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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เร่ือง การเคลื่อนท่ี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL – Plus และการสอนตามคูมือครู  

กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน 

60 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL – Plus และกลุมควบคุม  

จํานวน 30 คน ไดรับการสอนตามคูมือครู  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี 1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

การเคลื่อนท่ี 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต เร่ือง การเคลื่อนท่ี 3) แบบวัดความพึงพอใจ   

 ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต เร่ือง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL – Plus  สูงกวาการสอนตามคูมือครู  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL – Plus 

อยูในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, นักเรียน, การสอน

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
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Abstract 
 The purpose of this research were to a comparison of Learning achievement on the subject 

of motion among Mattayomsuksa 6 students, who were taught with the KWDL – Plus Technique 

and with the use of teacher’s manual. The sample for the study consisted of 60 Mattayomsuksa 

6 students who were studying at Ongkharak school during the 2016 academic year. 30 students 

taught with the KWDL – Plus Technique served as an experiment group wheres another 30 taught 

using the teacher’s manual served as a control group. 

 The instruments used in the study were 1) an academic achievement test for motion  

2) an academic achievement test of O-NET for motion 3) satisfaction questionnaire.  

 The outcomes of the study reveal that level of achievement of the students who were 

taught with the KWDL – Plus Technique was higher than those of the students who were taught 

using the teacher’s manual at the .01 significant. The student’s satisfaction with the KWDL – Plus 

Technique were at a high level. 

Keyword: The learning of KWDL – Plus Technique, Learning achievement, Students’s satisfaction, 

Students, The Basic Science Learning 

 

บทนํา 
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมีผลตอการพัฒนาคนใหสอดคลองกับสภาพการณ  ซึ่ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2550 – 2554 ฉบับท่ี 10 เนนการพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพทาง

การศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ การศึกษาเพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานเชื่อมโยงความรูมาใชในการ

ดํารงชีวิตประจําวันในสังคม  และถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549 : 13-14)  ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559 

ระบุวา คนไทยจะไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย  แตยังมีปญหาดานสติปญญา  คุณภาพการศึกษา  และมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ผลการพัฒนาตามชวงวัยพบวา  เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวารอยละ  

50.0  และมาตรฐานความสามารถของผูเรียน ในเร่ืองการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และความคิด

สรางสรรคคอนขางตํ่า จึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไทยใหไดมาตรฐานสากล  และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: 39 - 44) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยโดยบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 24 ท่ีกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัด

เน้ือหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน และทําเปน รักการอาน  และ
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เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (กรมวิชาการ, 2546: 12-14) ในขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความ สามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5) และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระบุวา  วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธี

คิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถ 

ในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92)  

วิชาฟสิกสเปนวิชาหน่ึงของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซ่ึงเน้ือหาสาระเก่ียวของกับสิ่งไมมีชีวิตใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2541: 2-7)  เกี่ยวของกับความจริงท่ี

เกิดขึ้นในธรรมชาติเพ่ือใหผูเรียนเขาใจในปรากฏการณตามธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น  สามารถคนหาสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น

ได (นงนุช  สหัสดี, 2545: 2)  แตการสอนฟสิกสในปจจุบันพบวา  การสอนฟสิกสยังมีลักษณะครูเปนศูนยกลาง 

มุงเนนใหผูเรียนจดจําสมการคณิตศาสตรและการนําไปใช จึงทําใหผูเรียนขาดความรูความเขาใจแนวคิดทางฟสิกส ไม

เขาใจหลักการพ้ืนฐานทางฟสิกส (สุระ วุฒิพรม, 2547: 20) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฟสิกสสวนใหญจึงมุงเนน

ไปท่ีการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทางคณิตศาสตรมากกวาท่ีจะใหผูเรียนซึมซับแนวความคิดหลักหรือมโนมติ

ทางการเรียนฟสิกส (พจนา เปยมถาวรพจน, 2546: 2)  ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน

ฟสิกสคือ ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชาฟสิกสเพราะมีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ การใชคณิตศาสตรไมคลอง 

การแกปญหาโดยใชเหตุผลและกระบวนการทางวิทยาศาสตรนอย (สุมิตร  สวนสุข, 2551: 14)  โดยเฉพาะนักเรียน

ท่ีเลือกเรียนสายศิลป-ภาษา  ท่ีไมชอบเรียนวิชาฟสิกสดังท่ี นวัช  ปานสุวรรณ (2555) ไดกลาววา การสอนวิชา

