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        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
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คิดเห็นวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย  ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 
Independent และทดสอบค่าที   (t-test) แบบ dependent และการวเิคราะห์เนือหา 

         ผลการวิจยัพบว่า 1)แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกวา่ผลการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 4)นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพทีไดรั้บการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus มี
ความคงทนในการเรียนรู้ 5) นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH  Plus โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงลาํดบัไดด้งันี ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ที
ไดรั้บ และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลาํดบั 
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               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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บทท ี1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆดา้นอนัเป็นผลมาจากการ
พฒันาและเปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก ทีเป็นยุคของการแสวงหา
ความรู้ ใชค้วามรู้เป็นฐานในการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนั เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีให้
ความสําคญักบัรากฐานการศึกษา ไดแ้ก่ การเรียนเพือรู้ การเรียนเพือการปฏิบติัไดจ้ริง และการเรียน
เพือทีจะอยู่ร่วมกนั ทาํให้ประเทศต่างๆต้องปรับเปลียนและดาํเนินนโยบายให้เท่าทนักระแสการ
เปลียนแปลง เพือใหป้ระเทศของตนยนืหยดัไดอ้ยา่งมีศกัดิศรี คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจยัสําคญั
ทีจะขบัเคลือนนโยบายไปสู่ความสําเร็จและแข่งขนักบันานาประเทศได ้ การศึกษาจึงมีบทบาทสําคญั
ในการพฒันาคนใหเ้ป็นทรัพยากรทีมีคุณภาพ  และเป็นเครืองมือในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้กบั
ประเทศ   ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่ครูใหญ่และนกัศึกษา ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน ความวา่ 
  “ การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้  ความคิด ความประพฤติ              
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบา้นเมืองใดให้การศึกษาทีดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้นพอเหมาะ
กนัทุกๆดา้น สังคมและบา้นเมืองนนัจะมีพลเมืองทีมีคุณภาพ...  ” (คณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
ฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี, 2539 : 108)   
 ประเทศไทยเป็นส่วนหนึงในสังคมโลก จึงไดมี้ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบักระแสการเปลียนแปลง ควบคู่ไปกบัการดาํรงชีวิตอยู่บนวิถีของความเป็นไทยทงัดา้น
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ดังทีปรากฏในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาทีได้กําหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6  มีเป้าหมาย เพือให้คนไทยทีพึงประสงค์มี
ลกัษณะเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข หรือกล่าวไดว้า่เพือให้ไดค้นดีมีปัญญาและ
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 5) และพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีมีความเขม้แข็งและมี
ดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์และ
เอืออาทรต่อกนั แต่จากสภาพการณ์ทีเกิดขืนของประเทศไทยกลบัพบว่า คนไทยยงัไม่รักการเรียนรู้
เท่าทีควร ส่งผลต่อศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากจากรายงาน 
The Global Competitiveness Report 2011-2012 โดย World Economic Forum (WEF) ทีสํารวจอนัดบั
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ142 ประเทศ พบวา่ อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนั
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ของไทยปรับลดลง 1 ตาํแหน่ง จากลาํดับที 38 เมือปี 2554 เป็นลาํดับที 39 ในปี 2555 ในขณะที
ประเทศคู่แข่งขนัในกลุ่มประเทศอาเซียนทีมีลาํดบัดีขึนไดแ้ก่ สิงคโปร์  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  กมัพูชา 
บรูไน  โดยหากพิจารณาดา้นปัจจยัพืนฐาน ปัจจยัทีไทยมีลาํดบัไม่ค่อยดีนกั คือ ปัจจยัทีเกียวกบัสุขภาพ
และการศึกษาพืนฐานของประชาชน ไดล้าํดบัที 83 จึงเห็นไดว้า่ ปัญหาสําคญัของไทย คือ การพฒันา
ประชาชนซึงเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสุดในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั (ศูนย์สารสนเทศ
ยทุธศาสตร์ภาครัฐ, 2555: 4)   
             จากสภาวการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ปัญหาการจดัการศึกษาเพือการพฒันาคุณภาพของคน 
กําลัง เ ป็นปัญหาทีต้องได้รับการแก้ไขอย่าง เ ร่ง ด่วน  เพือรองรับการแข่งขันในสังคมโลก 
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2551 จึงได้เน้นความสําคญัของการจดัการศึกษาเพือพฒันา
กาํลงัคนดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค ระดบัเทคโนโลยี ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน    
นาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูเ้รียน เพือให้มีสมรรถนะจนสามารถ
นาํไปประกอบอาชีพ และเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวติได ้(สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  
2551 : 2 -3 ) ซึงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตรเป็น 3 หมวดวชิา ไดแ้ก่หมวดวิชาสามญั หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี        
โดยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา เป็น 1 ใน 6 กลุ่มวิชาของหมวดวิชาสามญั ทีตอบสนองต่อจุดหมายของ
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2545  พ.ศ. 2546 ขอ้ที 6 กล่าวคือเพือให้ตระหนกัและมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลกปัจจุบนั (สํานกัมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  2545 : 2 ) อีกทงัในสังคมปัจจุบนักระแสการเปลียนแปลง ทงัทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองและความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถ
เชือมโยงโลกเขา้ด้วยกนั ในลกัษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจาํกัด 

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทีมีทงัการแข่งขนัและการร่วมมือกัน ความเข้าใจในเรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก จึงมีความสําคัญในอันทีจะสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะการดาํรงชีวิตอยู่ในโลกของการแข่งขนัได้อย่างรู้เท่าทนั และสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหมวดวชิาสามญั  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราชศกัราช 2545 พ.ศ. 
2546 สรุปคือ เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมนัใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพทีเรียน รักงาน รัก
หน่วยงานสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าทีของตนเองและผูอื้น 

เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม ทงัในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั มีบุคลิกภาพทีดี   มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และวนิยัในตนเอง มีสุขภาพอนามยัทีสมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบั
งานอาชีพนนัๆ   (สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ,  2545 : 2 -3) 
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 การจัดการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพของคนเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานนัน กลุ่มวิชาสังคมศึกษามีส่วนสําคญัอย่างมากในการทีจะผลกัดนัให้ผูเ้รียนได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และจุดมุ่งหมายตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ เพือการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูรู้้จกัตนเอง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอื้น เขา้ใจสังคม รู้และเขา้ใจ  
ความเป็นมา ความสําคญั และหลกัธรรมทีสําคญัของศาสนาทีตนนบัถือ เขา้ใจในหนา้ทีของความเป็น
พลเมือง ตระหนักและเห็นคุณค่าของพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง  ภูมิศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ กบัประวติัศาสตร์ชาติไทย ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทย สามารถ
บูรณาการหรือประยุกตใ์ชค้วามรู้ ตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ให้
เป็นพลเมืองทีดีของประเทศชาติเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพ มีความเป็นมนุษยส์มบูรณ์ทงักาย วาจา ใจ 
สามารถดาํรงตนในสังคมด้วยความรับผิดชอบ ธํารงไทย บนพืนฐานของจิตสํานึกทีดีงาม(สํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษา, 2552 : 4 ) ในการสอนสังคมศึกษายุคใหม่ สังคมไทยตอ้งการคนทีมี
ความสามารถทางดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสิน ประเมินค่า เลือกรับขอ้มูลข่าวสารทีเหมาะสม  
มีหลักการและทกัษะการปฏิบติัทีเทียบเท่าสากล หลักการสําคญัในการสอนสังคมศึกษาทีสําคญั 
ประการหนึงคือ การจดัการเรียนการสอนทีเนน้นกัศึกษาเป็นสําคญั  ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
ทีสร้างสรรค ์ลงมือปฏิบติัดว้ยตวัเอง นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลเขา้สู่กระบวนการสร้างองค์ความรู้ แลว้นาํ
ความรู้ทีไดม้าประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยให้นกัศึกษาไดฝึ้ก กระตุน้การคิด และฝึกการ
เรียนรู้แบบร่วมกนั นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของนกัศึกษา  ( วนัเพญ็ วรรณโกมล, 2544 : 19-21 )  
 ดงันันทกัษะพืนฐานทีมีความจาํเป็นและควรสอดแทรกในทุกบทเรียนของวิชาสังคมศึกษา    
เพือปลูกฝังให้เกิดขึนกบันกัศึกษา ให้มีคุณลกัษณะของคนในสังคมยุคใหม่ คือสังคมแห่งการเรียนรู้มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าขอ้มูลต่างๆสามารถบูรณาการหรือประยุกตใ์ช้
ความรู้ ตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นพืนฐานของการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 ทีกล่าววา่ 
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้และถือ     
วา่ผูเ้รียนสําคญัทีสุด ทกัษะทีจะเป็นเครืองมือสําคญัในการศึกษาหาความรู้ สามารถศึกษารายละเอียด   
ต่างๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวางคือทกัษะการอ่าน เพราะจะช่วยให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เนืองจากสังคม     
ปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง และ
วทิยาการดา้นต่างๆ ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งคน้ควา้หาความรู้  การอ่านเป็นประสบการณ์อนัสําคญัทีจะช่วย
ใหมี้โลกทศัน์กวา้งไกล เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ ปัญหาต่างๆในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
มีเหตุผล เป็นการจุดประกายความคิดของผูอ่้าน ทาํให้เกิดพฒันาการทางสติปัญญา เพราะในขณะอ่าน
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นนัก็จะตอ้งคิดเพือทาํความเขา้ใจความหมายจากขอ้ความทีอ่าน ซึงการอ่านเป็นหวัใจของการศึกษาทุก
ระดับ และเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ต่างๆ (กรมวิชาการ ,2546 : 188) สอดคล้องกับ
พนิตนันท์ บุญพามี (2542 : 3)  ทีได้กล่าวถึงความสําคญัของการอ่านไวว้่าการอ่านช่วยเพิมพูน
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดให้คนเรามีความงอกงามทางวุฒิปัญญาและความสามารถมากยิงขึน 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของผูอ่้านให้เป็นไปในทางทีดีงามได้
โดยตนเอง รวมทงัสามารถพฒันาคนให้ เป็นประโยชนต่อส่วนร่วมได้อย่างดี และถือว่าเป็นทกัษะ
พืนฐานทีสําคญัและมีคุณค่าอย่างยิงในการเรียนการสอนทุกรายวิชา รวมถึงรายวิชาสังคมศึกษาดว้ย 
เพราะถา้ผูเ้รียนไม่มีทกัษะดา้นการอ่าน อ่านชา้ อ่านแลว้ไม่เขา้ใจเรืองทีอ่าน ก็จะเป็นอุปสรรคในการ
เรียนเป็นอย่างมาก  เพราะโดยทวัไปผูเ้รียนรับความรู้ต่างๆด้วยการอ่านมากกว่าการฟังบรรยายจาก
อาจารย ์ความรู้ทีผูเ้รียนได้รับจึงเป็นผลมาจากการอ่านเป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาของแอนเดอร์สัน
และเดียร์บอร์น (Anderson and Dearborn 1990, อา้งถึงใน วิลาวลัย ์ลูกสะเดา 2549 : บทนาํ) เกียวกบั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนกับความสามารถในการอ่าน พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
ความสามารถในการอ่านซึงวดัโดยแบบสอบวดัการอ่านทวัไปกบัความกา้วหนา้ทางวิชาการ ซึงวดัโดย
คะแนนการเรียนในห้องเรียน นนัคือหากผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านสูงจะมีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนสูง และหากผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านตาํก็จะมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํดว้ย ดงันนัครู           
จาํเป็นจะตอ้งพฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน เพือส่งเสริมผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สูงขึน 
ซึงการทีผูเ้รียนขาดการฝึกฝนหรือมีทกัษะการอ่านทีไม่ดี อาจจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน การ
อ่านจึงมีบทบาทสําคญัในการสร้างพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะ
การอ่านเพือเป็นเครืองมือศึกษาหาความรู้ในระดบัสูงขึนไป 
 จากขอ้มูลทางวิชาการ พบว่าปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนทีเกียวกบัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีสําคญัปัญหาหนึงคือปัญหาดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา  ซึงจากผล
การประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)รอบสาม พ.ศ. 2554 

– 2558  พบวา่ สถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 179 แห่ง ผา่นการ
รับรอง 106 แห่ง  รับรองอยา่งมีเงือนไข 53 แห่ง ไม่ผา่นการรับรอง 20 แห่ง ส่วนผลสัมฤทธิในวิชา
สังคมศึกษา  ภาษาองักฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลียตาํกว่าร้อยละ50 (วิทยากร เชียง
กลู 2552 : 131 ) รวมถึงสภาการศึกษาไดส้รุปผลการปฏิรูปการศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบวา่ดา้นคุณภาพผูเ้รียนมีความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช้ ขาดทกัษะและความรู้ทีจาํเป็น (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 4 ) สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และคณะ( 2547, อา้งถึงใน วทิยากร เชียงกูล 2552 : 129 – 130) พบวา่
กาํลงัคนทีสถาบนัการศึกษาผลิต ขาดคุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะทีจาํเป็นอย่างพอเพียง เช่น
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ทกัษะดา้นการสือสารทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)การคิดวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ การแก้ปัญหาในงาน การทาํงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน ความซือสัตย ์ความอดทน 
ความขยัน  มีวินัยตรงต่อเวลา  ภาวะผู ้นํา  เป็นต้น  รวมถึงสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                  
ได้เสนอแนะในรายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ .ศ.2555ให้เร่งปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการอ่านทีเป็นพืนฐานของการเรียนในสาระวิชาอืนๆเพือพฒันา
มนัสมองป้องกนัการเสียเปรียบในเวทีนานาชาติ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555 : 106)       
อีกทงัความตอ้งการกาํลงัพลเชิงคุณภาพ สรุปไดว้า่กลุ่มอุตสาหกรรมตอ้งการกาํลงัคนทีมีคุณลกัษณะ
ความรู้และทกัษะทีจาํเป็นไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการติดต่อสือสาร ( ฟัง พูด อ่าน เขียน) ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความรู้และทักษะในการทาํงานเป็นทีมกับคนที
หลากหลาย ความรู้และทกัษะในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2552 : 36 ) และรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา Vocational National Educational 

Test (V-NET) พบว่า ในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลียวิชาสมรรถนะพืนฐานเพือการเรียนรู้            
(วชิาภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา)ระดบัประเทศมีค่าเฉลีย 
56.23 จากคะแนนเตม็ 150 คะแนน (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (องคก์ารมหาชน), 2555 )
จากสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาทีจาํเป็นตอ้งเร่งปรับปรุง โดยเฉพาะปัญหาผลสัมฤทธิทางการเรียน
ตาํ รวมถึงการขาดทกัษะพืนฐานของผูเ้รียน แสดงว่ามีปัญหาเรืองการเรียนการสอนยงัไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ ซึงปัญหาดงักล่าวส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากการจดัการเรียนการสอนของครูเน้นการ
ถ่ายทอดเนือหาในห้องเรียน และท่องจาํตาํราเป็นสําคญั ผูเ้รียนขาดประสบการณ์และการศึกษาจาก
ความเป็นจริงรอบตวั ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนาํประสบการณ์ หรือขอ้มูลมาสังเคราะห์ให้
เป็นปัญญาทีสูงขึน (ประเวศ วะสี, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547 : 177) และสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของวิทยากร เชียงกูล  ( 2552 : 58,157 )ทีกล่าวไวว้า่ ครูอาจารยใ์นระบบการศึกษาไทยเป็น
ระบบทีครูส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย ป้อนขอ้มูลมากเกินไป เนน้การท่องจาํ ใหมี้กรอบความคิดความ
เชือแนวจารีตนิยม ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ไม่ไดส่้งเสริมให้นกัศึกษานกัศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนและ
พฒันาศกัยภาพตนเอง ไม่ไดรั้บการฝึกให้รู้จกัคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ ผูเ้รียนถูกอบรมให้เป็นผูฟั้ง ผูต้าม ส่งผลให้สมรรถนะของผูเ้รียนในด้านความรู้และ
ความคิดอยู่ในระดบัตาํ นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัความเห็นของวฒันาพร ระงบัทุกข์ ( 2541 : 84)      

ทีกล่าววา่การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ครูไม่เนน้กระบวนการให้นกัศึกษาปฏิบติัจริงส่วนใหญ่
ครูยึดหนงัสือแทนหลกัสูตร และใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และทางดา้นพฤติกรรมของนกัศึกษา 
นักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าตดัสินใจด้วยตนเอง ขาดทกัษะพืนฐานในการแสวงหา
ความรู้ การปฏิบติั การอภิปราย ไม่รู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ไม่รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วย
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ตนเอง ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทงัขาดปฏิสัมพนัธ์ทีดีในการทาํงานร่วมกัน 
ดงันันผูส้อนจึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีต้องเปลียนแปลงพฤติกรรมตนเองและนักศึกษา จากการ
บรรยายและยึดหนังสือเป็ นหลักเป็นผู ้ชีแนะและฝึกให้นักศึกษาปฏิบ ัติจริงคน้ควา้หาความรู้     
ดว้ยตนเอง 

 จากขอ้มูลทีนาํเสนอมาขา้งตน้ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา Vocational National Educational Test (V-NET) ระดบัสถานศึกษาก็ไม่ผา่นเช่นกนั โดยผล
การทดสอบความรู้เรืองสังคมศึกษาในปีการศึกษา 2554 และ 2555 มีคะแนนเฉลีย 8.29 จาก 20 

