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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือ  (1)  พัฒนากิจกรรมการเรยีนรู  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระดับประกาศนียบัตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
(2 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวธิกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWDL กอนเรียน 
กับหลังเรียน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจในการการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1/1 แผนกชางกลโรงงาน  
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  อําเภอชนบท  จังหวดัขอนแกน  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน  33  คน  
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม  (Cluster  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย (1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 8 แผน แผนละ 2  ชั่วโมง  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ  ชนิดปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ
เทากับ 0.9911 ซึ่งมีคาความยากงายตั้งแต  0.58-0.78  มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.64 ถึง 0.95  และ  
(3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว  วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ 1 ฉบับจํานวน 20 ขอซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอ ( rxy ) ตั้งแต 0.869 ถึง 0.884  และมีคาความเชื่อมั่นท้ัง
ฉบับเทากับ 0.879 การวิเคราะหขอมูลหาคาประสิทธภิาพของกิจกรรมการเรียนการสอนใชคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนรอยละระหวางเรยีน/คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรอยละหลังเรยีนหาคาความแตกตางระหวางกอนเรยีนและ
หลังเรยีนโดยใชสถิติทดสอบ Dependent Samples t test และศึกษาระดับความพึงพอใจโดยใชสถิติคาเฉล่ียสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังน้ี (1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพเทากับ 
86.60/84.03  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 (2)  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (3)  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยภาพรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด   
 

คําสําคัญ,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิค KWDL, สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 

ABSTRACT 

 This independent study is aimed to (1) developing a learning activity on linear equation 

in one variable of vocational certificate level by organizing learning activities using the effective 

KWDL techniques in accordance with the criterion of 80/80 (2) comparing before and after of the 

learning achievement by learning activities using KWDL techniques and (3) studying the 

satisfaction in learning basic mathematics courses of vocational certificate students who has 

been learning with KWDL techniques. The samples used in the study were 33 of the vocational 

certificate students, year 1/1 in the factory mechanic department, Khon Kaen industrial and 

community education college, Chonnabot district, Khon Kaen Province, class of 2nd semester, 

academic year 2020. Which were selected by cluster sampling.  The instrument used in the 

study were (1) Lesson plans with KWDL techniques on the linear equations in one variable of 

vocational certificate level. There were 8 plans, 2 hours for each plan.  (2) A test to measure 

academic achievement with 1 issue of 4 multiple alternative response test,4 Multiple Choices of 

30 questions with a total reliability of 0.9911 and a difficulty index from 0.58-0.78 with a power 

of discrimination from 0.64 to 0.95.  And (3) the questionnaire for the student satisfaction in 

learning activity using the KWDL technique on linear equations in one variable of basic 
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mathematics subject that the researcher created which was a 1 issue with 20 questions of 5 

rating scales. The discrimination (r XY) is from 0.869 to 0.884 and the reliability of a whole issue 

was 0.879. Data analysis to find the effectiveness of teaching and learning activities was analyzed 

by the mean score of the percentage score during study / the mean score of percentage score 

of post-study. The difference between pre and post-study was determined by using the 

Dependent Samples t test and studying the level of satisfaction by using mean statistics and 

standard deviation. The results of the study were as follows:(1) The efficiency of the 

management of teaching activities on linear equations in one variable of vocational certificate 

level using the KWDL technique was 86.60 / 84.03, which meets the criterion of 80/80.(2) 

Student’s learning achievement of linear equations in one variable equation of the vocational 

certificate level by learning activities using the KWDL technique post studying was statistically 

higher than pre studying at the 0.05 level of significance.(3) The satisfaction of students who 

study with learning activities using KWDL technique on linear equations in one variable was 

overall satisfied at the highest level.      

