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51262304 : สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 
คาํสาํคญั :  เทคนิค KWLH Plus / ผลการเรียนรู้ /ความคงทนในการเรียนรู้ / นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
  สุวรรณา  ดวงสวสัดิ : การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสมัพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH Plus.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสมัพนัธ์, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม            
และ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั.   191  หนา้. 
 

        การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Reseach)  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี     
1) เพือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ให้มีประสิทธิภาพ  2) เพือเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ เรืองความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 3) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus  4) เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัจากจดัการ 
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus 5)เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่นกัศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพทีกาํลงัศึกษา
อยูใ่นภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
เครืองมือใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบสอบถามความ
คิดเห็นวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย  ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 
Independent และทดสอบค่าที   (t-test) แบบ dependent และการวเิคราะห์เนือหา 

         ผลการวิจยัพบว่า 1)แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.26/83.46 2) ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกวา่ผลการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 3) ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 4)นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพทีไดรั้บการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus มี
ความคงทนในการเรียนรู้ 5) นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH  Plus โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงลาํดบัไดด้งันี ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ที
ไดรั้บ และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลาํดบั 
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51262304       :  MAJOR : TEACHING  SOCIAL  STUDIES 

KEY WORD  :  KWLH Plus TECHNIQUE / LEARNING OUTCOMES / RETENTION / VOCATIONAL 

CERTIFICATE STUDENTS 

              SUWANNA DAUNGSAWAD: THE STUDY OF LEARNING OUTCOMES AND RETENTION 

TOWARD THE RELATIONSHIP BETWEEN THAI AND WORLD ECONOMICS OF VOCATIONAL 

CERTIFICATE STUDENTS TAUGHT BY KWLH PLUS TECHNIQUE. THESIS ADVISORS : 

ASST.PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., ASST.PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 
AND SIRIWAN  VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 191 pp. 

 

               The  purposes of this experimental  research were: 1) to develop lesson plans toward the relationship 

between Thai and world  economics of Vocational Certificate students taught by  KWLH Plus technique. 2) to 

compare learning outcomes  toward relationship between Thai and world economics of Vocational Certificate 

students taught by KWLH  Plus  technique and traditional learning method  3) to compare learning outcomes 

toward  the relationship  between  Thai  and world economics of Vocational Certificate students  before and  

after being taught  by KWLH Plus technique  4) to study  the  learning retention  of  Vocational  Certificate 

students taught by KWLH Plus  technique 5) to study the opinions of Vocational Certificate Students toward  

KWLH Plus  technique. The sample of  this  research  were  Vocational  Certificate students, studying  in  the 

first semester 0f 1, academic year  2012, Kanchanaburi  Industrial  and  Community  Education  College,  two  

classrooms  and  thirty  students  per  classroom.  The  research instruments consisted  of  lesson  plans,  

learning outcomes test and a student opinion questionnaire. Data were analyzed by mean ( X ), standard 

deviation, independent  t – test,  dependent   t – test and content analysis. 

 The findings of the research were : 1) the efficient  mean of  lesson plan with KWLH Plus  technique 

was 81.26/83.46 2) the learning outcomes toward relationship between Thai and world economics of Vocational 

Certificate students taught  by  KWLH  Plus  technique were statistically significantly higher than the students’ 
that taught by traditional learning method at .05 level  3) the learning outcomes toward  relationship between 

Thai and world economics of Vocational Certificate students  after being taught by KWLH  Plus were 

statistically significantly higher than before the instruction at .05 level  4)The Vocational  Certificate  Students  

taught  by KWLH Plus technique obtained learning retention 5) The opinions of Vocational Certificate  students 

towards the teaching by  KWLH Plus technique were at a high agreement level overall, the highest was in 

learning activities, followed by the advantages  and  then learning atmosphere. 
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