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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus 

และการสอนแบบปกติ เร่ืองคอมบินาทอริกเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

The Comparison of Mathematical Learning Achievement between Teaching by KWLH 

Plus Technique and Conventional Methods on The Topic “Basic of Combinatorics” 

for Students in Mathayomsuksa 5 

นิรัญญา คงพร้ิว (Niranya Kongprew)* อดิศกัด์ิ พงษพ์ลูผลศกัด์ิ (Adisak Pongpullponsak)** 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคอมบินาทอริกเบ้ืองต้น โดยใช้เทคนิค KWLH Plus และการสอนแบบปกติ ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม อาํเภอเขาสมิง 

จงัหวดัตราด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus และกลุ่มท่ีเรียนโดย

ใชก้ารสอนแบบปกติ กลุ่มละ 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้, เอกสารประกอบการสอน 

และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีความเช่ือมัน่ 0.92 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน

โดยใช้เทคนิค KWLH Plus สูงข้ึนร้อยละ 36.67 นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ สูงข้ึนร้อยละ 15.41 และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

ABSTRACT 

 This research was an experiment research. The objective of this research was to study educational 

achievements comparing the students learning achievement about basic of combinatorics by KWLH Plus technique 

and conventional methods for students in grade 11. The 64 students from Khaosamingwidtayakom school Trat in  

the 2nd semester of 2014 academic year were sample in this experiment. They were randomized into KWLH Plus 

technique group and conventional method group with 32 students in each group. The instruments consists of 

instructional plans, handouts and achievement tests which have reliability 0.92. The results have shown that  

the achievement of KWLH Plus technique group ( 34.33% increase) was 16.56% better than conventional methods 

group (17.77% increase) at level of significance .05.  

 

คาํสําคญั: เทคนิค KWLH Plus  คอมบินาทอริกเบ้ืองตน้  

Key Words: KWLH Plus Technique, Basic of Combinatorics  
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บทนํา 

 ใน ก ร ะ บ วน ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้  ต าม

พระราชบ ัญญ ัต ิก ารศึกษ าแห่งช าติ พ .ศ .  2542 

มาตรา 24 (2) ได้กล่ าวไว้ว่า  ให้สถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ

การคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุต์

ความรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มาตรา 24 (3) 

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั

ให้ทาํได  ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้

อยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (2549) ท่ีกล่าวว่าการจดักิจกรรมการสอน

ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์เพ่ือกระตุน้ให้

นัก เรียน เกิดความใฝ่ รู้  รู้จัก คิดวิ เคราะห์  ค้นคว้า 

หาความรู้จากการอ่าน สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองและ

สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน (สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, 

2549) 

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาเก่ียวข้องกับความคิด 

กระบวนการและเหตุผล ฝึกให้เป็นคนช่างคิด มีความ

ริ เร่ิมส ร้างสรรค์  สามารถวิ เคราะห์ ปัญหาห รือ

สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยแกปั้ญหาและ

นําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยทั่วไปการสอนจะมีองค์ประกอบหลายประการ 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการสอนอยา่งหน่ึง คือ มีการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

โดยผู ้เรียนจะทํากิจกรรมท่ีอาศัยกระบวนการของ

สมอง ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  โยงความสัมพันธ์ 

เปรียบเทียบ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ผลการ

เรียนรู้อาจอยู่ในรูปของความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ การประเมินผล โดยการจดัการเรียน

การสอนอาจอยู่ในรูปของการบรรยาย อธิบาย สาธิต 

หรือปฏิบติัใหดู้ ใหอ้่านเน้ือหาสาระ ใหอ้ภิปราย ใหท้าํ

แบบฝึกหัด ให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ ฯลฯ (บุญชม, 2545 

อา้งถึงใน มณีชยั, 2549) แต่กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ของไทยยงัคงเป็นแบบท่องจาํ หรือ