 

Keywords, Achievement, KWDL technique, Linear Equation One Variable 

 

บทนํา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 เปนหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา
ที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและเพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ของบุคคลใหสูงข้ึนสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการศึกษาแหงชาติเปนไปตามกรอบ
คุณวฒิุแหงชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติและกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐาน
อาชีพโดยเนนการเรียนรูสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝมือรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางานใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานชุมชนสังคม
และสามารถประกอบอาชีพอิสระไดโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตาม
ศักยภาพตามความสนใจและโอกาสของตนสงเสรมิใหมีการประสาน  ความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรรวมกันระหวางสถาบันสถานศึกษาหนวยงานสถานประกอบการและองคกรตางๆท้ังในระดับชุมชนระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, คํานํา) 
 จากสภาพปญหาที่นักเรียนไมสามารถแกปญหาในการหาคําตอบโจทยคณิตศาสตร เร่ือง สมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียวและโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได ครูผูสอนจําเปนจะตองเปลี่ยนวิธีการสอนเทคนิค
การสอนเพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนไดคิดวเิคราะหรวมทั้งสงเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนของนักเรยีนใหมีความ
กระตือรือรนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการเรยีนรูดวยเทคนิค KWDL เปนการสอนรูปแบบ
หน่ึงท่ีครูสามารถนํามาใชจัดการเรยีนการสอนเพื่อแกปญหาการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่ตอง
อาศัยความสามารถในการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนเปนหลักคือการสอนโดยใชการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 



4 
 

ซึ่งการเรียนรูท่ีฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหโจทยปญหาอยางเปนข้ันเปนตอนอยางละเอียดถี่ถวนและทําใหนักเรียน
เขาใจกับโจทยปญหาไดอยางชัดเจนนอกจากนี้ยังฝกใหนักเรยีนหาวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลายอันจะสงผล
ใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวนัของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (วัชรา เลาเรยีนด,ี 2554, หนา 150) สําหรบัข้ันตอนการสอนโดยใชการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWDL นี้ไดแนวคิดจากแนวคิดของโอเกิลตอมาซอและคณะ (Shaw and others, 1997) อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยมิสสิสซิปปประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอขั้นตอนการสอนโดยใชการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL มาใช
กับวิชาคณิตศาสตรสามารถสรุปไดดังนี้ขั้นที่ 1 K (What we KNOW) หมายถึงเรารูอะไรหรือโจทยบอกอะไรบาง
ขั้นที่ 2 W (What we WANT to know)หมายถึงเราตองการรูหรือเราตองการทราบอะไรหรือโจทยใหหาอะไรมี
วิธีการอยางไรใชวิธีอะไรไดบางข้ันที่ 3 D (What we DO to find out) หมายถึงเราทําอะไรอยางไรหรือดําเนิน
ตามกระบวนการแกโจทยปญหาข้ันท่ี 4 L (What we LEARNED) หมายถึงเราเรียนรูอะไรอยางไรหรือดําเนินตาม
กระบวนการแกโจทยปญหา (วชัราเลาเรยีนดี, 2554, หนา 130) สรปุจากขั้นตอนการแกโจทยปญหาดังกลาว
นักเรียนไดฝกกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางหลากหลายและรูจักการวิเคราะหจะชวยใหนักเรียนแกโจทยปญหา
ไดถูกตองยิ่งข้ึนและรูปแบบการสอนสนับสนุนใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูเน่ืองจากเปนอีกวิธหีน่ึงท่ีมีแนว
ทางการจัดการเรียนท่ียึดนักเรียนเปนสําคัญนักเรียนมีโอกาสพัฒนาทางดานสังคมและสงเสรมิความม่ันใจในตนเอง
จึงทําใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูโดยวิธี KWDL ในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ วิทยาลัยการ
อาชีพขอนแกน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียน  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL กอน
และหลังเรียน 
             3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
 

สมมุตฐิานของการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูแบบ KWDL  ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ เร่ือง สมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ในนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ในนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL   
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหมวด
วิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุมวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา 20000-1401 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ    

 2. ระยะเวลาที่ใชการวิจัย คือตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563  
 3. ประชากรท่ีใชในการวจิัยครั้งน้ีไดแก นักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ

ขอนแกน อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2  
ปการศึกษา 2563 นักเรียนท้ังสิ้น 400  คนจํานวน 5 หอง  แตละหองใหมีความสามารถใกลเคียงกัน 

