ยส่งเสรมิให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิด
การคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่ง
รอบคอบ และช่วยให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ตลอดจนวางแผน และสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชวีิตจริงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

จากการรายงานผลของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. พบว่า  
ผลการวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศเทา่กับ 26.73 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562, หน้า 2) อีกทั้งยังมี
คะแนนเฉลี่ยในสาระที่ 4 พีชคณิต โดยเฉพาะมาตรฐาน ค 4.2 ที่ระบุว่า ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และ
ตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และ
น าไปใช้แก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 82) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 31.43 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2562, หน้า 8) และจากผลการวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป ี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วิชาคณติศาสตร์เห็นไดช้ัดว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศค่อนข้างต่ า และคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศยังลดลงจากปีการศึกษา 2561 อีกด้วย ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนขาด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึง่เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้นห้วย
กลาง พบว่า ในปีที่ผา่นมานักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่1ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านการแก้โจทยป์ัญหาโดยเฉพาะ 
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เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนไม่สามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได้  และสิ่งที่เปน็ปญัหามากที่สุดก็คือ ขั้นตอนการแปลงข้อความของ
โจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งปัญหาเหล่านีส้่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ จากปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถแก้สมการ และโจทย์
ปัญหาของสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียวได้  ผู้สอนจงึเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยท าให้การจัดการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียนประสบความส าเร็จ โดยที่ผูส้อนจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และวิธีการสอนของตัวเอง
ก่อน  

ดังนั้นผู้สอนจงึต้องคิดเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดการคิด 
วิเคราะห์และช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรียน โดยการจดัการเรียนการ
สอนที่นา่สนใจ ซึ่งก็คือ  การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิค KWDL ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ด้วย
เทคนิค KWDL เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เนน้การส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยมีวธิีการที่ให้นกัเรียนได้ช่วยเหลือกัน ในการเรียนรู้และการหาค าตอบร่วมกันจากโจทยป์ัญหา
คณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ ซึง่การเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน
อย่างละเอียดครบถ้วน และท าให้นักเรียนเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้ชัดเจนมากข้ึน ผู้วจิัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร 
เดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ให้มีประสิทธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน และหลังเรียน  
เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคKWDL 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปน็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ทีศ่ึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2563 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายภูผานาสัก อ าเภอสวี จังหวดัชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 174 คน  และได้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 คน ที่ก าลังศกึษา 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านห้วยกลาง ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)   
2. ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    
ตัวแปรตาม ได้แก ่

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว       
2. ความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้   

 เร่ือง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
3. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่ศึกษา คือ เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ตามตัวชี้วดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560)   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ 
เน้นการคิดวิเคราะห์ แยกแยะและหาความสัมพันธ์ของโจทย์อย่างเป็นระบบ แล้วบันทึกลงแผนผังตาม
ขั้นตอนของจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ที่มีรูปแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน 
4 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ขั้นที่ครูทบทวนความรู้เดิมที่สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ โดย 
การน าเสนอสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหา 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกิจกรรม หมายถึง ขั้นที่ด าเนนิการสอนเนื้อหาใหม่ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค KWDL ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้น K (What we KNOW) หมายถึง ขั้นของการรวบรวมความคดิว่านักเรียนรู้อะไร 
ในเร่ืองที่จะเรียน หรือสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ว่ามีอะไรบา้ง โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถตอบได้
ว่าสิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้มีอะไรบา้ง แล้วบันทึกลงในแผนผัง 

2. ขั้น W (What we WANT to Know) หมายถึง ขั้นทีน่ักเรียนต้องหาสิ่งที่โจทย ์
ต้องการทราบ หรือสิ่งที่โจทย์ถาม โดยครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถค้นหาสิ่งทีน่ักเรียนถามแล้ว
บันทึกลงในแผนผัง 

3. ขั้น D (What we DO to Find Out) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้าง  
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่โจทย์ตอ้งการ โดยครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถคิดค้นหาวิธีด าเนินการที่
ได้มาซึ่งค าตอบแล้วบันทึกลงในแผนผัง 