คะแนน และ40.23 จาก100 คะแนนตามลาํดบั(สํานกัทดสอบทางการศึกษา , 2555)อีกทงัผลการเรียนรู้
ในหมวดวชิาสามญั  กลุ่มวชิาสังคมศึกษา รายวชิาภูมิเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนเรือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ซึงประกอบดว้ยเนือหา เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทย และการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ 
เป็นหน่วยทีมีเนือหาสาระมาก  มีทกัษะในการอ่าน ใช้ความรู้ความเขา้ใจ กลบัพบว่าผลการเรียนรู้
ประจาํหน่วยรวมถึงรายวิชาไม่เป็นทีน่าพอใจ ไม่ได้ตอบสนองเป้าหมายตามหลกัสูตร โดยผลการ
เรียนรู้ตาํกวา่เกณฑที์สถานศึกษากาํหนด คือนกัศึกษาตอ้งมีผลการเรียนประจาํรายวิชาในระดบั 3 และ 
4 ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 70  ซึงปีการศึกษา 2553 – 2554 นกัศึกษามีผลการเรียนระดบั 3 และ4 คิดเป็นร้อย
ละ 57.00 และ 61.00 ตามลาํดบั (วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี, รายงานผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ประจาํปีการศึกษา 2553 – 2554 ) และจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มวชิาสังคมศึกษา ของสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีเขา้ร่วมอบรม โครงการสํานึกพลเมืองเพือการบูรณา
การสู่การเรียนการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ระหวา่งวนัที 5 – 9 กรกฎาคม 2553 พบปัญหาในลกัษณะที
สอดคลอ้งกนั  กล่าวคือนกัศึกษามีผลสัมฤทธิในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาตาํ ส่งผลให้นกัศึกษาส่วนหนึง
ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  จากผลการเรียนเฉลียสะสมไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ เนืองจากนกัศึกษาขาดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีปัญหาดา้น
การอ่าน อ่านแลว้ไม่สามารถเขา้ใจใจความสําคญัของเรืองทีอ่าน อีกทงัไม่สามารถถ่ายโอน สือสาร 
วเิคราะห์ วจิารณ์สิงทีอ่านได ้ เกิดภาวะเรียนแลว้ลืม  ขาดความช่วยเหลือซึงกนัและกนั และไม่ร่วมมือ
กนั ขาดความกระตือรือร้น  มีพฤติกรรมเบือหน่ายต่อการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนใน
ทีสุด 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าสาเหตุทีสําคญัของปัญหา คือการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน          
ครูควรจดัรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลายทีส่งเสริมทกัษะพืนฐานทีจาํเป็นเพือพฒันาผลการ
เรียนรู้  นักการศึกษาได้คิดค้น พฒันานวตักรรมต่างๆทีจะช่วยส่งเสริมทกัษะพืนฐานและพฒันา
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ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน หลากหลายวิธี ซึงแต่ละวิธีเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL , KWL Plus และเทคนิค KWLH ซึงเทคนิคเหล่านี
ลว้นแต่เป็นเทคนิคทีช่วยพฒันาการอ่าน ทกัษะการคิด และความสามารถในการสรุปความ ดงัที วชัรา 
เล่าเรียนดี ( 2552 : 124-125) ไดก้ล่าวไวว้า่ เทคนิค KWLสามารถนาํมาใช้เพือพฒันาทกัษะในการอ่าน
ไดทุ้กระดบั ในการเรียนรู้ในทุกรายวิชานอกจากนียงัช่วยพฒันาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิดอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้การนาํเทคนิค KWLมาใชเ้พือพฒันาทกัษะการอ่าน
และทกัษะการคิดทาํได้ง่าย เนืองจากมีกรอบและแนวทางฝึกให้คิดเป็น  ลาํดบัขนัตอน คือ K : (What 

we know) นกัศึกษารู้อะไรบา้งเกียวกบัเรืองทีกาํหนด W : (What we want to know) เราตอ้งการรู้อะไร
เกียวกบัเรืองทีจะอ่าน และ L : (What we have learned) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้อะไรบางจากเรืองทีอ่าน      
ซึงสอดคล้องกบัความเห็นของ สุวิทย์ มูลคาํ  อรทยั มูลคาํ (2545 : 8) และสมศกัดิ ภูวิภาดาวรรธน์ 
(2544 :75) ทีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ แบบ KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
กระบวนการอ่านทีสอดคล้องกับทกัษะการคิดอย่างรู้ตนว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได ้โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกใหต้ระหนกัในกระบวนการทาํความเข้าใจ
ตนเอง มีการจัดระบบข้อมูลเพือการดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงแอนเดอร์สัน 
(Anderson,1977 : 37-39, อา้งถึงในธิดา ฤทธาภยั, 2537 :5) กล่าววา่กระบวนการ KWL ยงัเป็นกระบวน
การฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผล  ฝึกการคิดขณะอ่าน  ฝึกกลวิธีทีสําคญัในการอ่านเพือความเขา้ใจ เช่นการ
บ่งชีความสําคญั การสรุปความ การสร้างคาํถามเพือสร้างเป้าหมายในการอ่าน และมุ่งเสริมให้ผูเ้รียน  
เป็นผูเ้รียนรู้ อีกทงัคาร์และโอเกิล ( Carr and Ogle ,  1987 : 626-631)  ไดศึ้กษาทดลองกบันกัศึกษา
ระดบัชนัมธัยมศึกษา 3 แห่ง ซึงเป็นนกัศึกษาทีเรียนอ่อน และนกัศึกษาทีอยู่ในคลินิกซ่อมเสริม จาก
การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ และจากการพูดคุยกบันักศึกษา ปรากฏว่านกัศึกษาสามารถถ่ายโอน
การอ่าน ดว้ยเทคนิค KWL ไปสู่สถานการณ์การอ่านอืนๆได ้และทาํใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในการอ่า
นสูงขึน ดงันนัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWL  น่าจะนาํมาใชไ้ดดี้ในการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ อนัจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจไดดี้ขึน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนให้
สูงขึนดว้ยเช่นเดียวกนั เนืองจากผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัด้วยตนเอง รู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัคิดอยา่งมี
ระบบระเบียบ ฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล ฝึกการคิดขณะอ่านและฝึกกลวธีิทีสาํคญัในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

ซึงกลวธีินีเป็นกลวธีิทีช่วยกระตุน้ความรู้เดิมก่อนอ่านบทอ่าน และทบทวนความรู้หลงัจากอ่านบทอ่าน
แลว้ ซึงจะช่วยทาํใหค้วามทรงจาํของผูอ่้านคงทนในระดบัหนึง  

 สําหรับการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWLH ซึงไดรั้บการพฒันามาจากเทคนิค KWL ตามแนวคิด
ของโอเกิล (Donna Ogle) ซึง H ยอ่มาจาก “How you can learn more” คือ เรียนรู้เพิมเติมไดอ้ยา่งไร    
เป็นขนัตอนทีให้ผูเ้รียนไปขยายผลความรู้เพิมเติม สามารถคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทีผูเ้รียน
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สนใจ โดยความสําคญัและประโยชนของขนันีจะนาํไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

ดงัที วชัรา เล่าเรียนดี (2552:132 –134) ไดก้ล่าวไวว้่า เทคนิค KWLH  เป็นเทคนิคทีเหมาะสมอีก
รูปแบบหนึงทีจะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถจดัการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได้และนาํความรู้เดิมมา
ใช้ โดยนาํมาใช้จดัการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเรืองทีนักศึกษาจะตอ้ง อ่านคิด และทาํ
ความเขา้ใจกบัเรืองทีอ่าน และสามารถฝึกทกัษะการคิดแบบต่างๆ ไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยเฉพาะ ขนั H 

(How can we learn more) เป็นขนัทีนกัศึกษาตอ้งคิดเพือหาความรู้เพิมเติมให้ลึกซึงกวา้งขวางมาก
ยิงขึน รวมทงัแหล่งเรียนรู้ทีจะสืบคน้หาความรู้และคาํตอบเพิมเติม ซึงจะเป็นแนวทางในการพฒันา
ความรู้  และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายต่อไป สามารถช่วยให้นักศึกษามีความคงทนในการ
เรียนรู้สูงขึน ซึงเป็นผลเนืองมาจากการฝึกให้ใชค้วามรู้เดิมประสบการณ์เดิมทีมีอยูเ่กียวกบัชือเรืองใน
การเชือมโยงแนวคิดของเรืองในบทอ่าน  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 

: 75) ทีกล่าววา่การช่วยให้ผูเ้รียนนาํขอ้มูลทีไดใ้หม่มาผสมผสานเขา้กบัขอ้มูลหรือความรู้เดิม อนัจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํ ระลึก และวิเคราะห์ความรู้ของตนได้อย่างมีระบบ รวมถึงแนวคิดของสุรางค์    
โคว้ตระกูล (2545 : 252)  ทีกล่าววา่ ในการเรียนรู้ ถา้ผูเ้รียนพยายามทีจะหาความสัมพนัธ์ของสิงที
เรียนรู้ใหม่ กบัสิงทีเรียนรู้ในอดีตทีเก็บไวใ้นความจาํระยะยาวก็จะจาํไดดี้ขึน ส่วน เซกเลอร์ ( Siegler 

1983, อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกลู 2545 : 225)   กล่าววา่สิงเรียนรู้แลว้ในอดีตจะมีอิทธิพลต่อวิธีการที
จะเรียนรู้อยา่งไร ฉะนนัการขยายความหรือการพยายามทีจะหาวิธีทีจะเชือมโยงวิธีเรียนรู้ใหม่ กบัสิงที
ไดเ้รียนรู้แลว้มีความสาํคญัมากจะช่วยใหเ้กิดสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ไดดี้ขึน 

 เทคนิค KWL Plus ก็เช่นเดียวกนัได้ถูกพฒันาให้สมบูรณขึนจากเทคนิค KWL โดยคาร์        
และโอเกิล (Carr and Ogle)  โดยคงสาระสําคญัและแนวทางการปฏิบติัเดิมของ KWL ไวแ้ต่เพิมการ
เขียนผงัความคิด(Mapping) และการสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) อนัเป็นการพฒันาทกัษะ
การเขียนและการพูด นอกเหนือไปจากทกัษะการฟังและการอ่าน ในเรืองของเทคนิค KWL Plus นนั 
วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 125 – 126) ไดก้ล่าวไวว้า่ เทคนิค KWL Plus ประกอบดว้ยส่วนทีสําคญัของ
เทคนิค KWL คือ (K) ระบุสิงทีรู้ เรืองทีรู้เกียวขอ้งกบัเรืองทีระบุหรือหัวเรืองทีกาํหนด (W) อยากรู้
อะไรบา้ง จากสิงหรือเรืองทีระบุในขนัแรก และ (L) เรียนรู้อะไรบา้งจากเรืองทีกาํหนดหลงัจากอ่าน
เสร็จแลว้  และเพิมเติมในส่วนของการทาํแผนผงัมโนทศัน์บทสรุปของเรืองราวต่างๆ ทีอ่านเมือจบ
กระบวนการ KWL แลว้ ซึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL Plus ขึนอยูก่บัการถามคาํถาม
การกระตุน้ให้นกัศึกษาตอบคาํถามโดยสามารถเชือมโยงเรืองทีกาํลงัอ่านกบัเรืองทีเคยรู้มาก่อนได ้
อยา่งสร้างสรรค ์ กล่าวไดว้า่เทคนิค KWL Plus ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านเชิงวิคราะห์ การอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณและอ่านอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะแต่ละขนัตอนจงใจให้นกัศึกษาอ่านคิดวิเคราะห์โดย
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ละเอียด จากการเสริมแรงของครูจะช่วยให้นกัศึกษาอยากรู้ อยากแสวงหาคาํตอบทีหลากหลายลึกซึง
มากขึน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนในทีสุด 
   นอกจากนียงัมีงานวจิยัทีศึกษาเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH และเทคนิค KWL 

Plus  ดงัเช่น นิรันดร์ ตงัเมธีกุล (2546 ) วิไลวรรณ สวสัดิวงศ์ (2547 ) ชลธิชา จนัทร์แกว้ ( 2549  )       
วลิาวลัย ์ลูกสะเดา (2549  ) สมยา ทาเกตุ   ( 2552  ) สรุปไดว้า่การการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 

และเทคนิค KWL Plus สามารถช่วยพฒันาทกัษะนกัศึกษาให้เพิมขึนในหลายๆดา้น เช่นทกัษะการคิด
วิเคราะห์ ความสามารถในการเขียนสรุปความ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ความสามารถด้านการอ่าน  การประเมินค่าจากเรืองทีอ่าน ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน          
มีความคงทนในการเรียนรู้ และยงัทาํให้นกัศึกษามีทศันคติทีดีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 จากขอ้มูลต่างๆดงักล่าว ดงันนัผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะนาํแนวการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL 

Plus  มาใชโ้ดยคงขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิค KWLH ซึงมีขนัตอนดงันี 1) ขนันาํเขา้
สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิม  2) ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus มี 6 ขนัตอน
ดงันี  2.1 ขนั K นกัศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกนัแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัสิงทีตวัเองรู้เกียวกบัเนือ
เรืองทีจะอ่านแลว้เขียนลงในใบงานในช่อง K (สิงทีรู้แลว้)  2.2  ขนั W  นกัศึกษาแต่ละกลุ่มตอ้งการ
เรียนรู้อะไรในเนือเรืองทีจะอ่านบ้าง โดยครูถามคาํถามร่วมกับฝึกให้นักศึกษาตงัคาํถาม โดยให้
นกัศึกษาอ่านแลว้เขียนคาํถามหรือสิงทีตอ้งการรู้ลงในใบงานในช่อง W (สิงทีตอ้งการรู้) 2.3 ขนั L 

นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสํารวจว่าได้เรียนรู้อะไรบา้งจากบทอ่านและนาํขอ้มูลทีได้จากการอ่าน มาตอบ
คาํถามและนกัศึกษาบนัทึกสิงทีเรียนรู้ทีไดต้รวจสอบและจดัลาํดบัขอ้มูลขณะอ่าน ลงในใบงานช่อง L 

(เรียนรู้อะไรแลว้บา้ง) 2.4 ขนั H ครูตงัคาํถามเพิมเติม นักศึกษาหาคาํตอบเกียวกบัคาํถามทีครูถาม
เพิมเติมโดย คน้ควา้เพิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแลว้บนัทึกแหล่งเรียนรู้นนั ลงในใบงานในช่อง H 

(เรียนรู้เพิมเติมจากแหล่งใด เรียนรู้ได้อย่างไร) แล้วเพิมเติมในส่วนของการทาํแผนภาพความคิด 
(Mapping) โดยให้นักศึกษานาํขอ้มูลจากการอ่านมาสร้างแผนภาพความคิด และการสรุปใจความ
สําคญัของเรืองทีอ่าน (Summarizing) ให้นกัศึกษาเขียนสรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่าน เพือพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจ  ส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เพือช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ทางการเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เพือนาํผลทีไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH เป็นแนวคิดของโอเกิล (Donna Ogle) ทีพฒันา ขึนในปี 
ค.ศ.1986 เพือนาํมาใช้เป็นยุทธวิธีในการสอนอ่านควบคู่กับการส่งเสริมความคิดขณะทีอ่านโดยมี
พืนฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึง วชัรา เล่าเรียนดี (2547 : 90-93)ไดก้ล่าวถึงเทคนิค 
KWL ไวว้่า เทคนิค KWL สามารถนาํมาใช้เพือพฒันาทกัษะในการอ่านทุกระดบัได้และยงัสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรคไ์ดอี้กดว้ย การนาํ
เทคนิค KWL มาใชเ้พือพฒันาทกัษะการอ่านและทกัษะการคิดทาํไดง่้าย เนืองจากมีกรอบและแนวทาง
ฝึกให้คิดเป็นลาํดับขนัตอน โดยครูเป็นผูมี้บทบาทคอยดูแลการฝึก ของนักศึกษา คอยถามคาํถาม 
เพือใหน้กัศึกษาแสวงหาคาํตอบและคอยกระตุน้ให้นกัศึกษาถามคาํถามจากเรืองทีอ่านดว้ย นอกจากนี
สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545 : 8) และสมศกัดิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2544 : 75) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค 
KWLไวใ้นทาํนองเดียวกนัวา่เทคนิคKWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการ
อ่าน ซึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัวา่ตนคิดอะไร มีวธีิคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบความคิด
ของตนเองได ้และสามารถปรับเปลียนกลวธีิการคิดของตนเอง โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกให้ ตระหนกั
ในกระบวนการทาํความเข้าใจ มีการจดัระบบขอ้มูลเพือการดึงมาใช้ภายหลงัอย่างมีประสิทธิภาพซึง
เทคนิควิธีการ KWL นนัเป็นตวัยอ่ ทีไดจ้ากขนัการสอน คือ K (What we know) นกัศึกษารู้อะไรบา้ง
เกียวกบัเรืองทีอ่าน W (What we want to know) นกัศึกษาตอ้งการรู้อะไรบา้งเกียวกบัเรืองทีอ่าน และ L 

(What we have learned) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้อะไรจากเรืองทีอ่าน หลงัจากนนัเทคนิค KWL ไดพ้ฒันา
ให้สมบูรณ์ขึนโดย คาร์ และโอเกิล (Carr and Ogle) และใชชื้อวา่ KWL Plus โดยคงสาระสําคญัและ
แนวทางการปฏิบติัเดิมของ KWLไวแ้ต่เพิมการเขียนผงัความคิด(Mapping) และการสรุปเรืองจากการ
อ่าน (Summarizing) อนัเป็นการพฒันาทกัษะการเขียนและการพูด นอกเหนือไปจากทกัษะการฟังและ
การ   อ่าน ในเรืองของเทคนิค KWL Plus นนั วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 125 – 128) ไดก้ล่าวไวว้่า 
เทคนิค KWL Plus ประกอบดว้ยส่วนทีสําคญัของเทคนิค KWL คือ (K) ระบุสิงทีรู้ เรืองทีรู้เกียวขอ้ง
กบัเรืองทีระบุหรือหวัเรืองทีกาํหนด (W) อยากรู้อะไรบา้ง จากสิงหรือเรืองทีระบุในขนัแรก และ (L) 

เรียนรู้อะไรบา้งจากเรืองทีกาํหนดหลงัจากอ่านเสร็จแล้ว และเพิมเติมในส่วนของการทาํแผนผงัมโน
ทัศน์บทสรุปของเรืองราวต่างๆ  ทีอ่าน  เมือจบกระบวนการ KWLแล้ว ซึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ KWL Plus ขึนอยูก่บัการถามคาํถามการกระตุน้ให้นกัศึกษาตอบคาํถามโดยสามารถ
เชือมโยงเรืองทีกาํลงัอ่านกบัเรืองทีเคยรู้มาก่อนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์กล่าวไดว้า่เทคนิค KWL Plus ช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและอ่านอยา่งสร้างสรรค์ได ้ เพราะแต่
ละขนัตอนจงใจใหน้กัศึกษาอ่าน คิดวิเคราะห์โดยละเอียด จากการเสริมแรงของครูจะช่วยให้นกัศึกษา
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อยากรู้ อยากแสวงหาคาํตอบทีหลากหลายลึกซึงมากขึน โดยมีขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามลาํดบัขนัดงันี 

 1.  ขนั K (Know)  รู้อะไรจากเรืองทีให้อ่าน หรือจากหวัเรืองทีกาํหนด ก่อนทีครูจะให้ผูเ้รียน
อ่านรายละเอียดของเรืองทีกาํหนดให้ ครูอาจเสนอชือเรือง คาํสําคญัของเรือง เพือจะถามคาํถามว่ารู้
อะไร จากคาํหรือชือเรือง เพือจะใหท้ราบวา่นกัศึกษามีความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีอ่าน ให้นกัศึกษา
ระดมสมองหาคาํตอบ หรือใหร้ะบุคาํต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัชือเรือง/คาํ/ความคิดรวบยอดทีระบุ 

 2.  ขนั W (What do we want to learn)  เราอยากรู้อะไรจากคาํต่าง ๆ ทีระบุในขนั K โดยให้
นักศึกษาตงัคาํถามจากคาํทีนําเสนอ ซึงคาํถามจะมาจากความสนใจ ใคร่รู้ของนักศึกษาเอง โดยที
นกัศึกษาจะตอ้งตอบลงในตารางตรงช่อง W ต่อจากนนัใหน้กัศึกษาอ่านเรืองหรือบทอ่านทีกาํหนดโดย
ละเอียด ตรวจสอบคาํตอบ ขอ้เท็จจริงทีไดจ้ากการอ่าน ระหว่างอ่านอาจมีคาํถามเพิมและมีการตอบ
โดยกลุ่ม 

 3.  ขนั L1 (What did we learn)  เราไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง นกัศึกษาเขียนคาํตอบลงในตารางตรง
ช่อง L ตรวจสอบวา่มีคาํถามใดบา้งทียงัไม่มีการตอบ 

 4.  ขนั L2 สร้างแผนผงัความคิด (Mind mapping)  นกัศึกษาตอ้งกลบัไปอ่านทบทวนจากขนั K 

เพือจะได้จัดประเภทของสิงทีเรียนรู้โดยเขียนคําสําคัญไว้ตรงกลางแผนผงัความคิด และโยง
ความสัมพนัธ์กบัคาํสาํคญัยอ่ยเพืออธิบายรายละเอียดของความคิดหลกั 

 5.  ขนั L3ขนัสรุป นักศึกษาเขียนหมายเลขกาํกับลาํดับความคิดรวบยอด แผนผงัความคิด       
เพือเขียนสรุป การสรุปในขนันีเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาซึงจะบอกถึงความเขา้ใจใน
เรืองทีอ่านของนกัศึกษา 
 ส่วนเทคนิค KWLH เป็นเทคนิคทีเหมาะสมทีสามารถช่วยให้นกัศึกษาจดัการทบทวนความรู้
เดิม และนาํความรู้เดิมมาใช้ ซึงพฒันามาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล ( Donna ogle) โดยสามารถ
นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเรืองทีนักศึกษาจะตอ้งอ่าน  คิด และทาํ
ความเขา้ใจกบัเรืองทีอ่านไวส้าํหรับฝึกทกัษะการแกปั้ญหา และทกัษะการคิดแบบต่างๆ  การนาํเทคนิค 
KWLH มาใช้จะเนน้ตามกรอบ หรือแนวทางในการร่วมกนัคิดและทาํความเขา้ใจกบัเรืองทีอ่านดว้ย
เทคนิค KWLH  โดยครู-นกัศึกษาตอ้งฝึกใช้เทคนิคร่วมกนัในขนัการสอนทงัชนัก่อน โดยแต่ละขนั
เทคนิค KWLH มีรายละเอียดทีสาํคญัซึงประกอบดว้ยขนัตอนดงันี 

 K (Know)  การช่วยนกัศึกษาตรวจสอบความรู้ หรือเรืองทีรู้ ทีเกียวกบัหวัเรืองทีกาํหนด 

 W (What to learn)  การช่วยให้นกัศึกษาพิจารณาตดัสินใจวา่ตอ้งการเรียนรู้อะไรจากเรืองที
กาํหนด 

   ส
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 L (What they learn as they read)  การช่วยให้นกัศึกษาระบุสิงทีไดเ้รียนรู้จากการอ่านที
กาํหนด 

 H (How we can learn more)  การช่วยให้นกัศึกษาเสาะหาขอ้มูลเพิมเติม หรือแหล่งเรียนรู้อืน 
ๆ เพือใหไ้ดค้วามรู้เพิมเติมมากขึน ( วชัรา เล่าเรียนดี ,2552 : 132 ) 
            จากแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus และ เทคนิค KWLH ทีได ้    
กล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้การนาํแนวคิดดงักล่าวมาสังเคราะห์ขนัตอนการจดัการเรียนรู้เป็น เทคนิค KWLH 

Plus ดงัที วชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 152-153 ) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 
เพือเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ โดยมีลกัษณะสําคญัคือ มีการใช้คาํถามเพือส่งเสริมการคิดและหา
คาํตอบโดยใช้ผงัหรือแบบฟอร์ม KWLH เป็นกรอบหรือแนวทาง อีกทงัมีการฝึกการคิดเชือมโยงให้
เหตุผลโดยใช้ผงัความคิดแบบต่างๆ ฝึกคิดจินตนาการและการคาดคะเนเหตุการณ์ความเป็นไปได้
รวมถึงการฝึกการสรุปความ ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี 
 1.  เตรียมความพร้อมใหค้วามรู้พืนฐานดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชข้นัตอน KWLH Plus  
 2.  กิจกรรมฝึกอ่านเชิงวเิคราะห์ 

      2.1  นาํเขา้สู่บทเรียน 

      2.2  เสนอหวัขอ้ เรือง หรือคาํ ให้นกัศึกษาตอบในขนั K คือ นกัศึกษารู้อะไรบา้งจากหวั
เรือง เขียนคาํตอบลงในช่อง K  

      2.3  ครูถามคาํถามนกัศึกษา อยากรู้อะไรบา้งจากหวัเรืองดงักล่าว ขนั W เขียนคาํตอบลงใน
ช่อง W 

     2.4  ใหน้กัศึกษาอ่านรายละเอียดของเรือง และใหเ้ขียนตอบลงในช่อง L ใหท้วัถึงทุกคน คือ 
ขนั L นกัศึกษารู้อะไรบา้ง 

     2.5  ใหน้กัศึกษาหาความรู้เพิมเติม ขนั H โดยถามคาํถามวา่นกัศึกษาจะหาความรู้ เพิมเติม
ในเรืองดงักล่าวไดจ้ากทีใดบา้ง และอยา่งไร นกัศึกษาช่วยกนัตอบ ลงในช่อง  H 

     2.6  นกัศึกษาช่วยกนัสร้างแผนผงัความคิดจากเรืองทีอ่าน 

     2.7  นกัศึกษา ครู ช่วยกนัสรุปเรืองทีอ่าน 

     2.8  นกัศึกษาฝึกเพมิเติมการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชผ้งั KWLH และเขียนแผนผงัความคิด
และสรุป 

           3.วดัและประเมินผล การคิดโดยใชแ้บบฝึกหดัยอ่ย หรือใหส้รุปวธีิคิด 
 จากแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus  และเทคนิค KWLH        
ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดของวชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 125-134 ) มาประยุกต์เป็นขนัตอนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ดงันี 

   ส
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  1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิมทีเกียวขอ้งและเชือมโยงกบัเรืองทีจะเรียน 
จดักิจกรรมทีกระตุน้ความสนใจของนักศึกษา เช่นการดูรูปภาพข่าวสารทีเกียวขอ้ง แจกใบความรู้      
ใบงาน (2 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม) 
 2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus มี 6 ขนัตอนดงันี   

                      1. ขนั K ในเทคนิค KWLH หมายถึง “Know”  เป็นขนัตอนทีนกัศึกษา  แต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบหวัขอ้เรืองหรือชือเรืองวา่ตนเองมีความรู้เกียวกบัชือเรืองมากนอ้ยเพียงใดนกัศึกษาร่วมกนั
แลกเปลียนเรียนรู้เห็นเกียวกบัสิงทีตวัเองรู้เกียวกบัเนือเรืองทีจะอ่าน แลว้เขียนลงในใบงานทีครูแจก
ในชอง K (สิงทีรู้แลว้)  
           2.  ขนั W ในเทคนิค KWLH หมายถึง “What to learn” เป็นขนัตอนทีนกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มตอ้งการเรียนรู้อะไรในเนือเรืองทีจะอ่านบา้ง โดยครูถามคาํถามร่วมกบัฝึกให้นกัศึกษาตงัคาํถาม 
โดยให้นกัศึกษาอ่านเนือเรือง เพือจบัประเด็นสําคญัในเรืองทีอ่าน หาใจความสําคญัและรายละเอียด
ของเรืองทีอ่าน แลว้เขียนคาํถามหรือสิงทีตอ้งการรู้ลงในใบงานทีครูแจกในช่อง W (สิงทีตอ้งการรู้)  
          3. ขนั L ในเทคนิค KWLH หมายถึง “What they Learn as they read”  เป็นขนัตอนที
นกัศึกษาทุกคนในแต่ละกลุ่มสํารวจวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากบทอ่าน และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่าน   
มาตอบคาํถามในช่อง W และนกัศึกษาบนัทึกสิงทีเรียนรู้ทีไดต้รวจสอบและจดัลาํดบัขอ้มูลขณะอ่าน    
ลงในใบงาน ช่อง L (เรียนรู้อะไรแลว้บา้ง)  
          4. ขนั H ในเทคนิค KWLH หมายถึง “How we Can Learn More” เป็นขนัทีครูตงั
ประเด็นคาํถามเพิมเติม แลว้ให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสํารวจว่า ถา้นกัศึกษาตอ้งการหาคาํตอบเกียวกบั
คาํถามทีครูถามเพิมเติมอีก นักศึกษาสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้หรือค้นควา้เพิมเติมจาก         
แหล่งใดบา้ง แลว้ให้นกัศึกษาบนัทึกแหล่งเรียนรู้นนั ลงในใบงานในช่อง H (เรียนรู้เพิมเติมจากแหล่ง
ใด เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร) และหาคาํตอบเพิมเติมจากคาํถามทีครูกาํหนดให ้
          5. การสร้างแผนภาพความคิด (Mapping) ให้นกัศึกษานาํขอ้มูลจากการอ่านมาสร้าง
แผนภาพความคิด  
          6.  การสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) โดยให้นกัศึกษาเขียนสรุปใจความสําคญั
ของเรืองทีอ่าน 

      3. ขนัอภิปราย และสรุป ครูและนกัศึกษาร่วมกนัตรวจสอบผลงานว่าไดป้ฏิบติัครบถว้น
ถูกตอ้งหรือไม่ และใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานแผนภาพความคิดหนา้ชนั แลว้นาํผลงานไป
ติดไวที้ป้ายนิเทศในหอ้งเรียน 

     ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 

Plus กบัการสอนปกติ ซึงการสอนแบบปกตินนั หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทียึดการสอน 
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เพือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผูเ้ตรียมศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีจะสอนจาก
ตาํรา แบบเรียนหรือหนงัสืออา้งอิงต่าง ๆ แลว้รวบรวมเรืองราวทงัหมดมาถ่ายทอดให้นกัศึกษาดว้ยการ
บรรยาย การบอกการใชสื้อประกอบการสอน ซึงครูและนกัศึกษาจะร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม ตลอดจน
ช่วยกนัสรุปเนือหาเรืองทีไดจ้ากการเรียน  

    การจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ ทีผูว้ิจยัใช้ในการวิจยัในครังนีมีขนัตอน
ดงันี 

   1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูใชก้ารสนทนา ซกัถาม เชือมโยงกบัสิงทีจะเรียน 

   2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้ ครูนาํเสนอเนือหาใหม่ โดยการอธิบาย ซกัถามการบรรยายการ
อภิปรายประกอบการใชสื้อไดแ้ก่ ใบความรู้ หนงัสือเรียน และใบงาน  

  3. ขนัสรุป ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเนือหาสาระทีเรียนมาดว้ยการตอบคาํถาม ซกัถาม
แลว้ใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั 

  4. ขนัวดัและประเมินผล เป็นการทดสอบวา่นกัศึกษาไดบ้รรลุไปตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะปฏิบติักิจกรรมการตอบคาํถามและการตรวจ
แบบทดสอบ 

ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภาพที 1       
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 ผลการเรียนรู้ เรือง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก  

 ความคงทนในการเรียนรู้ 
 

  

ความคิดเห็นของนักเรียนที
มีตอการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิค KWLH Plus  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 
 

 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิม 

 2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus มี 6 
ขนัตอนดงันี    

       2.1 ขัน  K นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลียน
ความคิดเห็นเกียวกบัสิงทีตวัเองรู้เกียวกบัเนือเรืองทีจะอ่าน 
แลว้เขียนลงในใบงานในช่อง K (สิงทีรู้แลว้)  
       2.2  ขนั W  นกัศึกษาแต่ละกลุ่มตอ้งการเรียนรู้อะไรใน
เนือเรืองทีจะอ่านบ้าง โดยครูถามคําถามร่วมกับฝึกให้
นักศึกษาตงัคาํถาม โดยให้นักศึกษาอ่าน แล้วเขียนคาํถาม
หรือสิงทีตอ้งการรู้ลงในใบงานในช่อง W (สิงทีตอ้งการรู้)  
     2.3 ขนั L นักศึกษาแต่ละกลุ่มสํารวจว่าได้เรียนรู้อะไร    
บ้างจากบทอ่าน และนําข้อมูลทีได้จากการอ่าน มาตอบ
คาํถามและนักศึกษาบนัทึกสิงทีเรียนรู้ทีได้ตรวจสอบและ
จดัลาํดบัขอ้มูลขณะอ่าน ลงในใบงาน ช่อง L (เรียนรู้อะไร  
แลว้บา้ง)  
     2.4 ขัน H ครูตังคาํถามเพิมเติม นักศึกษาหาคาํตอบ
เกียวกับคาํถามทีครูถามเพิมเติมโดย ค้นคว้าเพิมเติม จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วบนัทึกแหล่งเรียนรู้นัน ลงในใบงาน
ในช่อง H (เรียนรู้เพิมเติมจากแหล่งใด เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร)  
     2.5ขนัการสร้างแผนภาพความคิด (Mapping) ให้นกัศึกษา
นาํขอ้มูลจากการอ่านมาสร้างแผนภาพความคิด โดยให้ฝึกทาํ
แผนภาพความคิดหลายๆ รูปแบบ  
     2.6 ขนัการสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) โดยให้
นกัศึกษาเขียนสรุปใจความสาํคญัของเรืองทีอ่าน 

3. ขนัอภิปราย และสรุป ครูและนกัศึกษาร่วมกนัตรวจสอบ
ผลงานว่าไดป้ฏิบติัครบถ้วนหรือไม่  และให้นกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มนาํเสนอผลงานแผนภาพความคิด แลว้นาํผลงานไปติด
ไวที้ป้ายนิเทศในห้องเรียน 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 

ผลการเรียนรู้ เรือง  
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก 

 

 ความคงทนในการเรียนรู้ 

 

 ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ย
เทคนิค KWLH  Plus 

 

 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน   ครูใช้
การ สนทนา ซกัถาม เชือมโยง
กบัสิงทีจะเรียน 

 2. ขนัจดักิจกรรมการเรียนรู้     
ครูนาํเสนอเนือหาใหม่ โดย
การอธิบาย ซกัถาม 

 การบรรยาย  
ประกอบการใชสื้อใบความรู้ 
หนงัสือเรียน ใบงาน  
 3. ขนัสรุป   ครูและนกัศึกษา 
ร่วมกนัสรุปเนือหาสาระที
เรียนมาดว้ยการตอบคาํถาม 
ซกัถามแลว้ให้นกัศึกษาทาํ
แบบฝึกหดั 

 4. ขนัการวดัและประเมินผล  
ค รู สั ง เ ก ตพฤ ติ ก ร รมขอ ง
นักศึกษาขณะปฏิบติักิจกรรม
ด้วยการตอบคําถามและการ
ตรวจแบบทดสอบ 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
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คําถามการวจัิย 
              1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก          
ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80 /80 หรือไม่ 

2. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
หรือไม่ 

3. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัการจดัเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้
หรือไม่ 
 4. นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus มีความ
คงทนในการเรียนรู้ หรือไม่ 
 5. นักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 
Plus อยูใ่นระดบัใดและเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. เพือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ใหมี้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์80/80 

 2. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ หลงัจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบั
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  
  4. เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ หลงัจากจดัการ 
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus 

      5. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH  Plus 
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สมมติฐานของการวจัิย 

            1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80 /80 

2. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

4. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สินสุดลง และระยะเวลาผา่นไป 2 

สัปดาห์ไม่แตกต่างกนั 
   

ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
            ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาค
เรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จาํนวน 4 หอ้งเรียน มีนกัศึกษาทงัหมด 140  คน   
           กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่นกัศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียน
ที 1 ปีการศึกษา2555 ของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จาํนวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน  ซึงไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  ( Simple Random Sampling) 

โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนนัจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งละ 1 หอ้ง ดงันี 

    1.1 กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จาํนวน 30 คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   
    1.2 กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จาํนวน 30 คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 2. ตวัแปรทีศึกษา 
   2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วธีิจดัการเรียนรู้ จาํแนกเป็น 
     2.1.1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

     2.1.2 การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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                2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

   2.2.2 ความคงทนในการเรียนรู้  
  2.2.3  ความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 3. เนือหาทีใชใ้นการวจิยั 

 เนือหาในหมวดวิชาสามัญ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ในรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ หน่วยที 5 เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประกอบดว้ยเนือหาเรือง การพฒันาเศรษฐกิจ แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทย  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศ 
 4. ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง  
  ระยะเวลาทีใช้ทดลอง ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 

ชวัโมง รวม  10  ชวัโมง ในระหวา่งวนัที 20 สิงหาคม 2555 ถึงวนัที  21 กนัยายน 2555 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจดัการเรียนรู้โดยใช ้เทคนิค KWLH Plus หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนสอนทีมี
ขนัตอน ดงันี  1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิม  2) ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
KWLH Plus มี 6 ขนัตอนดงันี  2.1 ขนั K นกัศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกนัแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบั
สิงทีตวัเองรู้เกียวกับเนือเรืองทีจะอ่าน แล้วเขียนลงในใบงานในช่อง K (สิงทีรู้แล้ว) 2.2  ขนั W  