 4.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1/1                    
สาขาชางกล จํานวน 33 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม  (Cluster  Sampling) 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนน การคดิ
วิเคราะหแยกแยะหาความสัมพันธของโจทยอยางเปนระบบแลวบันทึกลงแผนผังตามลําดับขั้นตอนของจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ที่มีรูปแบบการเรียนรูเปนกลุมยอยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแผนผัง KWDL และบัตรกิจกรรม KWDL ในข้ันสอนเนื้อหา                           
ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ 
 ข้ันที ่1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน หมายถึง ข้ันท่ีครูทบทวนความรูเดิมที่สัมพันธกับความรูใหม โดยการ
นําเสนอสถานการณหรือโจทยปญหา 
 ข้ันที ่2 ขั้นกิจกรรม หมายถึง ข้ันที่ดําเนินการสอนเน้ือหาใหมตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค KWDL ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 
      ขั้น K (What we KNOW) หมายถึง ข้ันระดมความคิดวานักเรียนรูอะไรในเรื่องท่ีจะเรียนหรือสิ่งท่ี
โจทยบอกใหทราบวามีอะไรบางโดยครูใชคําถามถามนําเพื่อใหนักเรียนตอบไดวาสิ่งท่ีโจทยกําหนดใหมีอะไรบาง
แลวบันทึกลงในแผนผัง 
      ขั้น W (What we WANT to know) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนตองหาสิ่งที่โจทยตองการทราบหรือส่ิง
ที่โจทยถามโดยครูใชคําถามถามนําเพ่ือใหนักเรยีนคนหาสิ่งที่นักเรยีนถามแลวบันทึกลงในแผนผัง 
      ขั้น D (What we DO to find out) หมายถึง ข้ันท่ีนักเรียนจะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดมา             
ซึ่งคําตอบตามท่ีโจทยตองการโดยครูใชคําถามถามนําเพื่อใหนักเรียนคิดคนหาวิธีดําเนินการท่ีไดมา ซึ่งคําตอบแลว
บันทึกลงในแผนผัง 
      ขั้น L (What we LEARNED) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูโดยครูใชคําถามถามนํา
เพื่อใหนักเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดเรียนมาหรือคําตอบท่ีไดแลวบันทึกลงในแผนผัง 
 ข้ันที ่3 ขั้นฝกทักษะ หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนฝกทักษะอยางอิสระอาจจะเปนรายบุคคล หรือกลุมยอยจาก
แบบทดสอบยอยที่ศึกษาไดสรางขึ้น 
 ข้ันที ่4 สรุปและประเมินผล หมายถึง ข้ันที่นักเรียนนําเสนอผลงานทดสอบยอยหรือซอมเสรมินักเรยีนที่
ไมเขาใจ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร หมายถึง ผลสําเร็จของนักเรยีนในการเรียนคณิตศาสตร 
ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ  เร่ือง สมการเชิงเสน 
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ตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 3. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เกณฑคุณภาพดานกระบวนการและผลลัพธท่ีใช
ประกอบการพิจารณาวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 ขึ้น
ไป 
      80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําบัตรกิจกรรมการทําแบบทดสอบยอย
ระหวางเรียนของนักเรยีนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคะแนนรวม
คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป 
      80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรยีน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL มีคะแนนรวมคดิ
เปนรอยละ 80  ขึ้นไป 
 4. ความพึงพอใจตอการเรียน หมายถึง ความรูสึกของนักเรยีนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ในดานเน้ือหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน    ดานส่ือการเรียน
การสอนและดานการวัดและประเมินผลโดยวัดไดจากแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนซึ่งเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยวิธีของลิเคอรท จํานวน 20 ขอ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  โดยใชการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบ KWDL ท่ีมีคุณภาพเพื่อนําไปใชจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80 /80 
 2. เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแกไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 
 3. เปนแนวทางของครูผูสอนคณิตศาสตรและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณติศาสตรใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง สมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียว และเรื่องอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 สาวิตรี ประไพเพชร (2554, หนา 95) ไดศกึษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนบานวังยาว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คนจาก1 หองเรียนพบวา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม                    
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยม ศกึษา
ปท่ี 1มีประสิทธภิาพ E 1 / E 2เทากับ 79.70/77.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเทากับ 0.6814 3) นักเรยีนท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียวชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 1 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 