ฟสิกสกับนักเรียนสายศิลป เปนสิ่งท่ีตองใชความพยายามมาก  เพราะนักเรียนสวนใหญไมมีความถนัดในดานการ

คํานวณ จึงเลือกท่ีจะเรียนสายศิลปแทนท่ีจะเรียนทางดานสายวิทย-คณิต  แตในหลักสูตรของระดับมัธยมศึกษาได

จัดใหนักเรียนทุกคนตองเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวยวิชาเคมี ชีววิทยา และฟสิกส  ดังน้ัน จึงเลี่ยง

ไมไดท่ีนักเรียนสายศิลปจะตองเรียนวิชาน้ี   

จากการศึกษาผลการสอบ O-NET ป พ.ศ.2553, 2554, 2555 และ 2556  คาสถิติคะแนนเฉลี่ยวิชา

วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 ซ่ึงมีเน้ือหาวิชาฟสิกสดวยน้ัน  ปรากฏวาผลสอบระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 

30.90, 27.90, 33.10 และ 30.48 ตามลําดับ สวนท่ีเก่ียวของกับวิชาฟสิกสโดยมีคาสถิติคะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระ

ไดแก สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี  คิดเปนรอยละ  30.41, 22.58, 27.95 และ 23.21 ขณะเดียวกันผลสอบ O-NET 

ระดับโรงเรียนของโรงเรียนองครักษ คาสถิติคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  คิดเปนเปนรอยละ  

29.77, 25.83, 31.74 และ 27.95 ตามลําดับ แยกตามสาระ สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี คิดเปนรอยละ  28.72, 

20.51, 26.42 และ 21.69 ตามลําดับ  (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 2557) จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา 

คะแนนผลการสอบโอเน็ต ซึ่งเปนการสอบขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมนักเรียนท้ังสายวิทยและ

สายศิลป โดยเฉพาะสาระของวิชาฟสิกสมีผลคะแนนนอยมากเมื่อเทียบกับ 100 คะแนน และนับไดวาเปนปญหา

จําเปนเรงดวน ท่ีจะตองเรงพิจารณาหาแนวทางแกไขเปนอันดับแรก 

ดังน้ัน แนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนฟสิกสสําหรับนักเรียนสายศิลป  เพ่ือใหผูเรียนมี

คุณภาพท่ีมุงหวัง  และไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการศึกษาระดับชาติท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  รวมถึง

การศึกษาวิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรท่ีเนนกระบวนการ

http://www.youtube.com/watch?v=lMs19UQDi_M
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ไปสูองคความรู  โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน ในกิจกรรมท่ีหลากหลาย บรรยากาศในการเรียนการสอน 

ขาดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูสอนและผูเรียน  เมื่อมีการปอนคําถามก็ไมไดรับการตอบสนองจากนักเรียน

เทาท่ีควร  นักเรียนท่ีเรียนเกงมักจะเปนผูตอบคําถามเปนสวนใหญ  และเมื่อพบโจทยปญหาท่ีแตกตางจากท่ีเคยพบ

ในชั้นเรียน  นักเรียนก็ไมสามารถท่ีจะแกปญหาโจทยได  จึงเปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสต่ํา  

เน่ืองมาจากนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห  มีผลทําใหนักเรียนไมสามารถนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรไปใช

แกปญหาในชีวิตประจําวันได (สมวุฒิ  ชัยกิจ, 2547: 3)   

การเรียนวิทยาศาสตรเปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีผูเรียนรับขอมูลขาวสารจากสิ่งแวดลอม  แลวนํามา

ประมวลใหมีความหมาย  ตามความรูและประสบการณเดิมของแตละคน  สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาจะ

สรางรูปแบบการทํางานทางวิทยาศาสตรออกมาในรูปภาษาเขียน  โดยใชการมีปฏิสัมพันธกับผูคนและวัตถุสิ่งของ

รอบตัว  การเขียนบรรยายและการวาดภาพท่ีแสดงถึงความเขาใจในปรากฏการณทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รอบตัว  ทําใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางแทจริง  เพราะนักเรียนไดสะทอนความคิดของเขาออกมาจาก

ประสบการณ  และการจัดรูปแบบเพ่ือการเขียน  เปนเคร่ืองมือชวยใหนักเรียนนําความคิดมาจัดเรียบเรียงหรือ

สะทอนความคิดจากประสบการณออกมาใหเปนรูปราง  มีลักษณะเปนงานชิ้นใหม  การจัดรูปแบบเพ่ือการเขียน