นักศึกษาแต่ละกลุ่มตอ้งการเรียนรู้อะไรในเนือเรืองทีจะอ่านบา้ง โดยครูถามคาํถามร่วมกบัฝึกให้
นกัศึกษาตงัคาํถาม โดยให้นกัศึกษาอ่าน แลว้เขียนคาํถามหรือสิงทีตอ้งการรู้ลงในใบงานในช่อง W 

(สิงทีตอ้งการรู้)  2.3 ขนั L นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสํารวจวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากบทอ่านและนาํขอ้มูลที
ไดจ้ากการอ่าน มาตอบคาํถามและนกัศึกษาบนัทึกสิงทีเรียนรู้ทีไดต้รวจสอบและจดัลาํดบัขอ้มูลขณะอ่
าน ลงในใบงาน ช่อง L (เรียนรู้อะไรแลว้บา้ง) 2.4 ขนั H ครูตงัคาํถามเพิมเติม นกัศึกษาหาคาํตอบ
เกียวกบัคาํถามทีครูถามเพิมเติมโดย คน้ควา้เพิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแลว้บนัทึกแหล่งเรียนรู้นนั 
ลงในใบงานในช่อง H (เรียนรู้เพิมเติมจากแหล่งใด เรียนรู้ได้อย่างไร)  2.5 ขนัการสร้างแผนภาพ
ความคิด (Mapping) ให้นักศึกษานําข้อมูลจากการอ่านมาสร้างแผนภาพความคิด โดยให้ฝึกทาํ
แผนภาพความคิดหลายๆ รูปแบบ  2.6 ขนัการสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) โดยให้นกัศึกษา
เขียนสรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่าน 3) ขนัอภิปราย และสรุป ครูและนกัศึกษาร่วมกนัตรวจสอบ
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ผลงานวา่ไดป้ฏิบติัครบถว้นหรือไม่และให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานแผนภาพความคิด แลว้
นาํผลงานไปติดไวที้ป้ายนิเทศในหอ้งเรียน 

 2. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกระหวา่งจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
โดยกาํหนดเกณฑ ์80/80 

 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉลียเป็นร้อยละของคะแนนแบบฝึกหดัแต่ละบทเรียนระหวา่งทีจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus 

 80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าเฉลียเป็นร้อยละของคะแนนจากการทดสอบภายหลงัทีจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus 

 3. การจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนเพือให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้
โดยมีขนัตอนดงันี 1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ขนัสรุป และ 4) ขนัการวดั
และประเมินผล 

 4. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนทีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเมิน
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ทีผูว้จิยัสร้างขึน  

 5. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก วดัจากคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนชุดเดิมทีใช้หลงั
การทดลองสินสุดลง 2 สัปดาห์ 

6. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH Plus ในด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้าน
ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้จิยัสร้างขึน 

7. นกัศึกษา หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัการอาชีพ
กาญจนบุรี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 
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บทท ี 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การวจิยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH Plus โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งดงันี 

1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 

2545 พ.ศ. 2546  

 2. เทคนิค KWLH Plus 

  2.1  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

  2.2 แผนภาพความคิด 

 3.  ความคงทนในการเรียนรู้ 

  3.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ 

  3.2 ระบบความจาํ 
  3.3 สภาพทีช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ 

  3.4 การวดัความคงทนในการเรียนรู้ 
 4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
                           4.1 งานวจิยัในประเทศ 

                           4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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1. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 
พ.ศ. 2546 
 การจดัการเรียนการสอนตามภารกิจหลกัของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้คาํนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงได้จดัหลกัสูตรทงัในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง 
วิชาชีพระยะสัน ในทีนีจะกล่าวถึงหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) ตามขอบเขตของการวิจยั
ดงันี 
 
1.1 หลกัการ 
 1.เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพือพฒันากาํลงัคนระดบั
ฝีมือใหมี้ความชาํนาญเฉพาะดา้น มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติทีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพ
ไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม ทงัในระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 

 2.เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ย่างกวา้งขวาง เพือเน้นความชาํนาญเฉพาะดา้น
ดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน ถ่ายโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได ้

 3.เป็นหลักสูตรทีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองคก์รทีเกียวของ ทงัภาครัฐและเอกชน 

 4.เป็นหลักสูตรทีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิน มีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนและทอ้งถิน 

1.2 จุดหมาย 
 1.เพือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไป
ปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้
อยา่งหมาะสมกบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน ทอ้งถินและประเทศชาติ 

 2.เพือให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพือพฒันาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

 3.เพือให้มี เจตคติที ดีต่ออาชีพ  มีความมันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพทีเ รียน  รักงาน                 
รักหน่วยงานสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ทีของตนเองและผูอื้น 
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 4.เพือใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม ทงัในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถินและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน รู้จกัใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างสิงแวดลอ้มทีดี 

 5.เพือให้มีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในตนเอง มีสุขภาพ
อนามยัทีสมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพนนั ๆ 

 6.เพือใหต้ระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและ
โลกปัจจุบนั มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพือส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซึ้งความมนัคง
ของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 
1.3 หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร ประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 

1. การเรียนการสอน 
    1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนทีกาํหนด
และนาํผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถโอนผลการเรียน และขอ้เทียบความรู้และ
ประสบการณ์ได ้

    1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง โดยสามารถนาํรายวิชาไปจดัฝึกในสถาน
ประกอบการ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 
                 2.1 ในปีการศึกษาหนึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามทีกาํหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดู
ร้อนไดอี้กตามทีเห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์ 

                2.2 การเรียนในระบบชนัเรียน ใหส้ถานศึกษาเปิดทาํการสอนไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ 

ละ 5 วนั คาบละ 60 นาที (1 ชวัโมง) 

3. หน่วยกติ   ใหมี้จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 102 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต 
ถือเกณฑด์งันี 

     3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกวา่ 18 ชวัโมง มีค่า           
1 หน่วยกิต 

    3.2 รายวิชาทีประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัให้บูรณาการการเรียนการสอนกาํหนด    

2 - 3 ชวัโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ 40 - 60 ชวัโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

    3.3 รายวชิาทีนาํไปฝึกงานในสถานประกอบการ กาํหนดเวลาในการฝึกปฏิบติังาน 

ไม่นอ้ยกวา่ 40 ชวัโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

     3.4 การฝึกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 40 ชวัโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 
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     3.5 การทาํโครงการ ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
พุทธศกัราช 2545  พ.ศ. 2546 

4. โครงสร้าง โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545  พ.ศ. 2546 

แบ่งเป็น 3 หมวดวชิา ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงันี 

     4.1 หมวดวชิาสามญั แบ่งเป็น 

                     4.1.1 วชิาสามญัทวัไป เป็นวชิาทีเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวติ 

                     4.1.2 วชิาสามญัพืนฐานวชิาชีพ เป็นวชิาทีเป็นพืนฐานสัมพนัธ์กบัวชิาชีพ 

                4.2 หมวดวชิาชีพ แบ่งเป็น 

        4.2.1 วชิาชีพพนืฐาน เป็นกลุ่มวชิาชีพสัมพนัธ์ทีเป็นพืนฐานทีจาํเป็นในประเภทวชิานนั ๆ 

        4.2.2 วชิาชีพสาขาวชิา เป็นกลุ่มวชิาชีพหลกัในสาขาวชิานนั ๆ 

                4.2.3 วชิาชีพสาขางาน เป็นกลุ่มวชิาชีพทีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นใน
งานอาชีพตามความถนดัและความสนใจ 

                     4.2.4 โครงการ 

     4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 

                4.4 ฝึกงาน 

                4.5 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามกาํหนดไวใ้นโครงสร้าง
ของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจดัตามทีกาํหนด
ไวใ้นหลกัสูตร หรือจดัตามความเหมาะสมของสภาพทอ้งถิน ทงันี สถานศึกษาตอ้งกาํหนดรหัสวิชา
จาํนวนคาบเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามระเบียบทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

5. โครงการ 
               5.1 สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัทาํโครงการในภาคเรียนที 6 ไม่นอ้ยกวา่ 160  

ชวัโมงกาํหนดใหมี้ค่า 4 หน่วยกิต 

   5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียนใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอืนๆ 

               6. ฝึกงาน 
   6.1 ใหส้ถานศึกษานาํรายวชิาในหมวดวชิาชีพไปจดัฝึกในสถานประกอบการ อยา่งนอ้ย 1 ภาค
เรียน 

               6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิา 
อืนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545  พ.ศ. 2546 
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             7. การเข้าเรียน 
 พืนความรู้และคุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 

            8. การประเมินผลการเรียน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 

            9. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 สถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเพือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยัของตนเอง
และ ส่ง เส ริมการทํา งาน  ใช้กระบวนการก ลุ่มในการทําประโยชน์ ต่อ ชุมชน  ทะนุบํา รุ ง         
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

          10. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
            10.1 ประเมินผา่นรายวชิาในหมวดวชิาสามญั หมวดวชิาชีพ และหมวดวชิาเลือก 

เสรี ตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 
            10.2 ไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา 
สาขาวชิา 
            10.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกวา่ 2.00 

            10.4  เขา้ร่วมกิจกรรมและผา่นการประเมินทุกภาคเรียน 
 

โครงสร้างหลกัสูตร วทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
 วทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัสถานศึกษาเปิดทาํการสอนในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ  (ปวช.)  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง  (ปวส.)  หลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน ประเภทวชิาทีเปิดทาํ
การสอน   ประกอบดว้ย   7   คณะวชิา   ดงัต่อไปนี 

  1.  คณะวชิาช่างยนต ์
  2.  คณะวชิาช่างกลโลหะ 

3.  คณะวชิาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
         4.  คณะวชิาช่างก่อสร้าง 
         5.  คณะวชิาพืนฐาน 
         6.  คณะวชิาบริหารธุรกิจ 
             7.  คณะวชิาคหกรรม 
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 วตัถุประสงค์ของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี  คือ การจดัการศึกษาเพือมุ่งหวงัให้ผูส้ําเร็จ
การศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพไดท้งัในภาครัฐบาลและเอกชน มีความเชือมนัในตนเองและมี
ทศันคติทีดีทางด้านวิชาชีพสามารถสร้างงานเพือประกอบอาชีพอิสระได้  มีพืนฐานความรู้เพียงพอ
สาํหรับการศึกษาหาความรู้เพิมเติมพร้อมทงัปลูกผงัในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นผูน้าํให้กบั
นกัศึกษา นกัศึกษา ประชาชนผูม้าเรียนดงัปรัชญาของสถานศึกษาทีว่า   " ทกัษะเด่น  เน้นคุณธรรม      
ลาํเลิศวชิา พฒันาสิงแวดลอ้ม " วทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรีไดจ้ดัทาํโครงสร้างหลกัสูตร ตามทีกาํหนด
ไวใ้นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ทงัประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
และประเภทวชิาพาณิชยกรรม ประกอบดว้ย 3 หมวดวชิา ไดแ้ก่ 

  1. หมวดวชิาสามญั แบ่งเป็น 

      1.1 วชิาสามญัทวัไป เป็นวชิาทีเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวติ 

      1.2 วชิาสามญัพืนฐานวชิาชีพ เป็นวชิาทีเป็นพืนฐานสัมพนัธ์กบัวชิาชีพ 

 2. หมวดวชิาชีพ แบ่งเป็น 

      2.1 วชิาชีพพนืฐาน เป็นกลุ่มวชิาชีพสัมพนัธ์ทีเป็นพืนฐานทีจาํเป็นในประเภทวชิานนั ๆ 

      2.2 วชิาชีพสาขาวชิา เป็นกลุ่มวชิาชีพหลกัในสาขาวชิานนั ๆ 

      2.3 วชิาชีพสาขางาน เป็นกลุ่มวชิาชีพทีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นในงาน
อาชีพตามความถนดัและความสนใจ 

      2.4 โครงการ 

 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 

 สาํหรับงานวจิยันี ผูว้จิยัจะขอกล่าวถึงหมวดวชิาสามญั กลุ่มวชิาสังคมศึกษาตามขอบเขตของ
งานวจิยั 

หมวดวชิาสามัญ / กลุ่มวชิาพนืฐานวชิาชีพ 

 1. วชิาสามญัทวัไป (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 

    1.1 กลุ่มวชิาภาษา (ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต) 

    1.2 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต)  

    1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4 หน่วยกิต) 
     1.4 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 
ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาให้เรียนรายวิชา 2000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชา

อืนอีกไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต รวมไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต โดยวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรีไดเ้ลือกให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนในรายวถีิธรรมวถีิไทย วชิาภูมิเศรษฐศาสตร์ จากรายวชิาทีมีใหเ้ลือกดงันี 
 2000-1301 วถีิธรรมวถีิไทย 2 (2) 

 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2 (2) 
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 2000-1303 การดาํรงชาติไทย 2 (2) 

 2000-1304 โครงงานชุมชนสาํคญั 2 (2) 

 2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 

 2000-1306 ภูมิศาสตร์กายภาพเพือชีวติ 2 (2) 

 2000-1307 เหตุการณ์ปัจจุบนั 2 (2) 

 โดยในรายวชิากลุ่มสังคมศึกษา ของวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี มีจุดประสงค ์มาตรฐาน และ
คาํอธิบายรายวชิาดงัต่อไปนี 

 

จุดประสงค์ มาตรฐานและคําอธิบายรายวชิา กลุ่มสังคมศึกษา 
2000-1301 วถิีธรรมวถิีไทย 2 (2)     (The Way of Thai Ethics) 

จุดประสงค์รายวชิา 
 1. เพือใหเ้ขา้ใจประวติั ความสาํคญัและหลกัธรรมของศาสนาทีตนนบัถือ 

 2. เพือใหส้ามารถใชห้ลกัธรรมของศาสนาในการพฒันาตนและสังคม 

 3. เพือใหมี้เจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชนทีดี 

มาตรฐานรายวชิา 
 1. ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนาในการดาํเนินชีวติ 

 2. ใชท้กัษะทางศาสนธรรมในการแกปั้ญหาเพือพฒันาตนเองและสังคม 

 3. เป็นแบบอยา่งทีดีในการเผยแผศ่าสนธรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกียวกบั พระพุทธประวติั พุทธธรรมเพือชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา

พระสงฆ์กบัการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพฒันาสังคม หน้าทีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือศึกษา
เกียวกบั ความหมายของคาํวา่อิสลามและมุสลิม ประวติัและความสําคญัของศาสนาอิสลามประวติัท่าน
ศาสดามูฮมัหมดั หลกัคาํสอนและหลกัปฏิบติัในการพฒันาตนเองและสังคม หรือศึกษาเกียวกบั พระ
คมัภีร์เกียวกบัชีวประวติั พนัธกิจ และคาํสอนของพระเยซูคริสต์บทบญัญติัและหลกัการปฏิบติัต่าง ๆ 
การแสดงความรักและการปฏิบติัต่อเพือนมนุษย์ การเผยแผ่พระศาสนาของบรรดาอคัรสาวก การ
อธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี หรือศึกษาเกียวกบัศาสนาอืน ๆ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
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2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2 (2)   (Geo-Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา 
 1. เพือใหเ้ขา้ใจพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์กายภาพ 

 2. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ชปั้จจยัทางภูมิศาสตร์กายภาพทีสัมพนัธ์กบัปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์เพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน 

 3. เพือใหมี้เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการมีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเบืองตน้ 

มาตรฐานรายวชิา 
 1. วเิคราะห์เครืองมือทางภูมิศาสตร์เพือการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2. เลือกประกอบอาชีพตามปัจจยัทางภูมิศาสตร์กายภาพ 

 3. เสนอแนะแนวทางแกไ้ขวกิฤติทางเศรษฐกิจในชุมชน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกียวกบั หลกัเศรษฐศาสตร์เบืองตน้ ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการแกไ้ข

ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย เครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และกิจกรรมพืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย  

 สําหรับงานวิจยันีผูว้ิจยัไดเ้ลือกเนือหา เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก มาทาํการทดลองเนืองจากในสังคมปัจจุบนักระแสการเปลียนแปลง ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม การเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถเชือมโยงโลกเข้า
ด้วยกัน ในลกัษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจาํกัด โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจทีมีทงัการแข่งขนัและการร่วมมือกนั ความเขา้ใจในเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก จึงมีความสําคญัในอนัทีจะสร้างภูมิคุม้กนัให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะการ
ดาํรงชีวติอยูใ่นโลกของการแข่งขนัไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั  

     
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 

2.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH เป็นแนวคิดของ โอเกิล (Donna Ogle) ทีพฒันาขึนในปี 
ค.ศ. 1986 เพือนาํมาใช้เป็นยุทธวิธีในการสอนอ่านควบคู่กบัการส่งเสริมความคิดขณะทีอ่านโดยมี
พืนฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึง วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 124 – 125 ) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค 
KWL ไวว้่าเทคนิค KWL สามารถนาํมาใช้เพือพฒันาทกัษะในการอ่านทุกระดบัได้และยงัสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ ไดอี้กดว้ยการนาํ
เทคนิค KWL มาใชเ้พือพฒันาทกัษะการอ่านและทกัษะการคิดทาํได้ง่าย เนืองจากมีกรอบและแนวทาง
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ฝึกใหคิ้ดเป็นลาํดบัขนัตอน โดยครูเป็นผูมี้บทบาทคอยดูแลการฝึกของนกัศึกษา คอยถามคาํถาม เพือให้
นกัศึกษาแสวงหาคาํตอบและคอยกระตุ้นให้ นกัศึกษาถามคาํถามจากเรืองทีอ่านดว้ย ส่วนสุวิทย ์มูลคาํ 
อรทยั มูลคาํ (2545 : 75) และ สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 75) ได ้กล่าวถึงเทคนิค KWL ไวใ้น
ทาํนองเดียวกนัว่าเทคนิค KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ ทีเน้นให้ผูเ้รียนมี ทกัษะกระบวนการอ่าน       
ซึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัวา่ตนคิดอะไร มี วิธีคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบความคิดของ
ตนเองได ้และสามารถปรับเปลียนกลวิธีการคิดของตนเอง โดยผูเ้รียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนกัใน
กระบวนการทําความเข้าใจ มีการจัดระบบข้อมูลเพือการดึงมาใช้ภายหลังอย่างมีประสิทธิภาพ             

ซึงเทคนิค KWL เป็นอกัษรยอ่ของคาํวา่ Know, Want to Know และ Learned ตามลาํดบั ซึงคาํวา่ Know 