7 
 

 พรรณพิลาส พลเสน (2556, หนา 95 - 96) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการให
เหตุผล เรื่อง ความนาจะเปน และเจตคติตอวิชาคณติศาสตรระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TAI ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 ผลการศึกษาคนควาพบวา1) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรแูบบ TAI เรื่อง ความนาจะเปนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 88.09/79.24 และ 89.06/78.21 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง ความนาจะเปนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคาเทากับ 0.7100 
และ 0.6912 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคดิเปนรอยละ 71.00 และ 69.12 3) นักเรยีนชัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TAI มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลและมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกัน 
 นิตยา ภูสาเภา (2557, หนา 105 - 106) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณติศาสตร เร่ือง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติการเรียนคณติศาสตร
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานผลการศึกษา
คนควาพบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.17/85.07 และ 83.38/81.48 ตามลําดบั
ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 2) คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เทากับ 0.7001 และ 
0.6723 ตามลาํดับแสดงวา ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 70.01 และรอยละ 67.23 ตามลําดับ 
3) นักเรยีนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ KWDL และนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนท้ังสามตัวแปร 4) นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL เรื่อง อสมการ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรยีนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแบบโดยใชปญหาเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 
 Shaw et. al. (1997, pp. 485-486, อางอิงใน สุจิตรา ศรีสละ, 2554, หนา 15) ไดทําการศึกษาคนควา

การรวมกลุมแกปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค K-W-D-L กับนักเรยีนเกรด 4 โดยกลุมทดลองใชการรวมกลุมเพ่ือ

โจทยปญหาโดยใชเทคนิค K-W-D-L กลุมควบคุมทํางานกลุมเปนครั้งคราวปรากฏผลวา นักเรยีนที่เรียนรวมกลุม

โดยใชเทคนิค K-W-D-L มีเจตคติดานบวกและผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาสูงกวาการสอนปกติจากนั้นไดให

ขอเสนอแนะวา การพัฒนาความสามารถและเจตคตใินการแกโจทยปญหา สูงกวาการสอนปกติและการพัฒนา

ความสามารถและเจตคติในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรควรเนนกระบวนการมากกวาการหาคําตอบ 

 AI – Shaye (2003, pp. 2777 – A, อางอิงใน กนกพร เทพธี, 2558, หนา 55) ไดศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของกลยุทธในการสอนเพื่อการตระหนักในการคิดที่มีตอการอานเพื่อความเขาใจและกลยุทธเพ่ือความ

เขาใจของนักเรียนเกรด 11 ในโรงเรียนมัธยมปลายควูายาติโนรายวิชาภาษาอารบิคโดยรูปแบบการอานเพ่ือการ

ตระหนักในการคิด 2 อยางคือ K-W-L plus และ SQ-R และเปรียบเทียบการสอนแบบปกติโดยใชแบบทดสอบการ

อานเพ่ือความเขาใจ (ขอ 1 – 15) และชวงหลัง (ขอ 16 – 46) เปนคําถามที่สัมพันธกับเน้ือหาที่อานผลการศึกษา

พบวากลยุทธการสอนเพ่ือตระหนักในการคิดสงผลตอการอานเพ่ือความเขาใจดีกวาการสอนตามปกติและพบความ
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการสอน   ทั้งสองกลุม แตไมพบความแตกตางระหวางการสอนเพื่อการ

ตระหนักในการคิด (K-W-L plus และSQ-R) และพบวากลุมท่ีไดรับการสอนเพ่ือการตระหนักในการคิดทําคะแนน

ไดดีกวาการสอนตามปกติในการทดสอบท้ังสองอยาง 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ชนิด ประกอบดวย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค KWDL เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 8 แผนแผนละ 2  ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ   
จํานวน 30 ขอ 