4. ขั้น L (What we LEARNED) หมายถึง ขั้นทีน่ักเรียนสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้ โดยครูใช้ 
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถร่วมกันสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนมา หรือค าตอบที่ได้แล้วบันทึกลงในแผนผัง  
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ หมายถึง ขั้นที่นักเรียนฝึกทักษะอยา่งอิสระอาจจะเป็นรายบุคคล หรือ
กลุ่มย่อย จากแบบทดสอบย่อยที่ผู้วิจัยได้สร้างขึน้ 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปและประเมินผล หมายถึง ขั้นทีน่ักเรียนน าเสนอผลงาน ทดสอบย่อย หรือซ่อม
เสริมนักเรียนที่ไม่เข้าใจ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ผลคะแนนของนักเรียน ซึ่งวัดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น  
 3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ความชอบ
ใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           1. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) รูป
แบบทดสอบกลุ่มเดียวก่อนและหลังเรียน (One group pre – test and post – test design) เพื่อศึกษา 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง  
             2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL จ านวน 9 แผน ระยะเวลาตามแผน  
แผนละ 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ด าเนนิการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามตัวชี้วดัและ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.2 ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
1.3 ศึกษาเอกสารและหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา วธิีการสอน และการวัดและประเมินผล 

1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้เวลาสอน 9 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งมี
แผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน แผนละ 1 คาบ  

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เสนอต่ออาจารย์ที ่
ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน า และน ามาปรบัปรุงแก้ไข  

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาความถูกต้องเหมาะสม พิจารณา 
ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบตรวจสอบประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้กับวตัถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ IOC  
(Index of Item Objectives Congruence)  จากนัน้น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน  
มาค านวณหาค่าเรียนรู้ IOC (Index of Item Objectives Congruence) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00  

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 9 แผน ที่ปรบัปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปด าเนนิการจัดการ 
เรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น 
3. มัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากหนังสือเรียนรายวชิา 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 ตามตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551   

2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดความส าคญัของจุดประสงค์ 
 เพื่อสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา  

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร 
เดียว  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมเนื้อหา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จ านวน 40  ข้อ   

2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อให้ 
ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข  

2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบตรวจสอบประเมินคา่ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
(Index of Item Objectives Congruence)  จากนัน้น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มา
ค านวณหาคา่  IOC (Index of Item Objectives Congruence) ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.66 – 1.00 

2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่ปรับปรุง 



8 
 

แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง  อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 115 คน  

2.7 ตรวจค าตอบของแบบทดสอบขอ้ที่ถูกต้องให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
2.8 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของ 

แบบทดสอบ ซึ่งมีความยากงา่ย อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.75 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29 ถึง 0.58  
2.9 น าแบบทดสอบที่มีความยากงา่ยและอ านาจจ าแนกที่เข้าเกณฑ ์ จ านวน 30 ข้อ ไป 

ทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับจ านวน 30 ข้อ เท่ากับ 0.89  

3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนดังนี ้
   3.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
  3.2 ศึกษารูปแบบวิธีสรา้งแบบสอบถามตามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale)   
ตามแบบของ (Likert) 
  3.3 ก าหนดระดับความพึงพอใจ ตามเกณฑ์การวัดระดับแบบสอบถามเพื่อใช้ในการหาค่า
คะแนนเฉลี่ยของการตอบค าถาม ใช้มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ (Likert)  
  3.4 สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  เร่ือง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 ข้อ  
  3.5 น าแบบสอบถามประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของค าถาม พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและการใช้ภาษา
และประเมินความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับเนื้อหาครอบคลุมความคิดเห็นของผู้เรียนกับกิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล จากนัน้น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาค านวณหาคา่ 
IOC (Index of Item Objectives Congruence) ซึ่งมีค่าเทา่กับ 1.00 จ านวน 15 ข้อ ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ 
  3.6 น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่ผ่านการประเมินแล้วไปจดัพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีผู่้วิจัยสรา้งขึ้น 
จ านวน 30 ข้อ 

2.2  ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิง 
เส้นตัวแปรเดียว ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9 แผน ที่สร้างขึน้ 

2.3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลงัเรียน แล้วน าคะแนนทีไ่ด้จากการท า 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบพัฒนาการของการเรียน 
2.4 น าแบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิง 

เส้นตัวแปรเดียว  ให้นักเรียนประเมิน จากนัน้รวบรวมข้อมูลเพือ่น าไปวิเคราะห์ และสรปุผลการประเมิน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test  
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร  

 xx= N  
  เมื่อ      x  คือ  ค่าเฉลี่ย 

              x  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      N คือ  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)โดยใช้สูตร S.D.  