(K) หมายถึง  รู้อะไรบา้งจากเรืองทีอ่าน หรือหวัเรืองทีกาํหนด โดยทียงัไม่ตอ้งอ่านในรายละเอียดเพือ
ถามความรู้เดิม เรืองราว สาระสําคญั หรือเหตุการณ์ทีเกียวของ Want to Know (W)  หมายถึง ตอ้งการ
อะไรจากเรืองทีอ่าน จากบทอ่านโดยคิดต่อเนืองจากขึน K คือ รู้อะไรจากเรืองทีอ่านบา้ง และตอ้งการรู้
อะไรเพิมเติมจากเรืองทีอ่านต่อไป ถ้าในขนั K ไดอ่้านโดยละเอียดแลว้ Learned (L) เกิดการเรียนรู้
อะไรบา้ง โดยทีทงัขนั K,W และL จะตอ้งเขียนตอบลงในแบบฟอร์มหรือตาราง K W L ทีเตรียมไวจ้าก
เรืองทีกาํหนดให้อ่าน ทุกขนัตอนนักศึกษาช่วยกนัระดมความคิดเพือให้ได้คาํตอบของทุกขนัตอน
ครบถ้วนโดยการถามตอบคาํถามแบบเจาะลึกเพิมเติมมากขึน ครูถามคาํถามเพิมเติม  ติดตามดูแล
ช่วยเหลือ ยงิฝึกมากเท่าใด จะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถอ่านและใชค้วามคิดมากยงิขึน 

 แผนผงั KWL ทีใหผู้เ้รียนอ่านเรืองและเขียนขอ้ความลงในช่องทีกาํหนดช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
ทาํความเขา้ใจกบัเนือเรืองมากขึน อ่านไดเ้ร็วขึน และละเอียดมากขึน โดยครูคอยแนะนาํถามคาํถาม
เพิมเติมทุกขนัตอน เพือให้การลงสาระสําคญัแต่ละช่องสมบูรณ์ครบถ้วน เทคนิค KWL สามารถ
นาํมาใชไ้ดห้ลายวตัถุประสงค ์ เช่น  
 1.  เพือช่วยใหน้กัศึกษาทบทวนความรู้เดิม หรือดึงความรู้เดิมทีเกียวของกบัหวัขอ้หรือเรืองทีให้
อ่าน  
 2.  เพือกาํหนดวตัถุประสงคก์ารอ่านได ้

 3.  ช่วยนกัศึกษาไดท้าํความเขา้ใจกบัเนือเรืองทีอ่านมากขึน  

 4.  ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถประเมินความเขา้ใจของตนเองจากการอ่าน 

 5.  ช่วยใหน้กัศึกษาขยายแนวความคิดทีเกียวกบัเรืองทีอ่านไดล้ะเอียดมากขึน 

 6.  ช่วยให้นกัศึกษาทีเรียนอ่อนสามารถเรียนรู้ไดง่้าย จากการกาํหนดกรอบหรือแนวทางการ
อ่านและคิดทีละขนัตอน 

 7.  ช่วยส่งเสริมและพฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ 
ขนั L ซึงสามารถถามคาํถามเพิมเพือพฒันาทกัษะการคิดได ้หลงัจากทีผูเ้รียนได้ระบุสิงทีตนเองได้
เรียนรู้จากเรืองทีอ่าน หรือการปฏิบติัตามขนัตอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

 หลงัจากนนัเทคนิค KWL ไดถู้กพฒันาให้สมบูรณ์ขืนโดยคาร์และโอเกิลในปี 1987 (Car and 

Ogle 1987) เป็นเทคนิค KWL plus  มีพืนฐานมาจากเทคนิค KWL ดงัที วชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 125 ) 
ไดก้ล่าวไวว้า่เทคนิค KWL plus ประกอบดว้ย 3 ส่วนทีสําคญั คือ (K)  ระบุสิงทีรู้ เรืองทีรู้ทีเกียวของกบั
เรืองทีกาํหนด หรือหัวเรืองทีกาํหนด (W) อยากรู้อะไรบา้ง จากสิงหรือเรืองทีกาํหนดในขนัแรก  และ 
(L) เรียนรู้อะไรบา้งจากเรืองทีกาํหนด หลงัจากอ่านเสร็จแลว้ ทีแต่กต่างคือ KWL plus มีการเพิมเติมการ
ทาํแผนผงั มโนทศัน์ และการสรุปของเรืองราวต่าง ๆ ทีอ่านเมือจบกระบวนการ KWL แล้ว จาก
กระบวนการของ KWL plus กล่าวไดว้่าเทคนิคดงัทีสามารถนาํมาใช้ในการพฒันาทกัษะการอ่านเชิง
วเิคราะห์ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและอ่านอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้เช่นเดียวกนั เพราะแต่ละขนัตอนจูงใจ
ใหน้กัศึกษาอ่านคิดวเิคราะห์โดยละเอียด จากการถามคาํถามและเสริมแรงของครูช่วยใหน้กัศึกษาอยากรู้
อยากแสวงหาคาํตอบทีหลากหลาย ลึกซึงมากขึน KWL ทาํให้ผูเ้รียนอ่านอย่างพิจารณา อ่านอย่าง
ละเอียด หรือทบทวนสิงทีรู้มาก่อนสิงทีเขาตอ้งรู้ และไดรู้้อะไรจากทีอ่าน เป็นตน้ การคิดและสรุปการ
สร้างแผนผงัมโนทศัน์ (Mind mapping หรือ  Concept mapping) ต่อทา้ย KWL ช่วยในการจดัองค์
ความรู้ใหม่จากเรืองทีอ่าน แสดงสาระหลกั สาระรอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระต่าง ๆ เป็นการสร้าง
แผนผงัคาํสําคญักบัลายเส้น แสดงออกถึงความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ
ต่าง ๆ ได ้โดยใชเ้ทคนิค KWL plus ภายใตก้ารแนะนาํช่วยเหลือ และการถามคาํถามใหคิ้ดของครู  
 
เป้าหมายของ KWL plus 
 เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิควธีิสอนหนึงทีมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายในการนาํมาใช้ตาม
แนวคิดของนกัการศึกษา ดงัต่อไปนี 

 คาร์ และ โอเกิล (Carr and Ogle, 2004, อา้งถึงใน วิไลวรรณ สวสัดิวงศ์, 2546 : 74) กล่าวถึง
เป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ไวด้งันี 

  1. กระตุน้นกัศึกษาในการใชก้ระบวนการอ่านอยา่งกระตือรือร้น ซึงแสดงถึงการอ่าน
อยา่งมีความหมาย มีการถามคาํถามและคิดเกียวกบัแนวคิดของเรืองในขณะทีอ่าน 

  2. ส่งเสริมให้นกัศึกษาตงัวตัถุประสงคใ์นการอ่าน รวบรวมขอ้มูลจากเรือง จดัระบบ    
ขอ้มูล สร้างแผนภาพความคิดจากเรืองและสรุปเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตินิ (Martini 2003, อา้งถึงใน วไิลวรรณ สวสัดิวงศ,์ 2546 : 74) กล่าวถึง เป้าหมายของเทคนิค 
KWL Plus ดงันี 

  1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือและทาํงานเป็นทีม 

  2. เพือเก็บชินงานจากแผนภาพตาราง KWL มาเป็นขอ้มูลสําหรับครูในการช่วยเหลือ
ในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
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  3. เพือดําเนินการศึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยใช้ชินงานในการประเมิน
พฒันาการของนกัศึกษา 
 คอนเนอร์ (Conner 2004) กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ดงันี 

  1. เพือคน้หาความรู้ทีมีมาก่อนของนกัศึกษาก่อนทีจะอ่านเรือง 

  2. เพือใหน้กัศึกษาตงัวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 

  3. เพือใหน้กัศึกษาไดติ้ดตามความเขา้ใจของนกัศึกษาเองในการอ่านเรือง 

  4. เพือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดป้ระเมินความเขา้ใจทีมีต่อเรืองของตนเอง 

  5. เพือเตรียมโอกาสใหน้กัศึกษาไดข้ยายความคิดต่อจากเรือง 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 126) กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ดงันี 

   1.  เทคนิค KWL plus สามารถนาํมาใชเ้พือส่งเสริมให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการอ่าน
อยา่งกระตือรือร้นเป็นการอ่านทีฝึกการถามคาํถามตนเองและการใชค้วามคิด และคิดในเรืองทีอ่านเป็น
สาํคญั 

  2.  พฒันาสมรรถภาพในการกาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการอ่าน สรุป
สาระสาํคญัจากเรืองทีอ่าน จดัการกบัสาระความรู้ขึนใหม่ตามความเขา้ใจของตนเอง โดยการใชแ้ผนผงั
มโนทศัน์หรือแผนผงัความคิด และเขียนสรุปเรืองทีอ่านจากแผนผงันนั 

  3.  ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ใหก้บัผูเ้รียน 

  4.  ฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกนัคิด 

 จากเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ทีกล่าวโดยนกัวิชาการดงักล่าวสามารถสรุปได้วา่เทคนิค 

KWL Plus มีเป้าหมาย คือ เพือใหผู้ส้อนไดท้ราบถึงความรู้พืนฐานของผูเ้รียน ส่งเสริมให้นกัศึกษาไดต้งั
วตัถุประสงค์ ตงัคาํถามในการอ่าน ระดมสมอง ทาํงานเป็นทีม รู้จกัการจดัระบบขอ้มูล สรุปเรืองจาก
การอ่าน รวมไปถึงการประเมินความเขา้ใจจากการอ่านดว้ยตนเอง 

 
ขันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus เป็นกลวิธีการจดัการเรียนรู้ทีช่วยให้นกัศึกษาคิดโดย
ผ่านการอ่านได้ดียิงขึน และสร้างปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างครูกบันักศึกษา การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus มีนกัวชิาการเสนอขนัตอนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

 คาร์ และ โอเกิล (Carr and Ogle, 1987, อา้งถึงใน วิสาข์ จติัวตัร์, 2541 : 228-229)ไดเ้สนอ
ขนัตอน ดงันี 

 1. ก่อนการอ่าน ครูกระตุน้ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาเกียวกบัหัวเรืองทีจะอ่านโดยการ
อภิปรายถึงความรู้เดิมทีมีอยูเ่กียวกบัหวัขอ้และเขียนสรุปหวัขอ้ทีรู้ไว ้หลงัจากนนัคาดเดาวา่จะพบขอ้มูล
อะไรบางเกียวกบัเรืองทีจะอ่านแลว้ตงัคาํถามในสิงทีตนอยากรู้ 
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 2. ในระหวา่งการอ่าน ในขณะทีอ่านนกัศึกษาหยุดเป็นช่วงๆ เพือตอบคาํถามทีได้เขียนไวก่้อน
การอ่าน และอาจตงัคาํถามทีอยากรู้เพิมเติม นกัศึกษาเขียนบนัทึกในสิงทีรู้จากบทอ่าน 

 3. หลงัการอ่าน อภิปรายถึงสิงทีไดเ้รียนรู้ จากการอ่าน พิจารณาถึงคาํถามในสิงทีอยากรู้วา่ได้
คาํตอบตรงตามทีตอ้งการหรือไม่ หลงัจากนนัสรุปนาํขอ้มูลทีเรียนรู้มาสรุปใจความสําคญั  เป็นรูปของ
แผนภาพความคิด 

 คาร์ และ โอเกิล (Carr and Ogle, 2004, อา้งถึงใน วิไลวรรณ สวสัดิวงศ์, 2546 : 75)ไดเ้สนอ
ขนัตอนการใชเ้ทคนิค KWL Plus ในการจดัการเรียนรู้การอ่านดงันี 

 1. ขนั K (What do I know) ขนันีก่อนทีนกัศึกษาจะอ่านเรือง ครูจะอธิบายความคิดรวบยอดของ
เรืองและกาํหนดคาํถามเพือกระตุ้นให้นักศึกษาได้ระดมสมอง (Brainstorms)และเขียนคาํตอบของ
นกัศึกษาลงในแผนภูมิรูปภาพช่อง K – What we know หลงัจากนนันกัศึกษาและครูร่วมกนัจดัประเภท   
ขอ้มูลความรู้ทีคาดการณ์ไวที้อาจจะเกิดขึนในเรืองทีจะอ่าน 

 2. ขนั W (What do I want to learn) ในขนันีครูคน้หาความจริงจากคาํถามของนกัศึกษาในสิงที
นกัศึกษาสนใจ อยากรู้ หรือถามทียงัไม่มีคาํตอบเกียวกบัความคิดรวบยอดของเรืองพรอมทงัให้นกัศึกษา
เขียนรายการคาํถามลงในช่อง W – What we want to know หลงัจากนนันกัศึกษาทุกคนอ่านเรืองและ
ตอบคาํถามทีตงัไว ้ระหวา่งอ่านนกัศึกษาสามารถเพมิคาํถามและคาํตอบในกลุ่มของตวัเองได ้

 3. ขนั L1 (What I learned) ในขนันีจะระบุความรู้ทีนกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ขึนทงัระหว่าง         
การอ่านและหลงัการอ่าน นกัศึกษาบนัทึกความรู้ทีไดล้งในช่อง L - What we have learned พร้อมทงั
ตรวจสอบคาํถามทียงัไม่ไดต้อบ 

 4. ขนั L2 (Mapping) นักศึกษานาํขอ้มูลทีได้จดัประเภทไวใ้นขนั K เขียนชือเรืองไวใ้น             
ตาํแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลกัของแต่ละหัวขอ้ไวใ้นแต่ละสาขาพร้อมทงัเขียนอธิบาย
เพิมเติมในแต่ละประเด็น 

 5. ขนั L3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภาพความคิด ซึงการ
เขียนในขนันีจะมีประโยชน์ต่อครู และนกัศึกษาในการประเมินความเขา้ใจของนกัศึกษา 
 บูเฮ็ล (Buehl, 2004, อา้งถึงใน วิไลวรรณ สวสัดิวงศ์, 2546 : 76 - 77) ไดเ้สนอขนัตอนการใช้
เทคนิค KWL Plus ดงันี 

 ขนัที 1 ระบุสิงทีนกัศึกษารู้หรือสิงทีนกัศึกษาคิดวา่รู้ลงในช่อง K (Identify What we want to 

know or Think you know – The K) ในขนันีนกัศึกษาจะระลึกวา่นกัศึกษารู้อะไรมาบา้งหรือคิดวา่รู้ 
อะไรบา้งเกียวกบัเรืองทีจะอ่าน ซึงครูอาจจะถามนกัศึกษาทีละคนเพือเชือมต่อรายละเอียด ของเรืองจาก
ความคิดของแต่ละคน และบนัทึกสิงทีนกัศึกษารู้ไวใ้นช่อง K – What we know 

 ขนัที 2 ระบุวา่นกัศึกษาตอ้งการรู้อะไร ลงในช่อง W (Identify What we want to know – The 

W) ขนันีครูหรือนกัศึกษาถามเกียวกบัหวัขอ้เพือแลกเปลียนขอ้มูล อาจเป็นคาํถามขอ้มูลทีไดบ้นัทึกไว้
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ในช่อง K หรือเป็นคาํถามสิงทีนกัศึกษาสงสัยเกียวกบัเรืองทีจะอ่าน แลว้บนัทึกคาํถามลงในช่อง W – 

What we want to know 

 ขนัที 3 จดัประเภทความรู้และสิงทีตอ้งการรู้ (Categorize the K and W) แนะนาํนกัศึกษาเพือ
ตดัสินใจในการจดัประเภทรายการต่างๆ ของขอ้มูลในช่อง K และช่อง W ประเภทของขอ้มูลทีนกัศึกษา
คาดวา่จะใช้ เช่น แบ่งเป็นสถานที สาเหตุ ผลทีเกิดขึน การจดัระบบขอ้มูล เป็นขนัตอนแรกทีจะทาํให้
นกัศึกษาสามารถสรุปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้นกัศึกษามองเห็นขอ้มูลทีไม่สามารถจดัเขา้     
กลุ่มได ้

 ขนัที 4 การอ่านบทความ (Read the Article) ในขณะทีนกัศึกษาอ่านเรือง นกัศึกษาจะคน้หา
คาํตอบและขยายความเข้าใจทีมีต่อเรือง ครูควรกระตุน้การตงัคาํถามเพือตอบคาํถามขอ้มูลใหม่บนัทึก
ความรู้ทีไดไ้วใ้นช่อง L - What we have learned 

 ขนัที 5 ระบุขอ้มูลใหม่ (Identify New Information) หลงัการอ่านนกัศึกษาระบุขอ้มูลใหม่ที       
คน้พบจากการอ่านขอ้มูลทีไดม้าใหม่นี นกัศึกษาจะนาํไปรวมกบัประเภทของขอ้มูลทีได ้จดัประเภท
ของขอ้มูลไวแ้ลว้ หากมีความจาํเป็นอาจจดัประเภทของขอ้มูลเพิมเติม 

 ขนัที 6 สร้างแผนภาพความคิด (Create a Concept Map) หลงัจากทีนกัศึกษาไดเ้ติมขอ้ความใน
แผนภาพตาราง KWL สมบูรณ์แลว้ นกัศึกษาแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม นาํขอ้มูลทีไดจ้ดัประเภทไวม้า    
สร้างแผนภาพความคิด ซึงแผนภาพความคิดนีจะช่วยให้นกัศึกษาไดม้องเห็นภาพรวมของเรืองทีไดอ่้าน
และช่วยสังเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้จากการอ่านไดดี้ขึน 

 ขนัที 7 ระบุสิงทีจะศึกษาต่อไปในอนาคต (Identify Further Investigation) หลงัจากนกัศึกษาได้
สร้างแผนภูมิ รูปภาพความคิดเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาจะเกิดความกระจ่างชัดในสิงทีนักศึกษารู้และ
ตดัสินใจทีจะเพิมขอ้มูล สาํหรับคาํถามในช่อง W ทียงัไม่สามารถหาคาํตอบไดใ้ห้จดัเตรียมการอ่านเพือ
ศึกษาคนควา้ต่อไปในอนาคต 

 วชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 127 – 128) กาํหนดขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคKWL Plus ไว้
ดงันี 

 1.  ขนั K (Know)  รู้อะไรจากเรืองทีให้อ่าน หรือจากหวัเรืองทีกาํหนด ก่อนทีครูจะให้ผูเ้รียน
อ่านรายละเอียดของเรืองทีกาํหนดให้ ครูอาจเสนอชือเรือง คาํสําคญัของเรือง เพือจะถามคาํถามว่ารู้
อะไร จากคาํหรือชือเรือง เพือจะให้ทราบวา่นกัศึกษามีความรู้เดิมทีเกียวของกบัเรืองทีอ่าน ให้นกัศึกษา
ระดมสมองหาคาํตอบ หรือใหร้ะบุคาํต่าง ๆ ทีเกียวของกบัชือเรือง/คาํ/ความคิดรวบยอดทีระบุ 