บรรยาย ผู ้สอนมักจะเน้นเฉพาะแต่เน้ือหาสาระท่ี

สาํคญั โดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีจาํเป็น

ท่ีต้องใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด

ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถ

ในการอ่าน การวิเคราะห์ การแปลความหมาย (สุทธิพงศ,์ 

2549) หากไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขก็จะส่งผลต่อ

การศึกษาของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนได้ ดังนั้ น

ครูผู ้สอนจึงมีบทบาทหน้าท่ี ในการจัดการเรียน 

การสอนท่ี มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล 

ส่งเสริมในดา้นการคิด การแกปั้ญหา มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ร่วมกนั 

 จากประสบการณ์การสอนของผูว้ ิจยัและ

การสัมภาษณ์นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

เก่ียวกับ ปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์  พบว่า 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกบัการเรียนเร่ือง

ความ น่ าจะเป็น  เน่ื องจาก เน้ื อหามีลักษณะเป็น

นามธรรม ส่ือความหมายโดยการใช้สัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ ไม่มีกฎหรือสูตรท่ีตายตวั คาํตอบท่ีคิดได้

มกัไม่ตรงกบัเฉลยหรือเม่ือคิดหาวิธีการแกปั้ญหาได้

แลว้แต่เม่ือนาํไปแกปั้ญหาปรากฏว่าความคิดท่ีคิดไว้

ไม่ถูกตอ้ง บางคร้ังโจทยปั์ญหามีความซับซ้อนอ่าน

แลว้ไม่เขา้ใจ เม่ือเจอโจทยปั์ญหาท่ีไม่คุน้เคย นกัเรียน

ก็ไม่สามารถคิดหาคาํตอบได้ จึงทําให้นักเรียนเกิด

ความเบ่ือหน่ายและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง

ความน่าจะเป็นตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ครูผูส้อนกาํหนด 
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 การใช้เทคนิคการอ่านในกิจกรรมการเรียน

การสอน จะช่วยให้ผูเ้รียนไดใ้ช้กระบวนการคิดและ

คน้หาเหตุผลจากขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีอ่าน ดงันั้นผูว้ิจยั

จึงคน้หาเทคนิคการอ่านท่ีน่าสนใจเพ่ือนาํมาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นั้นคือ เทคนิค 

KWLH Plus เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้นักเรียนพัฒนา

ทกัษะการอ่านไดดี้ มุ่งทบทวน พฒันา กระตุน้ความรู้

เดิมเพ่ือนาํมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ เทคนิค KWLH 

Plus เป็นเทคนิคท่ีเพ่ิมเติมจาก KWL Plus ซ่ึงมีพื้นฐาน

ม าจ าก เท ค นิ ค  KWL ข อ งค า ร์ แ ล ะ โ อ เกิ ล  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย 3 ส่วนท่ีสาํคญั คือ K – ระบุส่ิงท่ีรู้ เร่ืองท่ีรู้ 

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกาํหนดหรือหัวขอ้ท่ีกาํหนด, W – 

อยากรู้อะไรบา้ง จากส่ิงหรือเร่ืองท่ีกาํหนดในขั้นแรก 

และ L – เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีกาํหนด หลงัจาก

อ่านเสร็จแลว้ ท่ีแตกต่างคือ KWL Plus มีการเพ่ิมเติม

การทําแผนผงัมโนทัศน์ และการสรุปของเร่ืองราว

ต่างๆ ท่ีอ่าน เม่ือจบกระบวนการ KWL สาํหรับเทคนิค 

KWLH Plus ส่วนท่ีเพ่ิมเติมอีกขั้นหน่ึงคือ ขั้น H เป็น

ขั้นท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได้

ทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีนกัเรียนจะตอ้งอ่าน 

ตอ้งคิดและทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่านไวส้ําหรับฝึก

ทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการคิดแบบต่างๆ ขั้น H 

เป็นขั้นท่ีนักเรียนต้องคิดหาความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน 

รวมทั้ งแหล่งเรียน รู้ท่ีจะสืบค้นหาความรู้ค ําตอบ

เพิ่มเติม  ซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และ

วิธีการเรียนรู้ได้หลากหลายต่อไป  และในขั้น  Plus 

หมายถึงส รุปผลการเรียน รู้ขั้ นตอนทั้ งหมดของ 

KWLH แล้วให้ แสดงออกด้วยการส ร้างแผนผัง

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของสาระความรู้ต่างๆ ช่วยใน

การสรุปสาระสาํคญัและเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจ

ของนกัเรียน (วชัรา, 2552) 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงนาํเทคนิค 