 
 

 
22N x - xS.D.= N N -1  

 เมื่อ    S.D. คือ  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

    2x   คือ  ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

   x  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 d - dt = / nSd  
  เมื่อ t    คือ ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับคา่วิกฤตเพื่อทราบ     
      ความมีนัยส าคัญ 

          d      คือ ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน  
     และหลังเรียน 
    n     คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง         
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
คะแนน จ านวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระหว่างเรียน 20 50 43.75 87.50 
หลังเรียน 20 30 25.70 85.66 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนไดค้ะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 43.74 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 87.50 และนักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ยรวม 
25.70 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 85.66 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL จ านวน 20 คน มีประสิทธิภาพ 
87.50/85.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสทิธิภาพ 80/80 ที่ก าหนด 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
ตาราง 2 ตางรางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปทีี่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
คะแนน จ านวน (n) x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 20 14.90 4.900 8.809 

 
.000* 

หลังเรียน 20 25.70 1.922 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.90 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.900 และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
25.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.922 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  
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ตาราง 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
รายการ 

 

x  

 
S.D. 

 
แปลผล 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการน าเข้าสู่
บทเรียนของครูผู้สอน 

4.05 0.22 มาก 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจส าหรับการยกตัวอย่างและ
สถานการณป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายของ
ครูผู้สอน 

 
4.25 

 
0.44 

 
มาก 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกันเปน็
กลุ่มตามที่ครูผู้สอนจัดให้ 

4.50 0.51 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้
ภายในห้องเรียน 

4.25 0.44 มาก 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 

4.55 0.51 มากที่สุด 

6. นักเรียนมีความพึงพอใจส าหรับการใช้ค าถามเป็นการ
กระตุ้นนักเรียนให้คิดไปตามล าดับ 

4.50 0.51 มาก 

7. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาและการ
ให้ค าแนะน าจากครูผู้สอน 

4.60 0.50 มากที่สุด 

8. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการน าเสนองานหนา้ชัน้
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.40 0.50 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 
รายการ 

 

 x            S.D.        แปลผล 

9. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการกระตุ้นและการ
เสริมแรงของครูผู้สอนในการท ากิจกรรม 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายระหว่างการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน 

4.35 
 
 
4.25 

0.49 
 
 
0.44 

มาก 
 
 

มาก 

11. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผู้สอน 

4.35 0.49 มาก 

12. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นส าหรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน 

 
4.45 

 
0.51 

 
มาก 

13. นักเรียนมีความพึงพอใจส าหรับการท าแบบฝึกทักษะ
เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนมากข้ึน 

4.35 0.49 มาก 

14. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสรุปองค์ความรู้ที่ได้
เรียนในแต่ละชัว่โมงของครูผู้สอน 

4.35 0.49 มาก 

15. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการวัดและประเมนิผลใน
การให้คะแนนของครูผู้สอน 