 2.  ขนั W (What do we want to learn)  เราอยากรู้อะไรจากคาํต่าง ๆ ทีระบุในขนั K โดยให้
นักศึกษาตงัคาํถามจากคาํทีนําเสนอ ซึงคาํถามจะมาจากความสนใจ ใคร่รู้ของนักศึกษาเอง โดยที
นกัศึกษาจะตอ้งตอบลงในตารางตรงช่อง W ต่อจากนนัให้นกัศึกษาอ่านเรืองหรือบทอ่านทีกาํหนดโดย
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ละเอียด ตรวจสอบคาํตอบ ขอ้เทจ็จริงทีไดจ้ากการอ่าน ระหวา่งอ่านอาจมีคาํถามเพิมและมีการตอบโดย
กลุ่ม 

 3.  ขนั L1 (What did we learn)  เราไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง นกัศึกษาเขียนคาํตอบลงในตารางตรง
ช่อง L ตรวจสอบวา่มีคาํถามใดบา้งทียงัไม่มีการตอบ 

 4.  ขนั L2 สร้างแผนผงัความคิด (Mind mapping)  นกัศึกษาตอ้งกลบัไปอ่านทบทวนจากขนั K 

เพือจะได้จัดประเภทของสิงทีเรียนรู้โดยเขียนคําสําคัญไว้ตรงกลางแผนผังความคิด  และโยง
ความสัมพนัธ์กบัคาํสาํคญัยอ่ยเพืออธิบายรายละเอียดของความคิดหลกั 

 5.  ขนั L3 ขนัสรุป นักศึกษาเขียนหมายเลขกาํกบัลาํดบัความคิดรวบยอด แผนผงัความคิด       
เพือเขียนสรุป การสรุปในขนันีเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาซึงจะบอกถึงความเขา้ใจใน
เรืองทีอ่านของนกัศึกษา 
 นอกจากนี วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 126 - 127 ) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมตวัของครูในการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus ดงันี 
 1.  เลือกเนือหา สาระ บทความบา้งตอน จากหนงัสือ ตาํรา แหล่งขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวของกบัวิชา
ทีสอน วเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และระดบัชนัของนกัศึกษา 
 2.  เตรียมทาํใบงาน ใบความรู้ และตาํราหรือแผนผงั KWL สาํหรับนกัศึกษาและสาํหรับครู และ
นกัศึกษาทงัชนั (แผ่นใส หรือโปสเตอร์) โดยการระดมสมองให้นกัศึกษาระบุสิงทีตนเองรู้ จากเรืองที
กาํหนด และให้เขียนลงในใบงานช่อง (K) โดยให้ไดป้ระเด็นต่าง ๆ ของขอ้มูลทีตอ้งใชเ้พือศึกษาเรือง
ดังกล่าวมาให้มากทีสุด โดยครูคอยช่วยเหลือ แนะนํา ซึงจะมีการถาม – ตอบของครู  นักศึกษา
ตลอดเวลา เพือใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งครบถว้น 

 3.  ช่วยนักศึกษาตงัคาํถามจากประเด็นสําคญัต่าง ๆ ทีบนัทึกในช่อง (K) ซึงคาํถามเหล่านัน      
จะเป็นคาํถามทีนักศึกษาตอ้งการรู้ ขนัตอนนีจะช่วยให้นักศึกษาพิจารณาวตัถุประสงค์การอ่านของ
ตนเองมากขึน (W) 
 4.  ให้นกัศึกษาอ่านบทความ สาระทีจดัให้อยา่งละเอียด อภิปรายกบัเพือนตอบคาํถามให้เขียน
ลงในช่อง (L) คาํถามทีตอบไม่ไดแ้ละทียงัหาคาํตอบไม่ได ้หรือไม่เขา้ใจครูอาจจะตอ้งหาขอ้มูลมาให้
อ่านเพิมเติม หรือแนะนาํแหล่งขอ้มูลอืน 

 5.  เพือสรุปและทาํแผนผงัมโนทศัน์ นักศึกษาอาจตอ้งกลับไปศึกษาหัวขอ้จากช่อง (L) คือ        
ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง จดักลุ่ม ทาํรายการ ประเภทของสาระความรู้ เชือมโยงสาระสําคญัของเรือง เสนอ
เป็นแผนผงัมโนทศัน์ซึงแสดงถึงความรู้ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของสาระความรู้อยา่งแทจ้ริง 

 6.  ครูช่วยดูแลการเขียนสรุปดว้ยตวัเองของนกัศึกษา ทีสําคญัตอ้งสอนและฝึกให้นกัศึกษาทาํ
แผนผงัมโนทศัน์แบบง่าย ๆ ให้เขา้ใจก่อนและทาํโครงร่างเพือการสรุปสาระสําคญัหัวขอ้  หวัเรือง ชือ
เรืองของแผนผงั หรือจุดเริมตน้ของแผนผงัมโนทศัน์ อาจจะเป็นชือเรืองก็ได ้
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 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL Plus ขึนอยูก่บัการถามคาํถาม การกระตุน้ให้นกัศึกษา
ตอบของครูโดยตลอดกระบวนการฝึก อ่าน และคิดเชิงวเิคราะห์ โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus เป็นกรอบใน
การอ่าน คิด ตอบ และเขียน จะตอ้งใช้ใบงานทีเป็นตารางให้ฝึกก่อนเมือนกัศึกษาใชต้ารางดงักล่าวจน
เกิดความชาํนาญในการอ่าน นกัศึกษาจะใชห้รือไม่ใชต้ารางนีต่อไปก็ได ้ดงันนั สาํหรับการพฒันาทกัษะ
การอ่านของนกัศึกษาทียงัอยูใ่นเกณฑ์ทีตอ้งปรับปรุงแลว้ การใชเ้ทคนิค KWL Plus น่าจะเป็นเทคนิคที
น่าสนใจมากเทคนิคหนึง นกัอ่านทีดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเขา้ใจในเรืองทีอ่านโดยสามารถเชือมโยง
เรืองทีกาํลงัอ่านกบัเรืองทีเคยรู้มาก่อนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 สรุปไดว้า่เทคนิค KWL Plus ก็คือการจดักิจกรรมของ KWL แลว้เพิมเติมในส่วนของการสรุป
สาระสําคญั และให้นักศึกษาทาํแผนผงัมโนทศันหรือแผนผงัความคิด (Mind Mapping) เพือสรุป
ความคิดรวบยอดหลกัของนกัศึกษา 
 ส่วนเทคนิค KWLH เป็นเทคนิคทีเหมาะสมอีกแบบหนึงทีจะช่วยให้นกัศึกษาสามารถจดัการ
ทบทวนความรู้เดิมของตนได ้และนาํความรู้เดิมมาใช้ ซึงเทคนิค KWLH พฒันามาจากเทคนิค KWL 

ของโอเกิลเช่นกนั โดยมีขนัตอนดงันี 

 

 K (Know)  การช่วยนกัศึกษาตรวจสอบความรู้ หรือเรืองทีรู้ ทีเกียวกบัหวัเรืองทีกาํหนด 

 W (What to learn)  การช่วยให้นกัศึกษาพิจารณาตดัสินใจว่าตอ้งการเรียนรู้อะไรจากเรืองที
กาํหนด 

 L (What they learn as they read)  การช่วยใหน้กัศึกษาระบุสิงทีไดเ้รียนรู้จากการอ่านทีกาํหนด 

 H (How we can learn more)  การช่วยใหน้กัศึกษาเสาะหาขอ้มูลเพิมเติม หรือแหล่งเรียนรู้อืน ๆ 
เพือใหไ้ดค้วามรู้เพิมเติมมากขึน 

 นอกจากนีวชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 132- 133 ) ไดก้ล่าววา่ เทคนิค KWLH สามารถนาํมาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเรืองทีนกัศึกษาจะตอ้งอ่าน คิด และทาํความเขา้ใจกบัเรือง
ทีอ่านไวส้ําหรับฝึกทกัษะการคิดแบบต่าง ๆ ไดโ้ดยเฉพาะขนั H (how can we learn more)  เป็นขนัที
นกัศึกษาตอ้งคิดเพือหาความรู้เพิมเติมมากขึน หรือลึกซึงกวา้งขวางมากขึน รวมทงัแหล่งเรียนรู้ทีจะสืบ
ค้นหาความรู้คําตอบเพิมเติม ซึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายต่อไป ทีสําคญัของเทคนิค KWL จะต้องใช้คาํถามทีหลากหลายจากครูและคาํถามที
หลากหลายจากตวันกัศึกษาเอง ครูตอ้งคอยส่งเสริมกระตุน้ให้นกัศึกษาตงัคาํถามจากคาํ หรือความคิด
รวบยอดทีตนเองตอ้งการรู้ลึก หรือรู้คาํตอบและคาํอธิบาย 

 ตัวอย่าง  การใช้เทคนิค KWLH ในการเรียนรู้เกียวกบัไดโ้นเสาร์ โดยครูจะตอ้งใชค้าํถามตาม
ขนัตอน ใหน้กัศึกษาระดมสมองช่วยกนัตอบและเขียนคาํตอบลงในตารางตามลาํดบั เช่น คาํถามที (1) K 

:  นกัศึกษารู้อะไรบา้งเกียวกบัไดโ้นเสาร์ (ก่อนเริมอ่านเรืองไดโ้นเสาร์)  (2) W : นกัศึกษาตอ้งการรู้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อะไรจากเรืองได้โนเสาร์ และนักศึกษาช่วยกันลาํดบัให้ได้มากทีสุดลงในช่อง W หลงัจากนันให้
นกัศึกษาอ่านเรืองทีกาํหนด และใหน้กัศึกษาช่วยกนัเขียนสิงทีรู้จากเรืองทีอ่าน หรือคาํตอบของคาํถามที
ไดเ้ขียนไวใ้นช่อง W ลงในช่อง L :  เรารู้อะไรจากเรืองทีอ่าน ให้อ่านและพิจารณาคาํถามและคาํตอบวา่
มีคาํถามใดทียงัไม่ไดต้อบ หรือหาคาํตอบไม่ไดห้รือตอ้งการรู้เรืองอะไรอีกจากเนือหาทีกาํหนดให้อ่าน 
และจากคาํถามทียงัไม่ไดค้าํตอบ และคาํถามทีตอ้งการรู้คาํตอบเพิมเติม ครูให้นกัศึกษาช่วยกนัคิดว่า
คาํถาม สิงทีตอ้งการรู้เพิมเติมนันจะรู้ได้อย่างไร จากทีไหนไดบ้า้ง ให้ระบุและครูอาจมอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคนไปสืบค้นหาคาํตอบ ความรู้จากคาํถามเหล่านีต่อไป ทา้ยทีสุดควรมีการอภิปราย
ร่วมกนัและสรุป ดงัตารางที 1 

ตารางที 1 การใชเ้ทคนิค KWLH ในการเรียนรู้เรืองไดโ้นเสาร์ 

รู้อะไรบา้งจากคาํวา่ 
ไดโ้นเสาร์ 

ตอ้งการรู้อะไรบา้ง 

จากเรืองไดโ้นเสาร์ 

รู้อะไรบา้งจากการ
อ่าน 

เรืองไดโ้นเสาร์ 

จะหาความรู้เพิมเติม 

ไดด้ว้ยวธีิใด 

ไดโ้นเสาร์ตวัโตมาก 

 

 

ไดโ้นเสาร์สูญพนัธ์ 

ไปแลว้ 

 

ไดโ้นเสาร์มีอาย ุ

หลายพนัปีมาแลว้ 

 

มีภาพยนตร์ VCD 

ทีเกียวกบัไดโ้นเสาร์  
ฯลฯ 

-ไดโ้นเสาร์มีกีชนิด 

 

 

-ได้โนเสาร์สูญพันธ์ุได้
อยา่งไร 

 

-ลกัษณะหนา้ของ 

ไดโ้นเสาร์เป็นอยา่งไร 

 

-ใครเป็นผูที้ศึกษา 
เกียวกบัไดโ้นเสาร์ 

-ชินส่วนต่าง ๆ ของ 

ได้โนเสาร์บอกอะไรเรา
ไดบ้า้ง 

-เมืองไทยเคยมี 

ไดโ้นเสาร์มีชีวติอยู ่
หรือไม่ 

ฯลฯ 

ไดโ้นเสาร์กินพืชและ 

สตัวเ์ป็นอาหาร 

 

ไดโ้นเสาร์ตวัโตมาก 

แต่มีสมองเลก็ 

 

ซากได้โนเสาร์ปกคลุม
ดว้ยฟอสซิล 

 

เมืองไทยเคยขดุพบ 

ซากไดโ้นเสาร์ 
 

 

วจิยั 

 

 

พิพิธภณัฑ ์

 

 

ทศันศึกษา 
 

 

อินเตอร์เนท 

(Internet) 
 

 

 

สารานุกรม 

Encyclopedia 

รายการ TV 

  
ทีมา : วชัรา เล่าเรียนดี , รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิด ( นครปฐม :โรง
พิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2552 ),133. 
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 สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWLH สามารถนาํมาใช้จดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
โดยเฉพาะในเรืองทีนกัศึกษาจะตอ้งอ่าน คิด และทาํความเขา้ใจกบัเรืองทีอ่านไวส้ําหรับ   ฝึกทกัษะการ
แกป้ญหาและทกัษะการคิดแบบต่างๆ ได ้โดยเฉพาะ ขนั H (How can we learn more)เป็นขนัทีนกัศึกษา
ตอ้งคิดเพือหาความรู้เพิมเติมมากขึนหรือลึกซึงกวางขวางมากขึน รวมทงัแหล่งเรียนรู้ทีจะสืบคน้หา
ความรู้คาํตอบเพิมเติมซึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย        
ต่อไป ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิลาวลัย ์ลูกสะเดา ( 2549 :  65-66) ทีพบวา่ ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 หลงัไดรั้บการฝึกโดยใช้เทคนิค K-W-L-H 

ร่วมกับกิจกรรมการเ รียนแบบคู่ คิดสูงกว่า ก่อนการฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01                   

ตามกระบวนการ K-W-L-H ทงั 4 ขนัตอน ดงันี  
 ขนั “K” เป็นขนัตอนทีนกัศึกษาตรวจสอบหวัขอ้เรืองว่านกัศึกษามีความรู้เกียวกบัหวัขอ้เรือง
มากน้อยเพียงใด เป็นการนําความรู้เดิมมาใช้เพราะการเชือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พืนฐานและ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นสิงสาํคญัในการจดักิจกรรมก่อนการอ่าน ซึงเป็นการเตรียมนกัศึกษาในการ
เรียนรู้เนือหาใหม่ การบูรณาการระหว่างความรู้พืนฐานและเรืองทีนักศึกษาจะอ่านเป็นสิงช่วยให้
นกัศึกษาสามารถสร้างความหมายของบทอ่านไดดี้ และในขนันีชีให้เห็นว่าในกระบวนการอ่านนัน 
นกัศึกษาไม่ไดเ้ริมตน้จากศูนย ์แต่มีความรู้พืนฐานบา้งประการทีอาจนาํไปช่วยในการชีแนะหรือตีความ
ในเรืองทีอ่านได ้ 
 ขนั “W” เป็นขนัตอนทีนกัศึกษาจะตอ้งถามตนเองว่าตอ้งการรู้อะไรในบทอ่านทีจะอ่านบาง
หรือตอ้งการคน้หาอะไรเพิมเติมเกียวกบับทอ่านนีบา้ง ซึงคาํถามทีนกัศึกษาสร้างขึนก่อนการอ่านนี       
เป็นการตงัเป้าหมายในการอ่าน และเป็นการคาดหวงัวา่นกัศึกษาจะพบอะไรในบทอ่านบา้ง ซึงในขนันี
จะช่วยให้นักศึกษากาํหนดวตัถุประสงค์ในการอ่าน อีกทังยงัสร้างแรงจูงใจในการอ่านด้วย ขัน 
“L”เป็นขนัตอนทีนกัศึกษาสํารวจวา่ตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากบทอ่าน ไดรั้บขอ้มูลความรู้ใหม่หรือ
สิงทีนักศึกษาต้องการรู้จากบทอ่านโดยการหาคาํตอบกบัคาํถามทีนักศึกษาตงัไว ้ในขนัของ “W” 

แล้วบนัทึกสิงทีนักศึกษาเรียนรู้ ในขนันีเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์ และจดัระบบความรู้ 
ความคิด การฝึกทกัษะการเขียนสรุปประเด็นสําคญัของบทอ่านด้วย ส่งผลให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ
ในเนือหาทีอ่านอยา่งถูกตอ้ง 

 ขนั “H” เป็นขนัตอนทีนักศึกษาตรวจสอบหรือค้นหาว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิมเติม
ได้อย่างไรเกียวกบัหัวข้อเรืองทีอ่าน เพือช่วยให้นกัศึกษารู้จกัค้นควา้หาความรู้เพิมเติมจากแหล่งต่
างๆ และเป็นการส่งเสริมให้นกัศึกษารู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงเป็นการขยายความรู้ความคิดให้กว้
างและลึกซึงมากยิงขึน 

 จากแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL plus และ เทคนิค KWLH ทีไดก้ล่าว
มาขา้งตน้ ไดมี้การนาํแนวคิดดงักล่าวมาสังเคราะห์ขนัตอนการจดัการเรียนรู้เป็น เทคนิค KWLH Plus 

   ส
ำนกัหอ
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ดงัที วชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 152-153 ) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus เพือเป็น
แนวทางการจดัการเรียนรู้ โดยมีลกัษณะสาํคญัและขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี 
 1.  การใหค้าํถามทีมีประสิทธิภาพเพือส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 

 2.  การอ่านคิดวเิคราะห์และหาคาํตอบตามขนัตอน 

 3.  การใช้ผงัหรือแบบฟอร์ม KWLH เพือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการอ่าน คิด และหา
คาํตอบ 

 4.  การฝึกคิดเชือมโยง ใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนผงัความคิดแบบต่าง ๆ (Mind Mapping) 
 5.  การฝึกคิดจินตนาการดว้ยเหตุ-ผล หรือคาดคะเนเหตุการณ์ความเป็นไปได ้

