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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest – 

posttest design มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน  
(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่าน
ระบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จ านวน 1 ห้องเรียน        
มีนักเรียนจ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค KWDL 
เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 82.67/81.43 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบ
ออนไลน์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.538) 
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ค าส าคัญ : กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ; การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 
Abstract 
 In this experimental research investigation, the researcher uses the one group pretest -
posttest design approach, has the following objectives: (1) to develop Mathematics Instructional 
Activities by using KWDL technique for Mathayomsuksa 5 students through an online system, 
designed so as to satisfy the set efficiency standard of 80/80. (2) to compare Mathematics learning 
achievement of students for Mathayomsuksa 5 through an online system, prior to and after study 
was completed instructed by using KWDL technique on Basic Rules for Counting. (3) to study the 
levels of satisfaction with the Mathematics Instructional Activities by using KWDL technique of 
Mathayomsuksa 5 through an online system. Using the method of cluster sampling, the researcher 
selected a sample population consisting of one classroom of 35 Mathayomsuksa 5 students enrolled 
in the academic year 2021 at Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. The instruments of 
research were the learning plans using KWDL technique; a form used to measure academic 
achievement on Mathematics; and a questionnaire utilized to measure levels of satisfaction. Using 
techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of mean and 
standard deviation. The technique of dependent samples t-test was also employed by the 
researcher. 
 Findings are as follows: (1) the learning plans developed in accordance with the using KWDL 
technique for the Mathematics learning strand on “Basic Rules for Counting” of Mathayomsuksa 5 
students through an online system, satisfied the set criterion efficiency level of 80/80 at 
82.67/81.43, a level which was higher than that of the set criterion, (2) in respect to academic 
achievement in the learning strand in question, it was found that academic achievement scores were 
higher after study was completed than prior to the commencement of study at the statistically 
significant level of .05. (3) the satisfaction levels evinced by the students being instructed in the study 
towards learning activities using KWDL technique through an online system, were at a high level 
with the mean being 4.03. 

Keywords: Basic Rules for Counting; Using KWDL Technique; Mathematics Learning Achievement 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษา
ตามความเจริญท่ีล้ าหน้าไป การศึกษาจึงมีความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะเป็น
พลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จะเพิ่มศักยภาพท่ีมีอยู่ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ดังน้ันการจัดการศึกษาจึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น้ี จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ท้ังความรู้ ทักษะการเรียนรู้ การคิด และมีทักษะชีวิต โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างและลึกใน
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หลากหลายเรื่อง รวมท้ังมีทักษะในการจ าแนกแยกแยะข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการคิดท่ีดี      
มีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล มีจิตแห่งความเคารพ มีจิตแห่งจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศและของโลก วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาคณิตศาสตร์ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการเรียนรู้ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ 
และปัจจัยท่ีมีผลท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
นับ อยู่ในระดับต่ าและผลการเรียนคณิตศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมายน้ันมีสาเหตุหลายประการ คือ ปัญหาจาก
ตัวนักเรียนเองท่ีไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เพราะมีตัวเลข แปลโจทย์ไม่ได้ ไม่ชอบครูผู้สอน และได้รับทัศนคติ
หรือค าบอกกล่าวท่ีผิด ๆ เช่น คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียากมาก บทเรียนน่าเบ่ือหน่าย ก็ย่อมมีผลกระทบต่อ
พลังใจของนักเรียนด้วยเช่นกัน ตลอดจนปัญหาจากตัวครูผู้สอนกล่าว คือ ครูผู้สอนขาดความรู้ความสามารถ 
ขาดทักษะ ครูใช้วิธีการสอนไม่เหมาะสม ซึ่งสอนโดยยึดเน้ือหาและยึดครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค านึงถึงนักเรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ครูเป็นผู้บรรยายหรืออธิบายอยู่ฝ่ายเดียวบริเวณหน้าช้ันเรียนโดยมี
นักเรียนท้ังห้องเป็นฝ่ายน่ังฟัง ซึ่งในห้องเรียนแต่ละห้องเรียนน้ันจะมีนักเรียนอยู่เป็นจ านวนมากท าให้ครูไม่
สามารถดูแลได้ท่ัวถึง จะเห็นได้จากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในรายวิชาคณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.42 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2563) 
ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 จากคะแนนเต็ม ซึ่งท าคะแนนได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร  