KWLH Plus มาใชใ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองคอมบินาทอริกเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองความน่าจะเป็น  ในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

เพ่ือให้ผูเ้รียนตระหนักในกระบวนการทาํความเขา้ใจ 

การวางแผน  ตั้ งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจ

ตนเอง มีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ 

เขียนสรุป และนําเสนอ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีข้ึน โดยอาศยัการอ่าน 

การคิดที่เป็นระบบ  การหาความรู้เพิ ่มเติม  มีเพื ่อน

ร่วมคิด  และสามารถนําทักษะการอ่านดังกล่าวไป

พฒันาในการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วชิาอ่ืนไดอี้กดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง

คอมบินาทอริกเบ้ืองต้น โดยใช้เทคนิค KWLH Plus 

และการสอนแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองคอมบินาทอริกเบ้ืองตน้ ระหว่างการสอนโดยใช้

เทคนิค  KWLH Plus และการสอนแบบปกติของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

วธีิการวจิัย 

 การวิ จัยค ร้ั ง น้ี เป็ นการวิ จัย เชิ งทดลอง 

(Experimental Research) มีก ลุ่มตัวอย่าง  เค ร่ืองมือ 

และวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
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 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2557 จาํนวน 64 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บ

การสอนแบบปกติ 32 คน และกลุ่มท่ีไดรั้บการสอน

โดยใช้เทคนิค KWLH Plus 32 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจยัคดัเลือกโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยการหาค่าเฉล่ียของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 

ของนกัเรียนแต่ละห้องเรียน เลือกหอ้งเรียนท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ี

ใกล้เคียงกัน จํานวน 2 ห้องเรียน  และจับสลากเพ่ือ

เลือกวิธีการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียน โดยให้

การสุ่มคร้ังท่ี 1 เป็นห้องเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

เทคนิค KWLH Plus และการสุ่มคร้ังท่ี 2 เป็นหอ้งเรียน

ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเอกสาร

ประกอบการสอนเร่ืองคอมบินาทอริกเบ้ืองตน้ สาํหรับ

นั ก เรี ยนชั้ นมั ธยม ศึ กษาปี ท่ี  5 ท่ี ผู ้วิ จั ยส ร้ างข้ึ น 

ประกอบดว้ยเนื้อหาทั้งหมด  6 ส่วน คือ กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีการจดัหมู่ 

ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็นและกฎท่ีสําคญับาง

ประการของความน่าจะเป็น ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญและนําไปทดสอบกบันักเรียนท่ีเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น  ภาคเรียน ท่ี  2  

ปีการศึกษา 2556 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ

แผนการจดัการเรียนรู้และเอกสารประกอบการสอน 

วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือ หาค่าความยากง่าย  

ค่าอาํนาจจําแนกและตรวจสอบความ เชื่อมั ่นของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองคอมบินาทอริก

เบ้ืองต้น  มีจํานวน  9 แผน  20 ชั่วโมง ทุกแผนการ

จัดการเรียนรู้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ

จํานวน  3 คน  โดยใช้แบบสอบถาม  ประกอบด้วย 

ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ดา้นการวดัและการประเมินผล มีค่าเฉล่ียร้อยละ 93.78 

อยู่ในระดับ ดีมาก  สํ าห รับแบบทดสอบ ท่ี ใช้ห า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบอัตนัย ซ่ึง

ผู ้วิจัยได้สร้างข้อสอบข้ึนมาจํานวน  15 ข้อ  ส่งให้

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน เพ่ือพิจารณา พบว่าขอ้สอบ

ทุกขอ้ มีค่า IOC เท่ากบั 1 จากนั้นนาํขอ้สอบไปทดลอง

กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อหาค่าความยากง่าย 

(  
 

min

max min

2
  =  

2

U L
S S NX

P
N X X

 