 6.  ฝึกสรุปความ 

 
ขันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
 1.  เตรียมความพร้อมใหค้วามรู้พืนฐานดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชข้นัตอน KWLH PLUS  
 2.  กิจกรรมฝึกอ่านเชิงวเิคราะห์ 

 2.1  นาํเขา้สู่บทเรียน 

 2.2  เสนอหวัขอ้ เรือง หรือคาํ ใหน้กัศึกษาตอบในขนั K คือ นกัศึกษารู้อะไรบา้งจากหวัเรือง 
เขียนคาํตอบลงในช่อง K  

 2.3  ครูถามคาํถามนกัศึกษา อยากรู้อะไรบา้งจากหวัเรืองดงักล่าว ขนั W เขียนคาํตอบลงใน
ช่อง W 

 2.4  ใหน้กัศึกษาอ่านรายละเอียดของเรือง และให้เขียนตอบลงในช่อง L ให้ทวัถึงทุกคน คือ 
ขนั L นกัศึกษารู้อะไรบา้ง 

 2.5  ใหน้กัศึกษาหาความรู้เพิมเติม ขนั H โดยถามคาํถามวา่นกัศึกษาจะหาความรู้ เพิมเติมใน
เรืองดงักล่าวไดจ้ากทีใดบา้ง และอยา่งไร นกัศึกษาช่วยกนัตอบ ลงในช่อง  H 

 2.6  นกัศึกษาช่วยกนัสร้างแผนผงัความคิดจากเรืองทีอ่าน 

 2.7  นกัศึกษา ครู ช่วยกนัสรุปเรืองทีอ่าน 

 2.8  นกัศึกษาฝึกเพิมเติมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใชผ้งั KWLH และเขียนแผนผงัความคิด

และสรุป 

 3.  วดัและประเมินผล การคิดโดยใชแ้บบฝึกหดัยอ่ย หรือใหส้รุปวธีิคิด 

 ในการสอนด้วยเทคนิค KWLH PLUS  นนัครูผูส้อนตอ้งให้นักศึกษาลงขอ้มูลในตาราง  
ดงัตวัอย่าง ตารางที 2 ดงันี (North Central Regional Educational Laboratory ,2005) 
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ตารางที 2   การลงขอ้มูลในตาราง KWLH Plus เรืองไดโ้นเสาร์ 

K 
รู้อะไรบ้าง 

 

W 
ต้องการเรียนรู้อะไร 

L 
ได้เรียนรู้อะไร 

H 
หาความรู้เพมิเติม 

ได้อย่างไร 
-ไดโ้นเสาร์ตวัใหญ่ 

-ไดโ้นเสาร์สูญพนัธ์ 
ไปแลว้ 

-พวกมนัมีชีวิตเมือ 

หลายร้อยปีมาแลว้ 
 

-ไดโ้นเสาร์มีชีวิต 

เมือกีปีมาแลว้ 

-ทาํไมไดโ้นเสาร์ถึง 

สูญพนัธ์ 
-ใครเป็นคนคน้พบ 

ไดโ้นเสาร์ 

-นกัโบราณคดีมีชีวิต 

ทีน่าตืนเตน้ 

-ไดโ้นเสาร์กินพืชและเนือเป็น
อาหาร 

-ไดโ้นเสาร์ตวัใหญ่มาก 

แต่สมองเล็ก 

-ศึกษาคน้ควา้ 
-พิพิธภณัฑ ์

-ซากกระดูก 

-วิดีโอ 

-อินเตอร์เน็ต 

 

-แผนภาพความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

-สรุปใจความสาํคญั 

             ไดโ้นเสาร์  เป็นสตัวดึ์กดาํบรรพที์มีลาํตวัขนาดใหญ่แต่สมองเล็ก กินพืชและเนือเป็นอาหาร ปัจจุบนัไดสู้ญพนัธ์ไปแลว้ ซากของ
ไดโ้นเสาร์ถูกคน้พบโดยนกัโบราณคดี 
 

ทีมา : วชัรา เล่าเรียนดี, รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิด (นครปฐม : โรง
พิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2552 ), 154. 

 

 

 

 

ไดโ้นเสาร์ 

ลกัษณะ 
-  ตวัใหญ่ 

-  สมองเล็ก อาหาร 
-  พืช 
-  เนือ  

ผูค้น้พบ 
-นกัโบราณคดี 



39 
 

 สรุปไดว้่า กระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีไดจ้าก
การนาํเทคนิค KWLH มาร่วมกบัเทคนิค KWL Plus  โดยเพิมเติมในขนับอก เสนอแหล่งเรียนรู้การ
จดัทาํแผนภาพความความคิด การสรุปใจความสําคญัจากเรืองทีอ่าน ซึงพฒันามาจากเทคนิค KWL      
เพือพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้  
  

2.2 แผนภาพความคิด 
 จากแนวคิดขา้งตนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWL Plus จะเห็นวา่ขนักิจกรรมที
เกียวขอ้งและมีความสาํคญัอีกขนัหนึง คือ ขนัการเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ซึงมีชือเรียก
หลายชือ เช่น แผนผงัความคิด แผนผงัมโนทศัน์  แผนภูมิรูปภาพความหมาย แผนภาพความคิดและ
แผนภูมิรูปภาพโครงเรือง เป็นตน้ ส่วนคาํภาษาองักฤษก็มีใชห้ลายคาํ เช่น Semantic map, Structured 

overview Web, Concept map, Sematic organizer, Story map, Graphic organizer และ Mind Mapping 

เป็นตน้ เพือให้เขา้ใจตรงกนัในงานวิจยันี ผูว้ิจยัใช้คาํว่าแผนภาพความคิด ดงันนั ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอ
ประเด็นสาํคญัเกียวกบัแผนภาพความคิด ดงันี 

 แผนภาพความคิด เป็นเครืองมือทีช่วยในการเรียนรู้ที ลึกซึงกวา้งขวางมากขึนช่วยในการ
มองเห็นความเชือมโยงสัมพนัธ์ของคาํ ขอ้ความ สาระต่าง ๆ ได้ชดัเจน ช่วยในการจาํการคิดและการ
สรุปเรืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัที ชาตรี เกิดธรรม (2545 : 22) กล่าววา่แผนภาพความคิด  เป็นการ
แสดงโครงสร้างของการคิด กระบวนการคิดและความสัมพนัธ์ของกระบวนการคิดตงัแต่ ตน้จนจบ ช่วย
ให้มองเห็นภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรืองทีกําลังคิด ทําให้มองเห็น
ความสัมพนัธ์ของความคิด ทาํได้โดยเขียนความคิดหลักไวต้รงกลางและโยง  เส้นให้สัมพนัธ์กับ
ความคิดรอง ความคิดย่อย และความคิดทีแยกย่อยทีมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกัน โดยต้องเริมจาก
ความคิดหลกัหรือความคิดรวบยอด (Concept) ใหญ่ก่อน แลว้จึงแยกออกเป็นความคิดรองและแตก
กระจายความคิดรองออกไปสู่รายละเอียดทีขยายหรือสนับสนุนความคิดหลักหรือความคิดรองให้
ชดัเจนยงิขึนอยางมีความสัมพนัธ์  ซึงไดมี้นกัการศึกษาและนกัวจิยัให้ความหมายไวด้งันี 

 อมรศรี แสงส่องฟ้า (2542 : 43) ใหค้วามหมายแผนภาพความคิดไวว้า่ หมายถึงเทคนิคการสร้าง
ผงัโยงความสัมพนัธ์ความหมาย เป็นเทคนิคทีนาํมาใช้สอนอ่านจบัใจความสําคญัของเรืองทีให้ผูอ่้าน
เขียนโยงความสัมพนัธ์ความหมาย เพือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเนือเรืองทีอ่านตลอดทงั
ใจความสาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นลาํดบั  

 สมศกัดิ สินธุระเวชญ์ (2542: 30) กล่าววา่ การใชแ้ผนทีรูปแบบต่างๆ จะทาํให้เห็นภาพรวม
ทงัหมด เห็นความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดต่างๆ ซึงทาํให้ความคิดยืดหยุน่และเห็นภาพขอ้เท็จจริง
ชดัเจน สามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจาํไดง่้าย 

   ส
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 ชยัฤทธิ ศิลาเดช (2545 : 112)  กล่าววา่ แผนภาพความคิดจะแสดงถึงกระบวนการคิดในรูปแบบ
ภาพของความคิดที มีหวัเรืองทีคิดอยูต่รงกลาง และมีความคิดเรืองย่อยๆ ตลอดจนรายละเอียด  ต่างๆ 

แตกสาขาออกไป 

 วสิาข ์จติัวตัร และกาญจนา สุจิต (2545: 1) ไดใ้หค้วามหมายวา่ แผนภูมิความคิด  คือเครืองมือที
ใชใ้นการจดัรวบรวม สรุปและแสดงความคิดหรือขอ้มูลทีสาํคญัในรูปแบบของแผนภูมิหรือรูปภาพ 

 วฒันา วิชิตชาญ (2546 : 13) กล่าววา แผนภาพความคิด (Mind Mapping) หมายถึง การสร้าง
ภาพรวมจากหวัขอ้หนึงโดยอาศยัคาํหลกั(Keywords) เป็นศูนยกลางที ก่อให้เกิดความคิดเสริมต่อแตก
แขนงออกไปเป็นคาํเกียวขอ้ง(Trigger Words) อีกจาํนวนมาก ซึงโยงใยให้เห็นสัมพนัธภาพเชิงบูรณา
การของขอ้มูลทงัหมดอยา่งชดัเจน 

  บูซาน (Buzan, 1991: 57) ไดนิ้ยามวา่ เป็นเทคนิคทีใชใ้นการจดัระบบความคิดทีมีประสิทธิภาพ
ในการเชือมโยงความคิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนั การจดัลาํดบัความสําคญัการให้นาํหนกั การผูก การต่อ
ความคิดหรือขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ขา้กนัอยา่งมีระเบียบก่อนทีจะสือออกมาให้ผูอื้นเขา้ใจตามจุดมุ่งหมายของ
ผูเ้ขียน โดยใชค้าํสาํคญัในการนาํเสนอความคิดต่างๆ เหล่านนัเป็นความคิดหลกั (Main Ideas) และจะให้
ความสําคญักบัการแต่กกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรือยๆ ซึงเปรียบเสมือนความคิดยอ่ย โดย
ใชสี้ สัญลกัษณ์ การสร้างภาพ มิติ ช่วยในการกาํหนดความสัมพนัธ์ของความคิดให้เป็นระบบระเบียบ   

มีเส้นลากใหเ้ห็นความเชือมโยงสัมพนัธ์และแจ่มแจง้ชดัเจน 

 เกลบ (Gelb, 1996: 52) กล่าวว่าเป็นวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอย่างต่อเนือง    
บนกระดาษ โดยการแสดงออกถึงความคิดในรูปแบบมิติ มีสีสัน แสดงดว้ยภาพ คาํสําคญัเชือมโยง และ
รูปแบบอิสระ ซึงเป็นกระบวนการทีง่ายทีสามารถช่วยจดัการรูปแบบของการเปลียนแปลงทีซับซ้อน
และเขา้ใจรูปแบบของอาการเปลียนแปลงนนั 

 ฟรีแมน (Freeman, 2005) ให้ความหมายไวว้า่ แผนภาพความคิด เป็นรูปแบบพิเศษทีแสดง
เครือข่ายของแผนภาพความคิด เพือสํารวจ รวบรวมขอ้มูลและแบ่งส่วนขอ้มูลโดยประกอบด้วยกล่อง
สาํหรับใส่ความคิดรวบยอด มีเครืองหมายแสดงทิศทางลูกศรทีอธิบายความสัมพนัธ์ แต่ละองคป์ระกอบ 

ซึงสอดคลอ้งตรงกนักบั โนวกั (Novak, 2005) ที กล่าวไวว้่า แผนภาพความคิด เป็นเครืองมือเพือ
จดัระบบและอธิบายความรู้ ซึงรวมถึงความคิดรวบยอดบางประเภท มกัจะสร้างเป็นกล่อง หรือวงกลม
ใส่ขอ้ความและใช้เส้นในการเชือมโยงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ความ เพืออธิบายความคิดรวบ
ยอดของเนือหาสาระใดสาระหนึง 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า แผนภาพความคิด เป็นเครืองมือในการจดัระบบความรู้
ความคิด และความเขา้ใจ โดยใชค้าํสําคญัแทนความคิดหลกั เชือมโยงความสัมพนัธ์ไปความคิดรองซึง
ประกอบไปด้วยส่วนสําคญั 3 ส่วนคือ คาํสําคญั เส้นเชือมโยงและคาํหรือวลีทีแสดงถึงขอ้มูลหรือคาํ
สาํคญันนั ๆ 
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วตัถุประสงค์ของการใช้แผนภาพความคิด 
 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารใชแ้ผนภาพความคิด ดงันี 

 ฟรีแมน (Freeman, 2005) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการใชแ้ผนภาพความคิดไวด้งันี 

 1. เพือพฒันาความเขา้ใจขององคค์วามรู้ 

 2. เพือศึกษาและแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลใหม่ๆ 

 3. เพือทราบพืนฐานความรู้ทีมีมาก่อน 

 4. เพือรวบรวมความรู้และขอ้มูลใหม่ 
 5. เพือการแลกเปลียนและเผยแพร่ขอ้มูล 

 6. เพือใชอ้อกแบบโครงสร้างหรือกระบวนการ 

 7. เพือแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหา 
 ลวัซิง (Lauzing, 2005) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการใชแ้ผนภาพความคิดไว ้

ดงันี 

 1. เพือรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง 

 2. เพือใชใ้นการออกแบบโครงสร้างทีมีความซบัซอ้น 

 3. เพือใชใ้นการสือสารความคิดทีมีความซบัซ้อน 

 4. เพือช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ทีชดัเจนขึน โดยบูรณาการความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า 
 5. เพือประเมินความเขา้ใจ หรือวเิคราะห์ความเขา้ใจทีผดิ 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า แผนภาพความคิดมีวตัถุประสงค์ในการนาํมาใช้เพือ        

1) แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมกาํลงัสมองเพือใชใ้นการ
แกปั้ญหา 2) แสดงความสัมพนัธ์ในการอธิบายขอ้มูล ขนัตอนกระบวนการทีมีความซบัซ้อนให้เขา้ใจ
ง่ายขึนโดยการใชแ้ผนภาพความคิด 

 
ประโยชน์ของแผนภาพความคิดกบัการเรียนการสอน 
 แผนภาพความคิดจัดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้หนึงทีผู ้สอนสามารถนํามาใช้ในการ
พฒันาการอ่านของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ทาํให้นักศึกษาสามารถเชือมโยง
ประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้เรืองใหม่ได้ง่ายขึน และสามารถทีจะเชือมโยงการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสัมพนัธ์กบัรายวชิาต่าง ๆ ดงัที อมรศรี  แสงส่องฟ้า (2542 : 47) และชยัฤทธิ  ศิลาเดช (2545 : 112) 
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใชแ้ผนภาพความคิดไวส้อดคลอ้งตรงกนัวา่ แผนภาพความคิดมีประโยชน์
ดงันี 

 1.  ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
                1.1  ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเชือมโยงความคิดและเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.2  สามารถใช้ประสบการณ์เดิมเพือเป็นพืนฐานในการเรียนรู้เรืองใหม่หรือรับรู้ขอ้มูล
ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 1.3  ช่วยพฒันาการทาํงานของสมองทงัสองขา้ง โดยทีสมองซีกซ้ายทาํงานเกียวกบัภาษา 
ตรรกะ การตดัสินใจบนพืนฐานของหลกัฐาน การวเิคราะห์การแยกประเภท การจดัเรียงลาํดบั สมองซีก
ขวาทาํงานเกียวกบัการมองเห็นภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

 1.4  ช่วยให้นกัศึกษาสามารถดึงขอ้มูลจากระบบความคิดไดง่้ายขึน เพราะขอ้มูลไดมี้การ
บนัทึกโครงสร้างอยา่งเป็นระบบ 

 2.  ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ของครู 

 2.1  ช่วยให้ครูสามารถฝึกฝนทกัษะปัญญาให้เกิดแก่ผูเ้รียนไดง่้ายขึน ทาํให้นกัศึกษาอ่าน
ไดด้ว้ยตนเองเพราะไดก้ารฝึกใหคิ้ด ประเมินขอ้เขียนถ่ายโอนขอ้มูลในขณะอ่านอยา่งต่อเนือง  

                  2.2  ช่วยใหค้รูเขา้ใจกระบวนการคิดของนกัศึกษาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

 2.3  ช่วยให้ครูสามารถประเมินพฒันาการทกัษะการคิดของนกัศึกษาไดอ้ยา่งต่อเนืองจาก
แผนภาพความคิดของนกัศึกษา 
 สมศกัดิ สินธุระเวชญ ์(2544: 21) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนภาพความคิด (Mind Mapping) 

กบัการใชง้านดา้นการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

 1. ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถนาํแผนภาพความคิด (Mind Mapping) มาใชส้ําหรับจดบนัทึก
ความรู้ การสรุป การอภิปราย ทบทวนความรู้เดิม การจดัระบบขอมูลทีกระจดักระจายให้เป็นระเบียบ 
ตลอดจนการวางแผนการทาํงาน การเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน 

 2. ดา้นผูส้อน ครูผูส้อนสามารถนาํแผนภาพความคิด (Mind Mapping) มาใชเ้ป็นเครืองมือใน
การวางแผนการสร้างหลกัสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้การประเมินโครงการการเตรียม
บทเรียน การเสนอผลงาน การบนัทึกการประชุม การสรุป  การอภิปราย ใช้ในการระดมความคิด การ
ตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนสรุปความเขา้ใจจากบทเรียน 

 ไสว ฟักขาว (2544: 13) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ไวด้งันี 

 1. ใชใ้นการวเิคราะห์เนือหาหรืองานต่าง ๆ 

 2. ช่วยบนัทึกและสามารถมองเห็นขอ้มูลจากการระดมสมอง 

 3. ใชใ้นการสรุปหรือสร้างองคค์วามรู้ 

 4. ช่วยจดัระบบความคิดทาํใหจ้าํไดดี้ 

 5. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ 

 6. ใชใ้นการจดโน๊ต หรือทาํโน๊ตสาํหรับนาํเสนอ 

 7. ช่วยส่งเสริมการทาํงานของสมองซีกซายและซีกขวา 
 

   ส
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 ทวศีกัดิ ภวนานนัท ์(2545: 27) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนภาพความคิด ดงันี 