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมีนักเรียนท้ังสิ้น 2,759 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 ห้องเรียน รวม 145 คน 
พบว่ามีนักเรียนจ านวน 48 คน ท่ีท าการทดสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม ท าให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพบว่า
เน้ือหาท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ท าข้อสอบไม่ได้คือ เร่ืองความน่าจะเป็น และได้ข้อสรุปว่าสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวอาจมาจากผู้สอนและผู้เรียน กล่าวคือ ด้านผู้สอนจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย ไม่ใช้วิธีสอนท่ี
หลากหลาย สอนเน้ือหาเร็วเกินไป ขาดเทคนิคการสอนและสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ผู้เรียนขาดความ
สนใจ ด้านผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ค่อยสนใจเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ ขาดทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหา จากสภาพปัญหาจึงสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
จัดการเรียนรู้ท่ีต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นอีกหน่ึงเทคนิคท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เทคนิค  
เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (KWDL) เป็นเทคนิคท่ีพัฒนามาจากเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล (KWL) ของ Ogle (1986) 
ท่ีอาศัยทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการอ่านก่อนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการ
อ่านให้มีคุณภาพมากข้ึน และช่วยช้ีน าแนวคิดในการอ่านและหาค าตอบของค าถามท่ีส าคัญ นอกจากน้ันยัง
น ามาใช้ในการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่าง



 
4 

 

หลากหลาย อันจะเป็นผลใหผู้้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมี
ข้ันตอนและกระบวนการเป็น 4 ข้ัน ดังน้ี   
 1) ข้ัน K : (What we know) เรารู้อะไร หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง            
 2) ข้ัน W : (What we want to know)  เราต้องการทราบหรือสิ่งท่ีต้องการรู้      
 3) ข้ัน D : (What we do to find out) เราจะต้องท าอะไรบ้าง มีวิธีใดบ้าง   
 4) ข้ัน L : (What we learned) เราเรียนรู้อะไร สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
  ดังน้ัน การน ากระบวนการของเทคนิค KWDL ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ถือได้ว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึงและผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยแนะน าแนวทางให้ผู้เรียนได้คิดและวิเคราะห์
ให้หลากหลายท่ีสุด โดย วัชรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 130) ได้กล่าวว่า การก าหนดข้ันตอนของเทคนิค 
KWDL คือการมีค าถามน าเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดหาข้อมูลของค าตอบท่ีต้องการในแต่ละข้ัน จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนอ่านมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การน ากระบวนการ หรือเทคนิค KWDL ไปใช้ในการ
สอนคณิตศาสตร์จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึง  

จากสภาพปัญหาและเหตุผลท่ีกลา่วมาทั้งหมดน้ี ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรูข้องครูได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL น่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาตัวนักเรียนเอง และปรับปรุงแก้ปัญหาทาง 
การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้ดียิ่งข้ึนและเน่ืองจากเน้ือหาเร่ือง 
กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ น้ันเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก ซับซ้อน ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และผสมผสาน 
ต้องอาศัยการฝึกฝนท าแบบฝึกหัดบ่อย ๆ และมีการออกเป็นข้อสอบ O-NET ในทุกปี จึงเป็นผลท าให้ผู้วิจัย
เกิดแรงจูงใจในการศึกษาผลการเรียนรู้การแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อน าผลท่ี
ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเรียน
และหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL ผ่านระบบออนไลน์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 
 



 
5 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 454  คน 
 กลุ่มตัวย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1          
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 35 คน ซึ่งมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
    2.2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWDL 
เน้ือหาที่ศึกษา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องกฎเกณฑ์

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ท าให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์น าแนวคิดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค KWDL    
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หน่วยอื่นหรือระดับช้ันอื่นท่ีเน้นการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

2. เป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน และท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของเทคนิค KWDL 
วัชรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 130) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พัฒนาจาก

เทคนิค KWL ของโอเกิล (Ogle) ท่ีต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน น่ันคือ นักเรียนต้องมีความสามารถ
ในการอ่านก่อนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอา่นให้มีคุณภาพมากข้ึน จากเทคนิค KWL เพื่อใช้สอน การ
ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน KWL หรือ KWDL จะช่วยช้ีน าการคิดแนวทางในการอ่านและหาค าตอบของ
ค าถามส าคัญต่าง ๆ จากเร่ืองน้ัน จากน้ันสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้ตามความต้องการเทคนิค KWDL    
มีข้ันตอนการท างาน 4 ข้ัน ซึ่งเทคนิค KWDL มาจากค าถามท่ีว่า   