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค KWDL 
เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ  ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพจํานวน 8 แผน แผนละ 2  ชั่วโมง 
  1.1 ศกึษาเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562  เก่ียวกับหลักการจุดมุงหมาย
โครงสรางเวลาแนวการดําเนินการการวัดและประเมินผลและหลักสตูรวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  พุทธศักราช 
2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
  1.2 เลือกเน้ือหาในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยผูวิจัยไดเลือกเน้ือหาจากโครงสราง
หลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
  1.3 ศกึษาวิธกีารเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกรมวิชาการ 
  1.4 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 8 แผน ใชเวลาแผนละ 2 ชั่วโมง 
  1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีพัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและเสนอแนะ ทั้งในดานสาระสําคัญเน้ือหาจุดประสงคการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรูการวัดผล
และประเมินผล แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีอาจารยที่ปรึกษาแนะนํา 
  1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูปรับปรุงแกไขตามคําเสนอแนะของอาจารยที่ปรกึษาแลวเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับสาระสําคัญ จุดประสงคการเรยีนรูเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู การวัดผลและประเมินผล 
  1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินแลวมาหาคาเฉลี่ย ผลปรากฏวามี
คาเฉล่ียทุกรายการต้ังแต 4.33 ถึง 5.00 และคาเฉล่ียจากการประเมินโดยรวมเทากับ  4.66 หมายความวาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมมากที่สุดและไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ และความเหมาะสมอีกครั้ง 
  1.8 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพปที่ 1วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 30 คน ผลจากการทดลอง 
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พบวา มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงแกไขกิจกรรมเพ่ือใหมีความเหมาะสม และประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
  1.9 นําแผนการจัดกิจกรรมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปพิมพเปนรูปเลมฉบับจริง เพื่อนําไปใชสอนจริงกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการ ศึกษา 2563 วิทยาลัยการ
อาชีพขอนแกน อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 30 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) 
เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  2.1 ศกึษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 และหลักสูตรวิทยาลัย การ
อาชีพขอนแกน พุทธศักราช 2562  คูมือครแูบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศ  
นียบัตรวิชาชีพ   
  2.2 ศกึษาทฤษฎีและวิธีการสรางขอสอบและวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูจาก
หนังสือเทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตรเบ้ืองตนและศึกษาการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ 
  2.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู 
  2.4 สรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก                 
1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ 
  2.5 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง 
  2.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ท่ีปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ              
ชุดเดิม เพ่ือประเมินความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรู และประเมินความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคการเรียนรูกับขอสอบ 
  2.7 นําแบบทดสอบท่ีผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ แลวมาจดัพิมพเปนแบบทดสอบ               
ไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2  วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  
อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 30 คนที่เคยเรียนเร่ืองนี้มาแลวโดยตรวจใหคะแนนถาตอบถูกให  
1 คะแนนและถาตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ขอให 0 คะแนน 
  2.8 นําผลท่ีไดจากการไปทดลองใชมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  แลวทําการคัดเลือก
ขอสอบไวเฉพาะขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 0.80  พบวาไดขอสอบที่เขาเกณฑจํานวน 40 ขอ จึงตัด
ออก 10 ขอโดยพิจารณาตามจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหไดจํานวนขอสอบตามที่ตองการใชจรงิ จํานวน 30 ขอ 
ซึ่งมีคาความยากงายตั้งแต  0.58-0.78  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.64 ถึง 0.95 จํานวน 30 ขอ 
  2.9 นําขอสอบที่เลือกไวจํานวน 30 ไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบ
อิงเกณฑตามวิธีของ Lovett ผลปรากฏวาไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.9911 
  2.10 นําขอสอบมาจัดพิมพเปนรปูเลมฉบับสมบูรณ เพ่ือเปนเครื่องมือไปใชจริงกับกลุมตัวอยางระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กําลังเรียนในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  
อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน จํานวน 30 คน 
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 3. แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
  3.1 ศกึษาทฤษฎีแนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและการสรางแบบวัดหรือ
แบบสอบถาม 
  3.2 วิเคราะหขอมูลท่ีตองการวัดแลวกําหนดขอคําถามที่เก่ียวกับความพึงพอใจตอกิจกรรม 
การเรียนรูและเขียนขอคําถามที่ครอบคลุมตอความรูสึกความพอใจของนักเรยีนตอกิจกรรมการเรยีนรู 
วิชาคณิตศาสตรโดยใชขอความสั้นกะทัดรัดและเขาใจงายทั้งหมด จํานวน 20 ขอ 
  3.3 สรางแบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร แบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับจํานวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 30 ขอ 
  3.4 นําแบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เสนอตอประธานควบคุม
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกอนจะใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาวาขอความมี
ความเหมาะสมหรือไม แลวผูวิจัยนํามาหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ถาไดคาเฉลี่ยตั้งแต 0.66 ถึง 1.00 
ขอความขอนั้นใชไดผลปรากฏวา ขอความของแบบวัดความพึงพอใจเขาเกณฑทุกขอมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 
  3.5 ปรับปรุงแกไขแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูคณติศาสตร ที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแลวนําไป
ทดลอง (Try-out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุม ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับที่ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและได
เรียนเนื้อหานี้มาแลว จากนั้นนําผลการทดลองใชแบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู 
วิชาคณิตศาสตรมาหาคุณภาพ 
  3.6 หาคุณภาพของแบบวดัความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร จากการหาคาอํานาจ
จําแนกรายขอดวยวิธีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item Total  Correlation) มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอ ( rxy ) ตั้งแต 0.869 ถึง 0.884 
  3.7 นําแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาคณติศาสตร จํานวน 20 ขอ มาหาคา                   
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับดวยสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) พบวาได
คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.879 
  3.8 พิมพแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาคณติศาสตรเปนฉบับจริงเพ่ือนําไปเก็บขอมูล 
 
