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บทคัดย่อ 
 การพัฒนากระบวนการคิดเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus  สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค KWL Plus  2) 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้ KWL  Plus เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลังเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ   2) แบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus    สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ค่าคะแนน  ค่าเฉลี่ย  ( X  )    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test  for 
Dependent Samples) 
ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้

เทคนิค  KWL  Plus  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  ( X  )    เท่ากับ 8.8   เบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียน เท่ากับ 1.83  ค่าเฉลี่ย ( X  )   หลังเรียนเท่ากับ 13.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
หลังเรียน เท่ากับ 1.94 การทดสอบค่าที t-test เท่ากับ 9.87  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05   
และความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้  KWL  Plus  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ: เรื่องโจทย์ปัญหาการคณู, เทคนิค  KWL  Plus  , คณิตศาสตร ์
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ABSTRACT 
 The Development of Thinking Process for Multiplication Problems Using KWL Plus 
Techniques for Grade 5 Students at Demonstration School Suan Sunandha Rajabhat University has 
the Objective as follow  1) To compare the learning achievement of multiplication problem using 
KWL Plus technique 2) to ask the opinions of learners towards teaching and learning by using KWL 
Plus on multiplication problem. 
 The sample groups were 30 Grade 5 Students at Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat 
University, Academic Year 2020, The research instruments were 1) a pre- and post-learning 
achievement test on multiplication problems. 2) learning satisfaction questionnaire. Using KWL Plus 
technique, The statistics used for data analysis were score, mean (  ), standard deviation (SD), t-test 
for Dependent Samples. 
The study found that 
The achievement of the equation of Grade 5 Students after studying with the multiplication 
problem using the KWL Plus technique of the Grade 5 Students before class had a mean () of 8.8 
standard deviation (S.D.)  Before studying,the mean was  1.83, the post-studying mean was 13.50. 
the post-study standard deviation (SD) was 1.94. the t-test was 9.87 with statistically significant at 
.05 And the overall opinions of learners towards teaching and learning using KWL Plus,  was at high 
level 
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บทนำ 
 การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยหลักสูตร  มีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเปน้พล
เมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพโดย
กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)      
  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับน้ี จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ กำร เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ ด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถ
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แข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560) คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรอืสถานณไ์ด้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ วางแผน ตับสินใจ แก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื ่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื ่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)    
   เทคนิค KWL plus (Car and Ogle 1987) มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL ซึ่งประกอบด้วย3 ส่วนที่
สำคัญ คือ (K) ระบุสิ่งท่ีรู้ เรื่องที่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดหรือหัวเรื่องที่กำหนด (W) อยากรู้อะไรบ้าง จากสิ่งหรือเรื่อง
ที่กำหนดในขั้นแรก และ( L ) เรียนรู้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่กำหนด หลังจากอ่านเสร็จแล้วที่แตกต่างคือ KWL 
plus มีการเพิ่มเติมทำแผนผัง มโนทัศน์ และการสรุปของเรื่องราวต่าง ๆ ที่อ่าน เมื่อจบกระบวนการ KWL แล้ว จา
กระบวนการของ KWL plus กล่าวได้ว่าเทคนิคดังที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและอ่านอย่างสร้างสรรค์ใด้เช่นเดียวกัน เพราะแต่ละขั้นตอนจูงใจให้นักเรียนอ่านคิด
วิเคราะห์โดนรายละเอียดจากการถามคำถามและเสริมแรงขอครูช่วยให้นักเรียนอยากรู้อยากแสวงหาคำตอบที่
หลากหลาย ลึกซึ้ง มากขึ้น KWL ทำให้ผู้เรียนอ่านอย่างพิจารณา อ่านอย่างละเอียดละออ หรือทบทวนสิ่งท่ีรู้มาก่อน