K: เรารู้อะไร (What we know) 
W: เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร (What we want to know) 
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D: เราท าอะไร อย่างไร (What we do to find out) 
L: เราเรียนรู้อะไรจากการด าเนินการในข้ันท่ี 3 (What we learned) 
การก าหนดข้ันตอนของเทคนิค KWDL การมีค าถามน าเพื่อให้คิดหาข้อมูลของค าตอบตามท่ี

ต้องการในแต่ละข้ัน จะช่วยส่งเสริมการอ่านมากข้ึน โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การน ากระบวนการ
หรือเทคนิค KWDL ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เป็นวิธีท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึง โดยเฉพาะถ้าโจทย์ปัญหาเปน็
ปัญหาของนักเรียนมากที่สุด 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 409) กล่าวว่า เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K – W – D - L) เป็นการสอน
ท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน
ในการเรียนรู้และหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาที่ก าหนดจาก 4 ค าถาม คือ What we know, What we 
want to know, What we do to find out และ What we do to find out 

การสอน K–W–D-L น้ีมีประโยชน์มากในการพัฒนาผู้เรียนทางสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลจากโจทย์ปัญหา และยังช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีระดับ
สติปัญญาหลากหลายท้ังเก่ง ปานกลางและอ่อนมาเรียนรู้ร่วมกัน ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนท่ีมี
กระบวนการคิดชัดเจน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  
Shaw, Chambless, and Chessin (1997, pp. 482 – 486) ก าหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู้

เทคนิค KWDL ไว้ดังน้ี 
K คือรู้อะไรอยู่บ้างแล้ว ในข้ันตอนน้ีผู้อ่านระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านว่ารู้อะไรอยู่บ้างแล้ว 

ครูท าหน้าท่ีบันทึกค าตอบและช่วยนักเรียนจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเหล่าน้ันช่วยอธิบายความเข้าใจท่ีอาจ
คลาดเคลื่อนหรือช่วยอธิบายให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

W คือต้องการจะรู้อะไร ด้วยการช้ีแนะจากครู นักเรียนจะบอกสิ่งท่ีพวกเขาต้องการเรียนรู้ได้
บ่อยครั้ง นักเรียนจะมีค าถามท่ียังไม่ได้ตอบในเร่ืองท่ีอ่านหรือนักเรียนอาจยกหัวข้อท่ียังไม่ได้ถกแถลงกัน
ข้ึนมาและต้องค้นหาจากแหล่งความรู้อื่นเพื่อท่ีจะหาค าตอบและข้อมูลเหล่าน้ัน 

D คือได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง สมาชิกของกลุ่มได้ใช้แบบบันทึกไปด้วยขณะท่ีช่วยกันแก้ปัญหาข้ันตอน 
“รู้อะไรบ้างแล้ว” และ “ต้องการจะรู้อะไร” น้ันได้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจปัญหา แล้ววางแผนท่ีจะหาวิธีแก้
แล้วจึงประเมินค าตอบ ส่วนการบรรยายว่า “ได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง” แล้วบันทึกไว้น้ัน ช่วยให้นักเรียนคิด
อย่างมีสติถึงแผนและกระบวนการด าเนินงานท่ีพวกเขาได้ใช้ในขณะท่ีท างานร่วมกันในการแก้ปัญหา 

L คือได้เรียนรู้อะไร ให้นักเรียนอ่านในใจและบันทึกว่าได้รู้อะไรบ้าง แล้วน ามาเล่าสู่กันฟังและ
บันทึกไว้ ข้ันตอนน้ีช่วยให้ผู้เรียนได้ขัดเกลาและขยายความคิดเห็นท้ังกระบวนการอ่านและกระบวนการ
เขียน 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2554, หน้า 15-52) เมื่อน าการเรียนรู้แบบ K-W-D-L มาประยุกต์ใช้ในการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยมีข้ันตอนในการเรียนรู้        
4 ข้ันตอน คือ 