แบบแผนท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใชแบบแผน                      
การทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design  
 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม  2563  ถึงวันท่ี  25  
ธันวาคม  2563  โดยใชเวลาทดลอง 16 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน)  
 
ขั้นตอนดาํเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการทดลองมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
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  1. ทําการทดสอบกอนเรยีน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางดวยการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1/1 แผนกชางกลโรงงาน  
จํานวน  33  คน  ตรวจและบันทึกผลคะแนนไว 
  2. เริ่มดําเนินการทดลองโดยการช้ีแจงใหนักเรยีนเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหมนักเรียนยังไมเขาใจวิธีดําเนินกิจกรรม 
  3. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใบงานและแบบฝกทักษะ 
จนครบ 8 แผนแผนละ 2 ชั่วโมง 
  4. เมื่อส้ินสุดการสอนครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวจึงทําการสอบหลังเรียน  
(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม 
  5. นําแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูไปใชกับนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการสอนครบทุกแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. หาคาสถิติพื้นฐานรอยละคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 
 4. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL   
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามเกณฑ 80/80 
 5. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL  วิชาคณติศาสตรพื้นฐานอาชีพ  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับ
เกณฑรอยละ 80 
 6. วิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู             
ดวยเทคนิค KWDL  วิชาคณติศาสตรพื้นฐานอาชีพ  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร
ดัชนีคาความสอดคลอง  Index of Item Objective Congruence  (IOC)  
  1.2 หาคาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบรายขอในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  1.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอหาโดยใชสูตรดังน้ี   
  1.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบระหวางการพัฒนาการโดยใชสูตรของ Lovett                 
 2.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

  2.1  รอยละ  (Percentage)   
  2.2  คาเฉล่ีย  (Arithmatic  Mean)  
  2.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  
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 3.  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเปนการทดสอบคาเฉลี่ย 2 

กลุมไมเปนอิสระจากกัน  ดังนั้นใช t-test (Dependent Samples)  

  4.  สถิติท่ีใชหาดัชนีประสิทธิภาพ ของแผนจัดการเรียนรูตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80  โดยใช