สิ่งที่เขาต้องรู้ และได้รู้อะไรจากที่อ่าน เป็นต้น การคิดและสรุปการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ( Mind mapping หรือ 
Concept  mapping ) ต่อท้าย KWL ช่วยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเรื่องที่อ่าน แสดงสาระหลัก สาระรอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสาระต่าง ๆ เป็นการสร้างแผนผังคำสำคัญกับลายเส้น แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง 
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการต่าง ๆ ได้โดยใช้  เทคนิค KWL plus ภายใต้การแนะนำช่วยเหลือ และการถาม
คำถามให้คิดของครู นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ต่อไป  
 การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่มีโจทย์ปัญหาตามตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตรแกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหา พบว่า อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีผลมาจากนักเรียนมาสามารถวิเคราะห์
โจทย์ที่มีสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้จึงทำให้ไม่สามารถหาวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อมาหาคำตอบ 
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดที่สมเหตุสมผล สามารถมีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดของนักเรียนโดยสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้เทคนิค  KWL Plus   ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเพื่อพัฒนาทางด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถอ่านจับใจความและคิด
วิเคราะห์อย่างสมเหตุสมเพื่อนำไปตัดสินใจในการหาวิหาการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง        
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )  ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำ
หลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและ
จุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ 
   เทคนิค KWL plus (Car and Ogle 1987) มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL ซึ่งประกอบด้วย3 ส่วนที่
สำคัญ คือ (K) ระบุสิ่งท่ีรู้ เรื่องที่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดหรือหัวเรื่องที่กำหนด (W) อยากรู้อะไรบ้าง จากสิ่งหรือเรื่อง
ที่กำหนดในขั้นแรก และ( L ) เรียนรู้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่กำหนด หลังจากอ่านเสร็จแล้วที่แตกต่างคือ KWL 
plus มีการเพิ่มเติมทำแผนผัง มโนทัศน์ และการสรุปของเรื่องราวต่าง ๆ ที่อ่าน เมื่อจบกระบวนการ KWL แล้ว จาก
กระบวนการของ KWL plus กล่าวได้ว่าเทคนิคดังที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและอ่านอย่างสร้างสรรค์ใด้เช่นเดียวกัน เพราะแต่ละขั้นตอนจูงใจให้นักเรียนอ่านคิด
วิเคราะห์โดนรายละเอียดจากการถามคำถามและเสริมแรงขอครูช่วยให้นักเรียนอยากรู้อยากแสวงหาคำตอบที่
หลากหลาย ลึกซึ้ง มากขึ้น KWL ทำให้ผู้เรียนอ่านอย่างพิจารณา อ่านอย่างละเอียดละออ หรือทบทวนสิ่งท่ีรู้มาก่อน
สิ่งที่เขาต้องรู้ และได้รู้อะไรจากที่อ่าน เป็นต้น การคิดและสรุปการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ( Mind mapping หรือ 
Concept  mapping ) ต่อท้าย KWL ช่วยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเรื่องที่อ่าน แสดงสาระหลัก สาระรอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสาระต่าง ๆ เป็นการสร้างแผนผังคำสำคัญกับลายเส้น แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง 
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการต่าง ๆ ได้โดยใช้  เทคนิค KWL plus ภายใต้การแนะนำช่วยเหลือ และการถาม
คำถามให้คิดของครู นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ต่อไป 
 Anferson  & Pingry ( 1973, p.228 ) กล่าวถึงความหมายโดยสรุป หมายถึง สถานการณ์หรือคำถามที่
ต้องการวิธีการแก้ปัญหา หรือหาคำตอบซึ่งผู้ตอบจะทำได้ดีต้องมีวิธีการที่เหมาะสม ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ
การตัดสินใจโดยพร้อมมูล ( อ้างถึง ,บทคัดย่อ:อดิเรก เฉลียวฉลาด 2552 )  
     Adam & Beeson (1997, p. 176) กล่าวถึงความหมายโดยสรุปหมายถึงโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คือ
โจทย์ภาษา (Word Problem) โจทย์เชิงเรื ่องราว (Story Problem) หรือโจทย์เชิงถ้อยคำบรรยาย (Verbal 
Problem) นั่นคือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการบรรยายสภาพการณ์ด้วยถ้อยคำข้อความและตัวเลขโดย
คำตอบจะเป็นเชิงปริมาณหรือตัวเลขผู้แก้ปัญหาต้องค้นหาว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้โจท์ปัญหานั้น 
อดิเรกเฉลียวฉลาด (อ้างถึงใน,กัญญาภรณ์ สินันทิน 2558) กล่าวถึงความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยสรปุ
หมายถึงสถานการณ์ของคำถามที่ประกอบไปด้วยภาษาและตัวเลขซึ่งต้องการคำตอบออกมาในแบบต่าง ๆ เช่น
ปริมาณจำนวนหรือเหตุผลโดยผู้ที่แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จะต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจมี
อยู่เป็นเครื่องมือในการตัดสินในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นอย่างมีกระบวนการ 