1) ข้ัน K (What we know) เป็นข้ันท่ีนักเรียนจะต้องร่วมกันพิจารณาว่ารู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับโจทย์
หรือสิ่งท่ีโจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนส าคัญที่จะเป็นพื้นฐานหรือบันไดท่ีก้าวไปสู่
ข้ันตอนอื่น ๆ สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน หรือสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดว่า       
รู้อะไรบ้างแล้ว น ามาจดบันทึกและจัดหมวดหมู่ หลังจากน้ันจึงร่วมกันวิเคราะห์ ตีความ และสรุปข้อมูลท่ีได้ 
ในข้ันตอนน้ียังรวมไปถึงการปฏิบัติตามค าสั่งหรือกระบวนการท่ีโจทย์ก าหนด เช่น สร้างแผนภูมิ วาดรูป 
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สร้างตาราง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีโจทย์บอกให้ทราบ และรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีโจทย์บอกกับ
สิ่งท่ีโจทย์ถามว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นักเรียนเห็นแนวทางในการแก้โจทย์
ปัญหาได้ 

2)  ข้ัน W (What we want to know) เป็นข้ันท่ีนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าจากโจทย์ปัญหาน้ัน
โจทย์ต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร ในข้ันน้ีสมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันวิเคราะห์หาสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
โดยแต่ละคนจะแสดงแนวคิดและวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าว หลังจากน้ันสมาชิกในกลุ่มท้ังหมดจะ
ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ซึ่งอาจมีหลายแนวทาง ทุกคนจะต้องอภิปราย 
โต้แย้งหรือสนับสนุนแนวคิดของผู้อื่นด้วยหลักการ และเหตุผล ท้ังน้ีโดยมีพื้นฐานการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มารองรับ ในข้ันตอนน้ีนักเรียนจะเร่ิมเกิดการเรียนรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องเหมาะสมเพิ่มเติมจากแนวคิดของตนท่ีได้เสนอไปในเบ้ืองต้น 

3) ข้ัน D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องคิดว่าจะท าอะไร อย่างไร เพื่อให้ได้ค าตอบ 
ในข้ันตอนน้ีนักเรียนในกลุ่มจะได้ร่วมกันลงมือแก้ปัญหาตามท่ีได้วางแผนไว้ด้วยวิธีการเขียนประโยค
สัญลักษณ์เพื่อให้เห็นแนวทางว่าจะเร่ิมต้นในการแก้ปัญหาโดยการคิดค านวณจากจ านวนใดก่อน จากน้ันจึง
ลงมือแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบทีละข้ันตอน นักเรียนท่ีเก่งในกลุ่มก็จะช่วยอธิบายข้ันตอนและวิธีการแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนกว่า ท้ังน้ีครูจะคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

4) ข้ัน L (What we learned) เป็นข้ันท่ีนักเรียนจะน าเสนอหรือบอกได้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ในเร่ืองใด โดยเมื่อสามารถแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีได้เลือกและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว แต่ละกลุ่มจะสง่
ตัวแทนออกมาน าเสนอแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นและครูได้รับทราบและตรวจสอบ
ความถูกต้องตลอดจนซักถามเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ท้ังน้ีอาจมีการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละ
กลุ่มเพื่อให้นักเรียนเห็นรูปแบบและแนวทางท่ีถูกต้องชัดเจน หลังจากน้ันจึงเป็นการสรุปความรู้ที่ได้และ
วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยครู
อาจให้ข้อเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติม 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 409 - 410) การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล มีข้ันตอน
การสอน 4 ข้ัน ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องท่ีจะเรียนหรือสิ่งท่ีโจทย์บอกให้ทราบมี
อะไรบ้าง กิจกรรมในข้ันน้ีครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน ท่ีมีเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน แล้วให้
นักเรียนช่วยกันหาสิ่งท่ีรู้เกี่ยวกับโจทย์ เช่น สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ และสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ โดยใช้บัตร
กิจกรรมการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และแบบบันทึกการท างาน 

ข้ันท่ี 2 W (What we want to know) นักเรียนจะหาสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ หรือสิ่งท่ีนักเรียน
ต้องการรู้ กิจกรรมในช้ันน้ีนักเรียนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายเพื่อหาสิ่งท่ีต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย์  
เช่น ความสัมพันธ์ของโจทย์และก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 