สูตร E 1/E 2 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพเทากับ 86.60/84.03  ซึ่งเปนไป 
ตามเกณฑ 80/80  
 2.  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  เรื่อง 
สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 
การอภิปรายผล 
 การพัฒนาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตรดวยเทคนิค KWDL  เรื่อง สมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ือใหนักเรยีนเกิดทักษะการเรียนรูไดงายข้ึนสามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระดับประกาศ นียบัตร 
วิชาชีพโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพเทากับ 86.60/84.03  หมายความวา  
นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานแบบฝกทักษะและการประเมินพฤติกรรมระหวางเรยีนคิดเปนรอย
ละ 86.60 และไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปน 
รอยละ 84.03 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ 80/80  อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมของเวลา
ที่ใชในการจัดกิจกรรมสื่อการเรียนรูและปรมิาณของเนื้อหาซึ่งนักเรียนไดทํากิจกรรมตามใบงานแบบแบบฝกทักษะ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนวิธีการสรางและนําเสนอผลงานที่ถูกตอง เนื่องมา จากนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงทําใหประสิทธิภาพของแผนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL เปนการเนนใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการอาน การคิดวิเคราะหโจทย
อยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธคีดิอยางไร สามารถตรวจสอบความคิด
ของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการ
ทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผนตั้งจุดมุงหมายตรวจสอบความเขาใจของตนและแสวงหาคําตอบสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของฉวีวรรณ ธรรมทินโน (2554, หนา 132) พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ K-
W-D-L เรื่อง ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปที ่1  มีคาเทากับ 81.94/80.28 สูงกวาเกณฑท่ีตั้ง
ไวสอดคลองกับจิราภรณ อุปภา (2554, หนา 92 - 93) พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ KWDL 
เร่ือง อัตราสวนและรอยละของนักเรียนระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 มีคาเทากับ 84.29/83.04  ซึ่งมีคา
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สูงกวาเกณฑที่ต้ังไวและสอดคลองกับมะลิ ศรสีารคาม (2554, หนา 68) พบวาประสทิธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ KWDL เรื่อง การประยุกตของสมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 90.61/74.14 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูโดยใชเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การที่
ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ KWDL ที่ผูวิจัยไดใชกระบวนการตางๆ
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือคนหาคําตอบอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู ทําใหนักเรยีนเกิดการ
เรียนรูเขาใจในสิ่งที่เรียนรู และสามารถนําสิ่งท่ีไดจากการเรียนรูไปคนหาคําตอบไดดวยตนเอง อีกท้ังแผนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแบบ KWDL เรื่อง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย นาสนใจ สื่อท่ีใชสวนมากเปนสิ่งที่นักเรยีนใชในชีวิตประจําวัน เม่ือทดลองฝกปฏบิัติทําใหสนุกสนานไม
เบ่ือหนาย ไดเรยีนรูจากการปฏิบัติเพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเทากับ 86.60/84.03  จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังเรยีน 
สูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  เร่ือง 

สมการเชิงเสนตวัแปรเดียวโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X  = 4.77)  นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สดุ  เรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการนําเขาสูบทเรียนของครูผูสอนนักเรยีนมีความ
พึงพอใจสําหรับการยกตัวอยางและสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรท่ีหลากหลายของครูผูสอนนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุมตาม ที่ครูผูสอนจัดใหและนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูผูสอน  (X  = 4.94)  และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  เรื่อง  นักเรยีนมี