) และค่าอาํนาจจาํแนก  

(
 max min

  =  U L
S S

r
N X X




) ของขอ้สอบรายขอ้ พบวา่มี

ขอ้สอบจาํนวน 4 ขอ้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ซ่ึง

ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.8 

และมีค่าอ ํานาจจําแนกตั้ งแต่  0.20 ข้ึนไป  จากนั้ น 

ทาํการคดัเลือกขอ้สอบใหเ้หลือเพียง 7 ขอ้ ท่ีครอบคลุม

วัต ถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม  และคํานวณหาค่ า 

ความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค  (Cronbch’s Alpha Coefficient) ซ่ึ งมี

ความเช่ือมัน่ 0.92  

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่ 29 

ตุลาคม  2557 ถึ งวัน ท่ี  4 ธันวาคม  2557 ผู ้วิจัย เป็น 

ผูท้ดลองการสอนดว้ยตนเอง ทาํการทดสอบก่อนเรียน

กบันักเรียนทั้งสองกลุ่ม ในกลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค 

KWLH Plus ผู ้วิจัยได้เรียงลําดับคะแนนจากสูงสุด 

ไปจนถึงตํ่าสุด แลว้ทาํการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  

8 กลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  ในหน่ึงกลุ่มจะประกอบด้วย

นักเรียนกลุ่ม เก่ง  1 คน  กลุ่มปานกลาง  2 คน  และ 
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กลุ่มอ่อน 1 คน นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแต่ละวิธีจะ

ใชเ้วลาเรียนจาํนวน 20 ชั่วโมง ประกอบด้วยการทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอยา่งละ 1 ชัว่โมง

และเวลาเรียนส่วนเน้ือหา จาํนวน 18 ชั่วโมง โดยใช้

เอกสารประกอบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ให้นกัเรียน

ทาํแบบทดสอบระหวา่งเรียนหลงัเรียนจบแต่ละหน่วย 

และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหลงัจากเรียนครบทุก

หน่วย นาํคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของ

บทเรียน  (
1 2

/E E )โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน

ประสิทธิภาพของบทเรียนไวท่ี้ 60/60  

 

ผลการวจิัย 

1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี

สร้างข้ึนเพ่ือสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองคอมบินาทอริก

เบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า

ประสิทธิภาพของบทเรียนน้ีมีค่าเท่ากับ 79.60/66.47 

ซ่ึงมี เกณฑ์สูงกว่าท่ีกําหนดไว้ คือ  60/60 แสดงดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ 

                บทเรียนโดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ในการสอน 

คะแนน 
จํานวน
ผู้เรียน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

แบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน 

32 382 11.94 79.60 

แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิ 

32 638 19.94 66.47 

 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ี

เรียนโดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน

โดยการสอนแบบปกติ แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                 โดยการสอนท่ีใชเ้ทคนิค KWLH Plus และ 

  การสอนแบบปกติ 

คะแนน 
คะแนน
เฉลีย่ 

ก่อนเรียน 

คะแนน
เฉลีย่ 

หลงัเรียน 
ผลต่าง ร้อยละ 

เทคนิค  
KWLH 

Plus 
9.64 19.94 10.30 34.33 

การสอน
แบบปกติ 

9.09 14.31 5.33 17.77 

 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ี

เรียนโดยใช้เทคนิค  KWHL Plus ในการเรียนเร่ือง 

คอมบินาทอริกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน 

โดยการสอนแบบปกติท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวจิยัคร้ังน้ี 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 ประสิทธิภาพของบทเรียนเร่ืองคอมบินาทอริก

เบ้ืองต้น  สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที  5 มี

ประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั 79.60/66.47 สูงกว่า

เกณฑม์าตรฐาน 60/60 และทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus สูงข้ึน

ร้อยละ 34.33 ในขณะท่ีนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอน

แบบปกติมีประสิทธิผลทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 17.77 

จึงสรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน

โดยใชเ้ทคนิค  KWLH Plus มีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบ

ปกติ  
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บ

การสอนโดยเทคนิค KWLH Plus สูงกว่านักเรียนท่ี

ไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของ

นักเรียนทั้ ง 2 กลุ่ม นอกจากน้ียงัได้ตรวจสอบขอ้มูล

คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนว่าเป็นขอ้มูลท่ีมีการ

แจกแจงแบบปกติหรือไม่  นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้

เทคนิค KWLH Plus มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบปกติ  เน่ืองจากการสอน

โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus เป็นการเรียนแบบร่วมมือ 

(Co – operative learning) ท่ีมีการเรียนโดยจดันักเรียน

ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน แต่ละกลุ่มจะมีนกัเรียน

ท่ีเรียนเก่งอยา่งนอ้ย 2 คน และท่ีเหลือจะเป็นนกัเรียนท่ี

เรียนปานกลางและนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน การท่ีนกัเรียน

ไดเ้รียนกนัเป็นกลุ่มจะเกิดการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

โดยนกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะสามารถช่วยเหลือนกัเรียนท่ี

เรียนปานกลางและเรียนอ่อนให้มีความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ได้รับการทบทวนเน้ือหาเม่ือเรียนจบแต่ละหน่วย 

จากการทํา  Main Mapping เป็นการเปิดโอกาสให้

สมองได้เช่ือมโยงความรู้ ข้อมูลหรือความคิดต่างๆ  

เขา้หากนั ซ่ึง Novak และ Joseph D. (2548) ไดก้ล่าวไว้

ว่า แผนภาพความคิด (Main Mapping) เป็นเคร่ืองมือ

เพ่ือจดัระบบและอธิบายความรู้ รวมถึงความคิดรวบยอด 

มีการเช่ือมโยงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อความ 

เพ่ืออธิบายความคิดรวมยอดของเน้ือหาสาระใดสาระ

หน่ึง นักเรียนจึงได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด 

ซ่ึงมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนของนักเรียน ได้

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามจากห้องสมุดหรือจาก

แหล่งส่ือต่างๆ เป็นการฝึกประสบการณ์ในการทํา

โจทยค์ณิตศาสตร์ ก่อนท่ีจะข้ึนหน่วยการเรียนรู้ใหม่ 

นักเรียนไดรั้บการทบทวนความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีเพ่ือนสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัคิด แลกเปล่ียน

ความรู้กับเพ่ือน ร่วมกันวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ เก่ียวกับ

เน้ือหาท่ีจะเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทธิพงศ ์

(2549) ท่ีกล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค

การอ่านให้กบันกัเรียน จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถท่ีจะ

ศึกษาเรียนรู้เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชลธิชา (2549) ท่ีกล่าว 

ไว้ว่า  การเรียนโดยใช้เทคนิค  KWLH Plus ทําให้

นักเรียนสามารถลาํดับเหตุการณ์ในเน้ือหาการเรียน 

บอกความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ บอกรายละเอียดของ

เน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก ช่วยให้นักเรียนใช้วิธีการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้กวา่การสอนแบบปกติ  

 ระหว่างการสอน ผูว้ิจยัสังเกตไดว้า่ นกัเรียน

มีความสนุกกับการเรียน ได้ใช้จินตนาการ มีความ

กระตือรือร้น ความต่ืนตวั และมีการปรึกษาหารือกนั

ในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกนัภายในกลุ่ม พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลหนา้

ชั้นเรียน  ซ่ึงเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความกล้า

แสดงออก กล้าคิด กล้าทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นแรง

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ต่อไป นอกจากน้ี ตาราง KWLH Plus – Chart 

ยงัช่วยให้นักเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 

วิธีการเรียนท่ีถูกตอ้ง มีการทบทวนความรู้เดิม คน้ควา้

หาความรู้ใหม่จากส่ือหรือแหล่งความรู้ต่างๆ และนาํ

ความรู้ท่ีไดม้าสรุปความคิดรวบยอดเพ่ือพร้อมท่ีจะรับ

ความรู้ใหม่ต่อไป  
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 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยอ์ดิศกัด์ิ พงษพ์ูลผลศกัด์ิ 

ท่ีกรุณาให้ค ําปรึกษา ข้อแนะนํา ข้อคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ตลอดจนควบคุมดูแลแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็น

อย่างดีมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณบิดา 

มารดาเป็นอยา่งสูง ท่ีให้กาํลงัใจ ให้การสนับสนุนใน

การศึกษาเล่าเรียนและการทาํวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจัย

เสมอมา 
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