ข้ันท่ี 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องท าอะไร เพื่อหาค าตอบท่ีโจทย์ต้องการ 
หรือสิ่งท่ีตนต้องการรู้ กิจกรรมในข้ันน้ี นักเรียนจะช่วยกันด าเนินการเพื่อแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนโจทย์
ปัญหาให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ หาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 

ข้ันท่ี 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ กิจกรรมในข้ันน้ีให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มจะสรุปเป็นความรู้ที่ได้จากการแก้โจทย์ปัญหา โดยให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์
ปัญหา และสรุปเป็นความรู้ที่ได้จากการเรียน 
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สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์อย่าง
เป็นข้ันตอน ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ  
 1) ข้ัน K (What we know) บอกสิ่งท่ีโจทย์ ให้มา  
 2) ข้ัน W (What we want to know) บอกสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
 3) ข้ัน D (What we do to find out) แสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ 
 4) ข้ัน L (What we learned) ระบุค าตอบท่ีได้จากการเรียนรู้ 

ประโยชน์ของเทคนิค KWDL 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 410) การสอนแบบ K-W-D-L มีส่วนช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีความพึงพอใจต่อการเรียน มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนด้วย 

ชลันดา ปาระมี (2561, หน้า 78) กล่าวว่า การใช้เทคนิค KWDL ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลาย และสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดพร้อมให้เหตุผลประกอบได้ชัดเจน 
รวมท้ังผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น และเกิด
ความส าเร็จในงานท่ีท า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้อีกเทคนิคหน่ึง
ท่ีควรใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบรู้จักการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล 

สรุปได้ว่า เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีครูสามารถน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาท่ีต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
ของนักเรียนเป็นหลัก เทคนิค KWDL น้ีจะฝึกให้นักเรียนคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนละเอียด
ถ่ีถ้วน และท าให้นักเรียนเข้าใจ กับโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังฝึกให้นักเรียนหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ฐิตินันท์  ใจยายอง (2560) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า (1) ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก (2) ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.18 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.57 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีก าหนดไว้ และ (3) เจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี 

เพิ่มพร บรรดาศักด์ิ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า      
(1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีสร้างและพัฒนาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด E1/E2 เท่ากับ 81.05/81.13 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค KWDL               
( X = 16.22, S.D. = 1.476) สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ( X = 13.18,  
S.D.= 2.194) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิธีด าเนนิงานวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

 
 

 

 

 
  
ภาพ 2 กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 แผน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องกฎเกณฑ์เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 3 ชุด 
ชุดละ 5 ข้อ โดยข้อสอบแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 

  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
นับ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.76  
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.59 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.836 

  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องกฎเกณฑ์เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าการศึกษา
อิสระ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ 
 2. จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อ และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้ว
วางแผนด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนเอง 
 3. ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 454 คน โดยสุ่มได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 35 คน 

วิธีการจัดการเรียนรูด้้วย
เทคนคิ  KWDL ผ่านระบบ
ออนไลน ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และความพึงพอใจของนักเรียนตอ่การ
เรียนวิชาคณติศาสตรท์ี่จัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนคิ KWDL 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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 4. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWDL เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 บทบาทของผู้เรียน เป้าหมายของการ
เรียน วิธีวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติตนในการเรียนได้อย่างถูกต้อง  
 5. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผ่านข้อสอบออนไลน์ (Google 
form) 

6. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จ านวน 8 แผน 
ระยะเวลา 8 คาบ คาบละ 60 นาที และในระหว่างน้ีมีการทดสอบย่อยระหว่างเรียน 3 ครั้ง ดังน้ี 
    ครั้งท่ี 1 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
    ครั้งท่ี 2 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
    ครั้งท่ี 3 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 

7. หลังจากการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามเน้ือหาแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ด้วย
แบบทดสอบชุดเดียวกัน ผ่านข้อสอบออนไลน์ (Google form) แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการ
ทดลองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมท้ังให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบ
ออนไลน์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.67/81.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน    
เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 5.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.49 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนเท่ากับ 16.29     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.36 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้
สถิติ t - test dependent พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (t = - 23.57) สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้        
เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านระบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D.= 0.538) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด ( X = 4.09) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม ( X = 4.04) และค่าเฉลี่ยต่ า
ท่ีสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 3.97) 
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การอภปิรายผล 
ผลจากการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  โดยการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 82.67/81.43 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจยัได้สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวน 
การศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหา และเทคนิค KWDL 
ตลอดจนศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม เพื่อน าไปใช้ใน
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เน้นให้นักเรียนคิดเป็นล าดับ
ข้ันตอน นักเรียนมีการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท่ีส าคัญการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL ยังมีข้ันตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็นล าดับข้ัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบ
แยกแยะก่อนหาข้อสรุปด้วยตนเองและยังช่วยให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่งมีโอกาสได้เรียนรู้ 
ได้รับการฝึกวิธีคิดอย่างมีระบบแบบแผนและข้ันตอนร่วมกัน ดังน้ัน จึงท าให้แผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลันดา ปาระมี (2561) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้
เทคนิค KWDL กับการเรียนรู้แบบปกติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.75/78.54 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเพิ่มพร บรรดาศักด์ิ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/81.13 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ท่ีก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตร์เน่ืองจากเป็นกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ค าถามได้ดียิ่งข้ึน ช่วยให้การหาค าตอบของโจทย์ง่ายข้ึน ซึ่งตรง
กับท่ี โอเกิล (Ogle, 1986) ผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ท่ีกล่าวว่า การด าเนินการตาม 
ล าดับข้ันตอน KWDL จะช่วยช้ีน าการคิดแนวทางในการอ่านและหาค าตอบของค าถามส าคัญต่าง ๆ จาก
เร่ืองน้ัน การมีค าถามน าเพื่อให้คิดหาข้อมูลในแต่ละข้ัน จะช่วยส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จึงเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีเหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะถ้าโจทย์ปัญหาเป็นปัญหาของนักเรียน
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพิ่มพร บรรดาศักด์ิ (2561) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.22 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 81.1 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL ผ่านระบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.09 รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม 4.04 และค่าเฉลี่ย
ต่ าท่ีสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.97 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL เน้นให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบเป็นข้ันเป็นตอนท่ีชัดเจน อีกท้ังนักเรียนยัง
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาข้อสรุปตามกระบวนการ ท าให้นักเรียน
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รู้สึกสนุกกับการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าท่ีจะถามครูและเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจและอยาก
ตอบปัญหาในการท ากิจกรรมมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซัฟฟียะห์  สาและ (2559) ได้ท าการ 
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เร่ืองค่ากลางของข้อมูล ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDLของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง ค่ากลางของข้อมูล พบว่า  
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   

1. จากผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน ครูผู้สอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการจัดการ
เรียนรู ้ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ห้มากขึ้น 
 2. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ในช่วงคาบแรก นักเรียนไม่สามารถเขียนสรุป
กระบวนการคิดในข้ันตอน L ได้ เน่ืองจากนักเรียนคุ้นเคยกับการท าแบบฝึกหัดท่ีแสดงวิธีท าแล้วตอบเลย 
ดังน้ัน ในช่วงแรกครูจะต้องคอยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนท่ียังไม่เข้าใจสามารถเขียน
อธิบายได้ 

3. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เหมาะท่ีจะน าไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างเรียน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในระหว่างการจัดการเรียนรูห้รือไม่ 
หากผู้เรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้สอนก็จะหาวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL จะช่วยให้นักเรียนพยายามเขียนสิ่งท่ีนักเรียนรู้ลงไปในแผนผัง
มากที่สุดแม้จะเป็นโจทย์ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ท่ีนักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งจะช่วยให้ครูทราบว่านักเรียน
ไม่เข้าใจ ปัญหาในจุดไหน  

4. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีและเปิดใจให้กว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน พร้อมท้ังช่ืนชม ให้ก าลังใจ และเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริม
บรรยากาศในห้องเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โดยบูรณาการกับเทคนิคการสอนวิธีอื่น 

เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ท่ีมีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค KWDL กับเน้ือหาสาระอื่น ๆ หรือวิชา
อื่น ๆ ด้วย 
 4. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google meet มีบางช่วงท่ีระบบไม่เสถียรโดยเฉพาะการแชร์
วีดิโอ ควรหาวิธีการจัดการเรียนรู้จากช่องทางอื่น เช่น Zoom หรือ Teams เป็นต้น 
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