ความพึงพอใจตอกิจกรรมที่ครูผูสอนจัดใหภายในหองเรยีน  ( X  = 4.21)  อาจเปนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเทคนิค KWDL ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจัดทําขึ้นมาผานการสรางและหาประสิทธิภาพอยางเปนระบบหลาย
ขั้นตอนมีรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรยีนและสอดคลองกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนความแตกตาง
ของผูเรียนและเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนที่เปนการจัดประสบการณ
ใหเกิดข้ึนโดยตรงกับตัวนักเรียนนักเรยีนทํางานกลุมระหวางนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกตางกันได
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการชวยเหลือกันในการเรียนทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเองมาก
ขึ้นนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจการเรียน และสนุกกับการเรียนสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการเรยีนซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของกมลรัตน หลาสุวงษ (2524, หนา234) ที่กลาววาการพยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนมาก
ที่สุดทําใหนักเรียนพบกับความสําเร็จตรงกับความถนัดและความสามารถของนักเรียนจะชวยใหนักเรยีนมีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้นจากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ีพบวาการเรียนรูเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทําใหนักเรียนสนใจตอกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดขึ้นมามากนักเรียนไมเบื่อหนายใน
การเรียนทําใหบรรยากาศในการเรียนเปนไปดวยด ีเน่ืองจากกิจกรรมสวนใหญฝกใหนักเรยีนทํางานเปนกลุม
นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปล่ียนหนาท่ีในชวงทํากิจกรรม นักเรยีนมีการปรับตัวเขาหากัน
แกปญหารวมกัน ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนในกลุม ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ท่ีจะตองปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL เปนการจัดการเรียนรูที่ครูตองเตรียมแผนผัง  KWDL 
สําหรับนักเรียนใหพรอมและเพียงพอกอนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแผนผังท่ีใชควรเปนสื่อ
ประกอบมีขนาดใหญนักเรียนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
  2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดทบทวน
ความรูเดิมเช่ือมโยงไปสูความรูใหมโดยการอานหรือการคนหาคําตอบดวยตนเองดังนั้นการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามรูปแบบน้ีครูผูสอนควรเปนผูกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการหาคําตอบและการเรียนรูสิ่ง
ใหมคอยช้ีแนะแนวทางในการเรียนรูของนักเรียนรวมถึงการสงเสริมความคิดนอกกรอบของผูเรียนและตองเตรียม
ใบงานใบความรูและแบบฝกทักษะที่มีความหลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดใชคนควาอยางเพียงพอ 
  3. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในสวนท่ีเปนสถานการณควรเปนสถานการณที่
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง 
  4. ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ KWDL จะตองวางแผนใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบการสอนวิธีนี้
จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
  5. ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรูและปฏิบัติงานไดชากวานักเรียนคนอื่น 
ๆ ครูผูสอนควรใหเวลามากขึ้นและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ 
  6. ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL สวนมากจะใชทักษะการเขียนส่ือความดังน้ันจึงทําใหการ
ทํางานของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมากครจูึงควรทําแบบฝกทักษะสํารองไวสําหรบัคนทํางานเสรจ็กอน
เวลา 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรสรางและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  ในสาระหรือเน้ือหาอื่นๆ  
เพื่อฝกฝนและพัฒนาใหผูเรยีนรักการเรียนรูรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2. ควรสรางและพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมอ่ืน ๆ เปรียบเทียบกับวิธีสอน
ของ สสวท. 
 3. ควรมีการวัดความคงทนของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL   
วิชาคณิตศาสตร 
 4. ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL  กับวธิีการสอนแบบอื่น ๆ 
 
บรรณานุกรม 

กมลรัตน หลาสุวงษ. จิตวิทยาการศกึษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  หมวดวิชาสมรรถนะ 
 แกนกลาง. มปพ. 
 



15 
 

จิราภรณ อุปภา. ผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทยปญหา คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน 
 และรอยละ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1. วิทยานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. 
ฉวีวรรณ ธรรมทินโน. การพัฒนาการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและเจตคตติอการเรียนคณิตศาสตรโดยใช 
 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ K-W-D-L เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. 
 วทิยานิพนธกศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. 
นิตยา ภูสาเภา. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติการเรียนคณิตศาสตรระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 แบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา 
 มหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557. 
พรรณพิลาส พลเสน. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใหเหตุผล เรื่อง ความนาจะเปน และเจตคติ 
 ตอวิชาคณิตศาสตร ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWDL และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 แบบ TAI ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
 และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. 
มะลิศรีสารคาม. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค K-W-D-L เรื่อง การประยุกตของ 
 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2.ปริญญานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม, 2554. 
วัชราเลาเรียนดี. รูปแบบและกลยุทธการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด. พิมพครั้งท่ี 7. นครปฐม : 
  โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปกร. 2554. 
สาวิตร ีประไพเพชร. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมสาระการเรียนรู 
 คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม  
 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. 
Al-shaye, Shaye Saud. The Effectiveness of Metacogitive Strategies on Reading Comprehension  
 and Comprehension Strategies of Eleventh Grade Students in Kuwaiti High School.  
 Dissertation Abstracts International, 63(8), 2777-A, February. 2003. 
Shaw, J.M.. Chambless, M.S., Chessin, D.A., Price, V. and Beardain, G. (1997). Cooperative Problem  
 Solving : Using K-W-D-L as an Organizational Technique. Teaching Children  
 Mathematics, 3(9), 482-486, May. 
 

 

 

 