4.45 0.49 มาก 

รวม 4.38 0.13 มาก 

 
อภิปรายผล 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พบว่า นักเรียนได้คะแนนจากการท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 43.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และนักเรียนที่ได้
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน เฉลี่ยรวม 25.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.66 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีค่าเท่ากับ 
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87.50/85.66 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ประสทิธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ จาการวิจัยดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การใช้
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWDL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนได้มีการท าใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอประสบการณ์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการได้รบัการกระตุ้น และการให้ค าแนะน า การเสริมแรง
ต่าง ๆ จากครูผู้สอนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เลา่เรียนดี (2554, หน้า 150) เมื่อน าการจัดการเรียนรู้แบบ 
KWDL มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ 
โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้น K (What we KNOW) หมายถึง ขั้นของการระดมความคิดว่า นัก
เรียนรู้อะไรในเร่ืองที่จะเรียน หรือสิ่งที่โจทยบ์อกให้ทราบว่ามีอะไรบา้ง (2) ขั้น W (What we WANT to Know) 
หมายถึง ขั้นที่นักเรียนต้องหาสิง่ที่โจทย์ต้องการทราบ หรือสิ่งทีโ่จทย์ถาม (3) ขั้น D (What we DO to Find 
Out) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนจะต้องท าอะไรบา้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบตามทีโ่จทย์ต้องการ (4) ขั้น L (What we 
LEARNED) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีความส าคัญและ
มีประโยชน์เปน็อย่างมาก นอกจากนี้ผลในการวิจัยคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ ธรรมทินโน 
(2554, หน้า 132) ที่ได้ท าการศกึษาค้นคว้า เร่ือง การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน KWDL เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา กลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาเมืองท่า อ าเภอกันทรวิชัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวนนักเรียน 
24 คน จ านวน 1 ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบวา่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWDL เร่ือง ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 81.94/80.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พบว่า เม่ือน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกนั  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.70 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.66 ทั้งนี้อาจเปน็เพราะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่ผูว้ิจัยได้ใช้กระบวนการตา่ง ๆ น ามาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้ฝกึการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ นักเรียนได้ลงมือปฏบิัติกิจกรรม เพื่อค้นหาค าตอบอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน ส าหรับขัน้ตอนการเรียน
การสอนนั้นยังมีส่วนในการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน ตามจุดประสงค์ที่โจทย์
ต้องการหาค าตอบ อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัดที่หลากหลายนา่สนใจ สื่อการสอนที่ใช้สว่นมากเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ใน
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ชีวิตประจ าวนั และเมื่อน ามาทดลองปฏิบัตทิ าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการไดล้ง
มือปฏิบัติ จริง ซึ่งสง่ผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสอดคล้องกับผลการวิจยัของ 
ZHANG (ZHANG Fengjuan, 2010, pp.77 – 86) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการใช้เทคนิค KWL ในการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยพฒันาทักษะทางดา้นการอ่าน การเขียน ฟังและการสื่อสาร เปน็การวิจัยเชงิทดลอง ซึ่งมีระดบั
ผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยแบ่งนักศึกษา จ านวน 80 คนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชว้ิธีการสอนที่
แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ KWL Instructional Scheme แบบทดสอบวัดการอ่าน การฟัง 
การเขียนและการสนทนา ซึ่งจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ใช้เทคนิค KWL มีคะแนน การอ่าน การเขียน ฟังและ
การสื่อสารสูงกวา่นักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังไปสอคล้องกับงานวิจัยของ 
นิตยา ภูสาเภา (2557, หน้า 105 - 106) ได้ศึกษาการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชป้ัญหาเปน็ฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า 
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.17/85.07 และ 83.38/81.48 
ตามล าดับ ซึ่งเปน็ไปตามเกณฑ์ 80/80  

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มตี่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พบวา่ ความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 เร่ือง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.38 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ข้อแรกที่ได้คะแนนสงูสุด คือ 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน าจากครูผู้สอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.60 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมาคือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และข้อ
สุดท้ายที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คอืนักเรียนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการน าเข้าสูบ่ทเรียนของครูผู้สอน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ปัญชะนะ 
(2554, หน้า 82) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคดิวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคน
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ผลการวิจยัพบวา่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมค่าเฉลี่ย 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับพงึพอใจมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จาการวิจัยพบว่า การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร 
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ควรมีวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความกระชับ และรัดกุมเพื่อให้สอดรับกับเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 
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2. ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และการ 
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้ เช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนที่มีหลากหลาย การกระตุ้น
และสร้างความสนใจให้ผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในทุกข้ันตอนครูผู้สอน 
จะต้องคอยแนะน า ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนได้มีการคิดพิจารณาและวิเคราะหป์ัญหาที่หลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนได้บนัทึกข้อมูลลงในตารางแผนผัง KWDL ตามความเข้าใจของตัวเอง  
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