ไดมาจากการมองเห็นเปนภาพ  การแสดงองครวมของขอเท็จจริง  มโนทัศน  และความสัมพันธของทุกสิ่งภายใน

กรอบความคิดท่ีนํามาวาดขีดเขียนหรือจัดรูปแบบในคร้ังน้ันๆ (วินัย  ดําสุวรรณ. 2548: 64-70) ซ่ึงสอดคลองกับ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ท่ีเชื่อวา การเรียนรู หรือการสรางความรู เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยท่ี

ผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งท่ีพบเห็นในสิ่งแวดลอมหรือสารสนเทศใหมท่ีไดรับมา

เชื่อมโยงกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม มาสรางเปนความเขาใจของตนเอง (อนุชา  โสมาบุตร, 2556) ซ่ึงใน

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL-Plus  เปนการสอนการอานท่ีเนนการคิด  และกระตุนใหนักเรียนนํา

ความรูเดิมท่ีมีอยูและความอยากรูอยากเห็นมาใชในการแสวงหาความรูในการอาน  KWL-Plus  เปนขั้นตอนการ

สอนอานท่ีเร่ิมจากประสบการณเดิมและสิ่งท่ีผูเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองหรือหัวขอท่ีอาน  สิ่งท่ีผูอานตองการเรียนรู  และ

สิ่งท่ีผูอานไดเรียนรูจากเร่ืองท่ีอาน  สําหรับสวนท่ีเพ่ิมเติม Plus เปนสวนท่ีฝกใหผูอานสรุปเร่ืองท่ีอานออกมาเปน

แผนผังความคิด KWL-Plus  เปนอีกเทคนิคหนึ่งท่ีไดรับความสนใจและเปนท่ียอมรับจากนักการศึกษาและนักวิจัย

หลายทานวาเปนเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการสอนอาน  ทัศพร  เกตุถนอม (2547: 29)  กลาววาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ KWL-Plus  เปนการกระตุนใหนักเรียนรูจักตอยอดความคิดของตัวเอง  จะ

เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคของตัวเองไดดี  สวนเทคนิค KWDL  เปนเทคนิคท่ีเพ่ิม

วิธีการหาคําตอบ  สามารถทําใหผูเรียนฝกคิด  แกโจทยปญหาอยางเปนขั้นตอน  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการท่ีนักเรียนสาย

ศิลปจะสามารถเรียนรูได มีความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห  แกปญหาได  และสรุปสิ่งท่ีเรียนรูออกมาใน

รูปแบบตางๆ จึงไดนําเทคนิค KWL-Plus และ เทคนิค KWDL  มาผสมผสานกัน เปนเทคนิค KWDL-Plus ดวย

เหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เร่ืองการ

เคลื่อนท่ี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus และการสอนตาม

คูมือครู 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เร่ืองการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus กับการสอนตามคูมือครู 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการสอบโอเน็ต เร่ือง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัด 

การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus กับการสอนตามคูมือครู 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus หมายถึง  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถในการอาน  การคิดวิเคราะห  การแกโจทยปญหา  และเขียนสรุปความสิ่งไดจากการเรียนรู  ดวย

วิธีการฝกใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาความรู  โดยครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล

จนคนพบความรูหรือแนวทางการแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง  สรุปเปนหลักการ  กฎเกณฑหรือวิธีการในการ

แกปญหา  และสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในสถานการณตางๆ ได  ประกอบดวย 

 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน หมายถึง  ขั้นตอนการสรางความสนใจ  โดยครูใหนักเรียนไดเรียนเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

เน้ือหาในหลักสูตร  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรือจากการสาธิตตางๆ นักเรียนประมวลความรูเดิมและสิ่งท่ี

ตองการรูในตาราง KWDL-Plus ตามขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 K (What  we  know) นักเรียนรวมกันหาสิ่งท่ีรูแลวหรือสิ่งท่ีโจทยกําหนด 

  ขั้นท่ี 2 W (What  we  want  to  know) นักเรียนรวมกันหาสิ่งท่ีโจทยใหหาอะไรและมีวิธีการ

อยางไร หรือหาสิ่งท่ีตองการรูเพ่ิมจากความรูเดิมท่ีมีอยู 

 2) ขั้นสอนเน้ือหาใหม หมายถึง ขั้นตอนท่ีครูอธิบายความรูในบทเรียน และใหนักเรียนปฏิบัติการทดลอง 