 
วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก ่อนเร ียนและหลังเร ียน (The  One-Group  Pretest Posttest Design) โดยใช ้ว ิธ ีการเล ือกแบบเจาะจง 
(Purposive selection) โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
          1. ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )  และเทคนิคการสอน KWL  Plus  
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2. ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้ 
เทคนิคการสอน KWL  Plus  จำนวน 5  แผน  2) แบบทดสอบเรื ่องโจทย์ปัญหาการคูณ จำนวน 20 ข้อ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอน KWL  Plus โดยตรวจประสิทธิภาพเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ (Pre-
test) ครูดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ผสมผสานในขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน 2) 
นักเรียนฝึกปฏิบัติแก้โจทย์ปัญหาการคูณด้วยกระบวนการของเทคนิค  KWL Plus 3) 
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ(Post-test) 4) นักเรียนดำเนินการทำแบบสอบถาม              
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค  KWL Plus   
 4.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) แลสถิติ T-
test   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยเทคนิคการสอน KWL  Plus จำนวน 5 แผน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการคูณ จำนวน 20 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWL  
Plus 

ผลการวิจัย 

 จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการพัฒนา
กระบวนการคิดเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus    
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยการใช้โจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus    

การทดสอบ 
X  S.D. t-test 

ก่อนเรียน 8.80 1.83  
9.87* หลังเรียน 13.50 1.94 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
               ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ

โดยใช้เทคนิค  KWL Plus   

ลำดับ รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus 

2.60 0.48 มาก 

2 นักเรียนคิดว่าการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus มีประโยชน์ต่อตนเอง 

2.87 0.00 มาก 
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ลำดับ รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3 นักเรียนคิดว่าการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ชว่ยให้รู้จกัการวางแผนในการทำงานอยา่งเป็นระบบ
และเป็นขั้นเป็นตอน 

3.00 0.47 มาก 

4 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล และเป็น
ขั้นตอน 

2.70 0.47 มาก 

5 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus ทำให้เข้าใจเร่ืองการคูณมากขึ้น 

2.93 0.25 มาก 

6 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus ช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาเช่ือมโยง
องค์ความรู้ในทำงาน 

2.80 0.41 มาก 

7 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus เป็นพื้นฐานใช้แกโ้จทย์ปัญหาในอนาคต 

2.73 0.45 มาก 

8 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

3.00 0.00 มาก 

9 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ 

2.93 0.25 มาก 

10 นักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus สามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

2.87 0.34 มาก 

 
สรุปผล  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus ก่อนและหลังเรียนโดย
การใช้  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน
ของนักเรียน เท่ากับ 8.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.83  คิดเป็นร้อยละ 44  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักเรียน เท่ากับ 13.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.94 คิดเป็นร้อยละ 67.50 พบว่าและแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
           2)  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWL  Plus ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
สุนันทา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
เทคนิค KWL Plus พบว่า นักเรียนได้คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน เท่ากับ 8.80 คิดเป็นร้อยละ 44  
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน เท่ากับ 13.50  คิดเป็นร้อยละ 67.50 พบว่าและแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใช้เทคนิค KWL Plus ในการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยวิเคราะห์โจทย์ให้
เข้าใจความหมายโดยเริ่มจากง่ายไปยาก เชื่อมโยงเป็นข้ันตอน 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิค KWL Plus  นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสอดคล้องกับธีรัชฌา  ทันใจชน (2552: 109) ที่พบว่าการ



การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 5  
วันท่ี 15-16 มกราคม 2564 ISBN: xxx – xxx – xxx – xxx - x 

  

 

 

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
.01 มีการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นำเสนอความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิดทำให้นักเรียนเข้าใจในโจทย์ปัญหา
และสามารถสรุปความคิดรวบยอดของตนเองอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี  
(2556:128) ที่กล่าวว่า การเขียนแผนผังความคิดรวมยอดเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะบอกถึง
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน นอกจากนั้นยังสามารถส่งเสริม และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวัชรา เล่าเรียนดี ( 2556 :125) ที่กล่าวว่า เทตนิค KWL Plus สามารถนำมา
พัฒนาการอ่านวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณอ่านอย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรจง แสง
นภาวรรณ (2556) ที่พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิค KWL 
Plus สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 2)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWL  Plus ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาโดยพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 
KWL  Plus ฝึกให้นักเรียนได้อ่านจับประเด็น คิด วิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนภรณ์ ใจรู้รอบ (2551) ที่
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน KWL  Plus  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
อ่านคงบคู่กับทักษะการคิดในทุกข้ันตอน 
ข้อเสนอแนะ 
         1.ผู้สอนควรให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการฝึกทักษะการคิดให้ผู้เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจในการฝึกปฏิบัติ 
          2.ผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจพร้อมให้กำลังใจกับผู้เรียนในการทำแบบฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิค 
KWL Plus และให้แรงเสริมกับผู้เรียน 
          3.ผู้สอนควรเข้าใจและยอมรับในความคิดที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
 

คำขอบคุณ  
 รายงานวิจัยฉบับน้ี สำเรจ็ลลุ่วงไดด้้วยความกรณุา ของ คณะผู้บรหิาร อาจารย์ และบุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ท่ีให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้
กำลังใจรายงานวิจัยเล่มนีจ้ึงสำเร็จลุล่วง ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคณุผู้เชี่ยวชาญ อาจารยส์ุธิรา  ทรัพย์เจริญ  อาจารย์วีรยุทธ  พลายเล็ก  และอาจารย์ 
กัญชริญา  พรมแพน  ท่ีได้กรณุาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการสร้าง
เครื่องมือ  จึงทำให้รายงานวิจัยสำเร็จลลุ่วงด้วยดี 
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