แกโจทยปญหา หรือคนควาใหไดขอมูลเพ่ือใชตอบคําถามในสิ่งท่ีตองการรู ในขั้นตอน ดังน้ี 

  ขั้นท่ี 3 D (What we do to fine out) นักเรียนรวมกันดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือใหไดคําตอบ 

 3) ขั้นสรุปบทเรียน หมายถึง การอภิปรายสิ่งท่ีไดคนควา แลวสรุปมาเปนองคความรู แลวนําองคความรู

น้ัน มาเขียนในรูปแบบใหมท่ีเขาใจไดงายขึ้น เชน แผนมโนทัศน  แผนผังความคิด เปนตน ดังขั้นตอไปน้ี 

  ขั้นท่ี 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปคําตอบท่ีไดจากการแกโจทยปญหาหรือสรุป

ความรูท่ีไดจากการเรียนรู 

  ขั้นท่ี 5 Plus นักเรียนเขียนสรุปความรูท่ีไดท้ังหมดตามความเขาใจในรูปแบบการบรรยาย  การเขียน

ภาพมโนทัศน ตามความเหมาะสมของเน้ือหา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เร่ืองการเคลื่อนท่ี ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus และการสอนตามคูมือครู  ผูวิจัย

ใชแบบแผนการทดลองกับกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

หนวยสุม จํานวน 2 หองเรียน แลวจับฉลากเพ่ือคัดเลือกเปนกลุมทดลอง 1 กลุม  แลววัดผลกอน – หลังการทดลอง 

(The  Randomized  Pretest – Posttest  Control  Group  Design) (องอาจ  นัยพัฒน, 2551: 132 – 133) 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนองครักษ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 60 คน เปนกลุม

ตัวอยาง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ทําการทดสอบกอนเรียน(Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

จํานวน 30 ขอ ซ่ึงเปนขอสอบท่ีไดหาคุณภาพเรียบรอยแลว  

 2. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอนเอง 

 3. ทําการทดสอบหลังเรียน(Post-test) ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนเรียนและให

นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  

วิธีสอน 
คาเฉลี่ยคะแนนกอนไดรับการสอน คาเฉลี่ยคะแนนหลังไดรับการสอน 

X  ..DS  t  X  ..DS  t  
การสอนโดยใชเทคนิค KWDL-Plus 

การสอนตามคูมอืครู 

11.73 

10.70 

3.08 

1.73 

1.60 19.03 

14.23 

3.56 

2.25 

6.24 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการใชขอสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท่ีระดับ .01  

วิธีสอน 
คาเฉลี่ยคะแนนกอนไดรับการสอน คาเฉลี่ยคะแนนหลังไดรับการสอน 

X  ..DS  t  X  ..DS  t  
การสอนโดยใชเทคนิค KWDL-Plus 

การสอนตามคูมอืครู 

7.43 

6.73 

2.46 

1.17 

1.41 12.30 

10.40 

1.97 

1.65 

4.05 

 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ

เทคนิค KWDL-Plus นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.63, S.D.= 0.18) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  ระหวางการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus และการสอนตามคูมือครู และศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค KWDL-Plus สามารถอภิปรายผลได ดังตอไปน้ี 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

โดยเทคนิค KWDL-Plus และการสอนตามคูมือครู พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางขึ้นมีคุณภาพดี  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติ

ดวยตนเอง มีขั้นตอนท่ีเรียงลําดับความคิดงายตอการเรียนรู  ทําใหนักเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมและ

ประสบการณใหมจากการอานและการฟง  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาสิ่งท่ีตองการเรียนรูตอไป  หลังจากน้ันหาวิธีการท่ี

เหมาะสมเพ่ือจะไดคําตอบท่ีถูกตองตามหลักการ แลวนําสิ่งท่ีเรียนรูท้ังหมดมาเขียนสรุปเปนองคความรูทําให

นักเรียนมีความเขาใจและมีความรูท่ีคงทน  สอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของเพียเจต  กลาววา การเรียนรู 

หรือการสรางความรู เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยท่ีผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยการนํา

ประสบการณหรือสิ่งท่ีพบเห็นในสิ่งแวดลอมหรือสารสนเทศใหมท่ีไดรับมาเชื่อมโยงกับ ความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม 

มาสรางเปน ความเขาใจของตนเอง(อนุชา  โสมาบุตร,  2556) และนอกจากน้ีนักเรียนแตละกลุมไดชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน  รวมกันอภิปรายในทุกขัน้ตอนจนสามารถหาคําตอบและสรุปผลการเรียนรูได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรู

แบบรวมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) โดยสุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2552) 

กลาวถึงความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือไววา กระบวนการเรียนรูไดรวมมือกันและชวยเหลือกันในการเรียนรู 

โดยแบงกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงเปนลักษณะการรวมกลุมอยางมีโครงสรางอยาง

ชัดเจน มีการทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพ่ึงพากันและกัน มีความรับผิดชอบ

รวมกัน ท้ังตนเองและสวนรวม เพ่ือใหตนเองและสมาชิกในกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด และ

สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน (2554) ไดกลาววาการเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุมการทํางาน เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนแบบรวมมือไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมรวมกัน

แบบธรรมดา แตเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางอยางชัดเจน จากการท่ีสมาชิกแตละคนในทีมมีปฏิสัมพันธตอกัน

ในการเรียนรู และสมาชิกทุกคนจะไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะชวยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนรูของ

สมาชิกในทีม ดังน้ันการจัดผูการเรียนเขากลุมทํางานโดยท่ัวๆ ไปจึงอาจไมใชการเรียนแบบรวมมือ เพราะมักพบ

นักเรียนท่ีเกงเทาน้ันจะเปนผูจัดการใหเกิดผลงานในทีม สมาชิกอื่นๆ อาจไมมีโอกาสในการแสดงออก  ผลการวิจัย

ของ วราภรณ  กิจสวัสด์ิ (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการแกโจทย

ปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL จากผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนท่ีเรียนรูมีผลหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 

KWDL-Plus กับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนการจัด 

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเทคนิค KWDL-Plus วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.63, S.D.= 0.18) 
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 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี  ทําใหทราบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูรวมกับเทคนิค KWDL- Plus วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ผลสรุปมีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. จากการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาการสอนตามคูมือครู แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL – Plus 

เปนการสอนท่ีสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเปนอยางดี  เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิค KWDL – Plus เปนวิธีการสอนท่ีมีครูคอยกระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  อภิปราย

ความรูเดิมท่ีมีอยูไปสูความรูใหมท่ีนักเรียนสนใจอยางมีเหตุมีผล  โดยนักเรียนสามารถหาวิธีการท่ีเหมาะสมตอการ

ไดมาซ่ึงคําตอบในสิ่งท่ีตองการรู  แลวสรุปองคความรูในรูปแบบท่ีตนเองถนัดทําใหเกิดความรูท่ีคงทน  ดังน้ันผูสอน

จึงควรนําวิธีการสอนน้ีไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและวิชาอื่น ๆ 

 2. การเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL – Plus เปนรูปแบบการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  

นักเรียนมีบทบาทในการเรียนคอนขางมาก  และในแตละขั้นตอนนักเรียนจะตองทําความเขาใจเพ่ือท่ีจะเขียนขอมูล

ไดตรงตามลําดับขั้นน้ันๆ ดังน้ันในระยะแรกครูควรอธิบายขั้นตอนตางๆ ใหชัดเจน และดูแลอยางใกลชิดอธิบายซ้ํา

จนนักเรียนมีความเขาใจท่ีถองแท  จากน้ันจึงกําหนดเวลาในการเรียนแตละขั้นใหชัดเจน 

 3. การนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL – Plus ไปใช  ครูจะตองมีความเขาใจและอธิบายใน

แตละขั้นตอนเปนอยางดี  เปนผูบริการในการเตรียมอุปกรณตาง ๆ และควรจัดแหลงสืบคนใหเพียงพอตอความตองการ

ของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนความรูมากขึ้น นอกจากน้ียังเปนการกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาท่ีทําให

เขาตองการรูไดเปนอยางดี มีความสนุกสนานในการเรียนรู 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีอิสระในการคิด เสนอความคิดเห็นอภิปราย

รวมกันในหองจนประสบความสําเร็จในหาคําตอบ 

 2. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL-Plus ไปศึกษารวมกับรูปแบบการสอนอื่น ๆ เพ่ือศึกษา

การเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู เชน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบรวมมือ   

 3. แผนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นหรือในระดับชั้นอื่นตอไป 

 4. ควรมีการจัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสม  โดยมีการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานนักเรียนแลวนําคะแนนท่ี

ไดมาจัดเรียงแลวแยกผูเรียนเปนกลุมเกง ปานกลาง และออนใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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