 1. สาํหรับขอ้มูลทีซบัซอ้น หากเขียนดว้ยแผนผงัความคิดจะช่วยทาํให้เกิดความรวดเร็วมากกวา่
การเขียนเป็นคาํหรือเป็นประโยค 

 2. เนืองจากแผนผงัความคิดเป็นวิธีการคิดทีตอ้งใช้สมองทงัสองขา้งซึงสมองซีกซ้ายจะทาํ      
หนา้ทีในการวเิคราะห์คาํ ภาษา สัญลกัษณ์ ระบบ ลาํดบั ความเป็นเหตุเป็นผลตรรกวิทยา ส่วนสมองซีก
ขวาจะทาํหนา้ทีสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จงัหวะ 

 3. ช่วยทาํให้ระลึกถึงข่าวสารทีเคยคิด วาดไวไ้ดง่้าย เพราะแผนผงัขอ้มูลไดถู้กบนัทึกในความ
ทรงจาํอยา่งมีโครงสร้างเป็นระบบ 

 4. ช่วยจดัการกบัข่าวสารต่างๆ ในรูปของโครงสร้างความสัมพนัธ์ 

 5. สมองดา้นขวาทีเกียวขอ้งกบัความคิดริเริมสร้างสรรคห์รือแนวคิดใหม่ๆ จะถูกพฒันาและใช้
งานมากขึน 

 นาํผงึ มีนิล (2545: 30) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนภาพความคิดในดา้นต่างๆ ดงันี 

 1. เป็นเครืองมือทีใช้สํารวจความรู้เดิมของผูเ้รียน ทาํให้ไดข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์สําหรับการ
สอนของครู 

 2. เป็นเครืองมือทีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดและแสดงแบบของการคิดทีเขา้ใจง่ายสามารถ
อธิบาย และมองเห็นไดอ้ยา่งเป็นระบบชดัเจน 

 3. เป็นเครืองมือสําหรับการเรียนรู้ โดยใช้ผงักราฟฟิกสรุปสิงทีเรียนเพือจะทาํให้เกิดความ
คงทนของการเรียนรู้เพราะผูเ้รียนจะเห็นถึงความสัมพนัธ์ของสิงทีเรียนไปทงัหมด 

 4. ช่วยพฒันาสมองทงัซีกซายและซีกขวาของผูเ้รียน 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า แผนภาพความคิด (Mind Mapping) เป็นเครืองมือทีมี
ประโยชน์ในการช่วยจดจาํ การวางแผนการทาํงาน การทบทวนและการสรุปเรืองราวต่างๆได ้เป็นอยา่ง
ดี 

 
รูปแบบการสร้างแผนภาพความคิด    
  รูปแบบการสร้างแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบและไม่ถือวา่รูปแบบใดเป็นรูปแบบทีดีทีสุด
ขึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของความหมายในแผนภาพ ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเรืองทีนาํมาอ่าน 
เอนฮนัทเ์ลนนิงดอทคอม (EnhantedLearning.com, 2004, อา้งถึงใน วิไลวรรณ  สวสัดิวงศ ์,2546 : 68 – 73)  
ไดจ้าํแนกรูปแบบของแผนภาพความคิดตามลกัษณะโครงสร้างไวห้ลายรูปแบบดว้ยกนัและทีเหมาะสม
ทีจะนาํมาใชก้บัการสร้างแผนภูมิ รูปภาพความคิดจากการอ่านสรุปไดด้งัต่อไปนี 

   ส
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1.แผนภูมิรูปภาพดาว (Star Diagrams)  เป็นแผนภูมิรูปภาพทีช่วยในการจดัระบบขอ้มูลใน
ลกัษณะพืนฐานจากการระดมสมองทีเกียวกบัเรืองอยา่งง่าย เช่น ขอ้เท็จจริงลกัษณะเฉพาะของสิงต่าง ๆ 
ดงัแสดงในแผนภูมิที 2 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภูมิที 2  แผนภูมิรูปดาว (Star Diagrams) 
 

2.  แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Supporting details)  ใชส้าํหรับบทอ่านทีแสดงประเด็นสาํคญัของ
เรือง และรายละเอียดสนบัสนุน ดงัแสดงในแผนภูมิที 3 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภูมิที 3 แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Supporting details) 

 
ทีอยู ่

อาหาร นกยาง 

สี 

ขนาด 

 

หวัขอ้ 

ปัจ
จยั
หล

กั  
   2

 

ปัจจยัสนบัสนุน 

ปัจจยัหลกั         3    ปัจจยัหลกั         1    

ปัจ
จยั
หล

กั  
   4

 

ปัจ
จยั
สน

บัส
นุน

 

ปัจจยัสนบัสนุน 
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 3.  แผนภูมิรูปภาพลูกโซ่ (Chain Diagrams)  สาํหรับบทอ่านทีแสดงลาํดบัเวลา ลาํดบัขนัตอน
ขบวนการหรือขนัตอน ตลอดจนการบรรยายเรืองราวต่าง ๆ ดงัแสดงในแผนภูมิที 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แผนภูมิที 4 แผนภูมิรูปภาพลูกโซ่ (Chain Diagrams) 
 4.  แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ-ผล (Cause – Effect Diagrams)  สาํหรับบทอ่านทีแสดงเหตุผล 
จากเหตุไปหาผลหรือจากผลยอ้นกลบัมายงัเหตุก็ได ้ดงัแสดงในแผนภูมิที 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

แผนภูมิที 5 แผนภูมิรูปภาพเหตุ-ผล (Cause – effect Diagrams) 
  

 
เหตุการณ์แรก 

เหตุการณ์ที 2 

เหตุการณ์ที 3 

เหตุการณ์ที 4 

 

เหต ุ

ผล 

ผล 

 

เหต ุ
ผล 

ผล 
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 5.  แผนภูมิรูปภาพกา้งปลา (Fishbone Diagrams)  ใชแ้สดงปัจจยัหลกั ปัจจยัสนบัสนุนและ
รายละเอียดทีส่งผลต่อประเด็นปัญหาหลกั ดงัแสดงในแผนภูมิที 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 แผนภูมิที 6  แผนภูมิรูปภาพกา้งปลา (Fishbone Diagrams) 
 

 6.  แผนภูมิรูปภาพตน้ไม ้(Tree Diagrams)  ใชแ้สดงปัจจยัหลกัและปัจจยัประกอบการจดั
ประเภทลกัษณะขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ดงัแสดงในแผนภูมิที 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที 7  แผนภูมิรูปภาพตน้ไม ้(Tree Diagrams) 
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ปัจ
จยั
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รายละเอียด 

หัวเรือง 

 

สสาร 

ของเหลว ของแขง็ ก๊าซ 

ไม ้ หิน นาํ นาํปลา อากาศ 
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 นอกจากนี กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 73 – 80)  ไดจ้ดัรูปแบบแผนภูมิรูปภาพโครงเรือง
เป็น 4 รูปแบบดงันี 

 1.รูปแบบการจดักลุ่มรูปแบบนียึดความคิดรวบยอดเป็นสําคญัและจดักลุ่มตามลาํดบัความคิด
รวบยอด ยอ่ยเป็นแผนภูมิรูปภาพโครงเรือง มกัเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพกิง ไดแ้ก่ แผนภูมิรูปภาพตน้ไม ้
แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผล แผนภูมิรูปภาพกา้งปลาแสดงเหตุผล 
แผนภูมิรูปภาพแสดงการแกปั้ญหา ดงัแสดงตวัอยา่งในแผนภูมิที 8 – 10 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที 8 แผนภูมิรูปแบบการจดักลุ่ม 

 

 

 
  

 

 

  

แผนภูมิที 9 แผนภูมิการเปรียบเทียบ 

 

 

 
สิงแวดลอ้ม 

ตน้ไม ้สตัว ์ หิน ดิน นาํ 

ใชเ้นือเป็นอาหาร เส้นใยใชท้าํเสือผา้ ดินปลูกตน้ไม ้ ใชดื้ม 

ใชก้ระดูกเป็นเครืองประดบั ใชส้ร้างบา้น หินใชส้ร้างถนน ใชท้าํความสะอาด 

 

ความ 
ต่าง 

ความ 
เหมือน 

ความ 
ต่าง 
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 แผนภูมิที 10 แผนภูมิการแกปั้ญหา 
 

 2.  รูปแบบความคิดรวบยอด (Concept Mapping)  รูปแบบนีจะมีความคิดหลกั และมีขอ้เท็จจริง
ทีจดัแบ่งเป็นระดบัมาสนบัสนุนความคิดหลกั เช่น การกล่าวถึงลกัษณะการบรรยายการรวบรวมปัญหา 
การแกปั้ญหา การเปรียบเทียบ เป็นรูปแบบของความคิดรวบยอด ดงัแสดงตวัอยา่งใน แผนภูมิที 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิที 11 แผนภูมิรูปแบบความคิดรวบยอด 

 

 3.  รูปแบบการจดัลาํดบัรูปแบบการจดัลาํดบัจะเป็นการจดัลาํดบัตามเหตุการณ์การจดัลาํดบัตาม
กาลเวลา การจดัลาํดบัการกระทาํก่อนหลงัหรือตามกระบวนการมีการเริมตน้และสินสุด ดงัแสดงใน
แผนภูมิที 12 

 

 

 
ปัญหา 

ทางแกปั้ญหา ทางแกปั้ญหา ทางแกปั้ญหา 

 

การ 
คมนาคม 

แพ 

นาํ 

เรือ 

รถมา้ รถไฟ 

บก 

อากาศ 

เครืองบิน 
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แผนภูมิที 12  แผนภูมิเส้นโคง้แสดงลาํดบัเหตุการณ์ 

 

 4.  แผนภูมิรูปภาพวงกลม รูปแบบนีเป็นชุดของเหตุการณ์ภายใตก้ระบวนการไม่มีจุดเริมตน้
และสินสุดแต่เป็นเหตุการณ์ทีลาํดบัต่อเนืองกนัดงัแสดงในแผนภูมิที 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 13  แผนภูมิรูปภาพวงกลม 

 

 ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชแ้ผนภาพความคิดเพือฝึกทกัษะการอ่านทีจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWLH Plus  ดงันี แผนภูมิรูปภาพลูกโซ่ แผนภูมิรูปภาพแมงมุม แผนภูมิรูปภาพดาว แผนภูมิ
รูปแบบความคิดรวบยอด และแผนภูมิเส้นโคง้แสดงลาํดบัเหตุการณ์โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา
เลือก คือ ความเหมาะสมกบัเนือหา ทกัษะทีตอ้งการพฒันาและความยากง่ายในการสร้างแผนภูมิรูปภาพ
ตามระดบัชนั 

 

 

 

 

เหตุการณ์ที 2 

เหตุการณ์ที 1 

เหตุการณ์ที 3 

เหตุการณ์ที 4 
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3. ความคงทนในการเรียนรู้ 
 

 3.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ 
 ความคงทนในการเรียนรู้มีความจาํเป็นและสําคัญต่อการเรียนรู้ในวิชาต่างๆมาก เพราะ
ธรรมชาติของการเรียนรู้นนั ลว้นตอ้งอาศยัความรู้เดิม เพือเป็นพืนฐานในการเรียนรู้เนือหาระดบัสูงทีมี
ความต่อเนืองกนั และการจดจาํสิงต่างๆไดน้นั สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี    จากความสาํคญัดงักล่าว ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความคงทนในการเรียนรู้ไวห้ลายคนดงันี 

 อดมัส์ (Adams, 1967 : 9) กล่าววา่ ความคงทนในการเรียนรู้(Learning Retention) 
 หมายถึง การคงไวซึ้งผลการเรียนหรือความสามารถทีจะระลึกได้ต่อสิงเร้าทีเคยเรียน หรือเคยมี
ประสบการณ์รับรู้มาแลว้ หลงัจากทีไดท้อดทิงไวช้วัระยะเวลาหนึงก็คือความคงทนในการจาํ 
 ราวน์ทรี (Rountree, 1981 : 257 ) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ความคงทนในการเรียนรู้หมายถึง 
ความสามารถทีจะจดจาํหรือยอ้นระลึกถึงความรู้หรือทกัษะต่างๆทีเรียนมาแลว้ หรือมีประสบการณ์รับรู้
มาแลว้ หลงัจากทอดทิงไประยะเวลาหนึง 

 จารุวรรณ   ยงัรักษา ( 2542 : 52) กล่าววา่  ความคงทนในการเรียนรู้หมายถึง ความคงอยู่ของ
การเรียนรู้และสามารถระลึกไดห้ลงัจากทิงช่วงเวลาหนึง  ทงันีโดยไมมีการกระทาํนนัออกมาเลยในช่วง
เวลาทีทิงไป   

สุกญัญา   เทียนพิทกัษกุล (2543 : 51) กล่าววา ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึงความสามารถ
ในการจาํ และการระลึกไดต่้อประสบการณ์ทีรับรู้มาแลว้ หลงัจากไดทิ้งเวลาไวช้วัระยะหนึง   

อรรคพล   คาํภู (2543  : 28)  กล่าววา  ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึงการทีร่างกายสามารถ
ทีจะแสดงอาการและพฤติกรรมทีเคยเรียนมาแล้วหรือมีประสบการณ์รับรู้มาแลว้หลงัจากทีทิงไวช้วั
ระยะเวลาหนึง โดยไม่มีการกระทาํอาการนนัออกมาเลยในช่วงเวลาทีทิงไป  

เกษมศรี ภทัรภูริสกุล (2544 : 40) กล่าววา่ ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถใน
การสะสม  ระลึกถึงเนือหาหรือสิงต่างๆทีนกัศึกษาไดรั้บการเรียนรู้หรือไดรั้บประสบการณ์มาก่อนใน
ระยะเวลาทีทิงช่วงห่างกนัออกไประยะหนึง   

ดรุณี เตชะวงศป์ระเสริฐ (2549 : 70) กล่าววา่ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึงการจดจาํหรือ
การระลึกไดข้องความรู้และประสบการณ์ทีนกัศึกษาไดรั้บการเรียนรู้หลงัจากทีทิงช่วงระยะเวลาโดยไม่
มีการกระทาํอาการนนัออกมาเลยในช่วงเวลาทีทิงไป 

เจเอ อดมั (J.A. Adam 1969, อา้งถึงใน ศศิธร  เจริญใจ, 2550:15) ไดใ้หค้วามหมายของความ
คงทนในการเรียนรู้ คือการคงไวข้องผลการเรียนรู้หรือความสามารถทีจะระลึกถึงสิงทีเรียนรู้ไปแลว้ได ้
หลงัจากทีไดทิ้งระยะเวลาไวแ้ลว้ระยะหนึง ซึงอาจกล่าวไดว้า่ “ความคงทนในการเรียนรู้” ก็คือ “การจาํ” 
นนัเอง 
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ชุมพล ผวิงาม (2553: 65-66) กล่าววา่ความคงทนของการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการ
ระลึกถึงเนือหาวิชาหรือสิงต่างๆทีไดรั้บการเรียนรู้หรือเคยมีประสบการณ์มา เมือเวลาผา่นไปไดร้ะยะ
หนึงหากมีสถานการณ์ทีจาํเป็นตอ้งนาํออกมาใช ้
  จากความหมายเหล่านี สรุปไดว้า่ ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง การคงไวซึ้งผลการเรียนรู้
หรือความสามารถทีจะระลึกไดต่้อสิงเร้าทีเคยเรียนหลงัจากทีไดทิ้งไวช้วัระยะเวลาหนึง    
 

3.2 ความหมายของการจํา 
 ความจาํเป็นพฤติกรรมภายในของบุคคล ในการจดจาํหรือรับรู้เรืองราวต่างๆทีสําคญัต่อการ
ดาํเนินชีวิต การปรับตวัให้เขา้สภาพแวดลอ้มทีเปลียนไป ความจาํและการเรียนรู้มีความหมายเกียวขอ้ง
กนัอยู่เสมอ  เพราะสิงทีแสดงให้รู้ว่ามีการเรียนรู้สิงใดมาบา้งก็ย่อมตอ้งแสดงให้เห็นว่าสามารถจาํสิง
เหล่านนัไดดี้เพียงไร จึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจาํไวด้งันี 

แมคคอลเนลและฟิลิปเชล์ค (McConnnell and Philipchalk, 1992 : 292, อา้งถึงใน วรรณี           
ลิมอกัษร, 2543 : 102 ) กล่าวว่า  ความจาํ  เป็นความสามารถในการบนัทึกประสบการณ์ในอดีตและ
สามารถทีจะระลึกถึงการรับรู้   อารมณ์  ความคิด  และการกระทาํในอดีตได ้

 จารุวรรณ  ยงัรักษา (2542 : 53)  กล่าววา่  ความจาํ หมายถึง การเปลียนแปลงพฤติกรรมหลงัจาก
ทีไดมี้การเรียนรู้ 

  มธุรส   สว่างบาํรุง (2542 : 188)  กล่าวว่า  ความจาํ คือความสามารถทีมีศกัยภาพของสมอง   
ซึงมีการทาํงานทีเป็นกระบวนการอย่างมีระบบในการทีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล รักษาขอ้มูลและเรียกข้
อมูลทงัจากอดีต ปัจจุบนั ใหก้ลบัคืนมาทงันีเพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง 

 วรรณี  ลิมอกัษร (2543 : 102)   กล่าวว่า   การจาํหมายถึง  การทีสมองไดบ้นัทึกเรืองราวต่างๆ
ซึงสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทงั 5 และไดรั้บรู้เอาไวต้ลอดจนสามารถระลึกเรืองราวเหล่านนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ผูที้มีความสามารถในการจาํดี  จะจาํไดถู้กตอ้งแม่นยาํ จาํไดม้ากและจาํไดน้านดว้ย    

มาลี  จุฑา (2544 : 162-163) กล่าววา  การจาํ  หมายถึง  กระบวนการทีสมองสามารถเก็บสะสม
สิงทีไดรั้บไว ้ และสามารถนาํออกมาใช้ไดเ้มือถึงภาวะจาํเป็น  เช่นนกัศึกษาทีดูหนงัสือเพือเตรียมสอบ
จะมีการรับรู้ในเนือหาหรือสาระทีสาํคญัของความรู้และเมือเขา้หอ้งสอบแลว้นกัศึกษาสามารถดึงความรู้
ทีรับรู้มาใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด  สิงทีนาํมาใชน้นัก็คือผลของการจาํนนัเอง  
   ดรุณี เตชะวงศป์ระเสริฐ (2549:70-71) กล่าววา่ ความจาํ หมายถึง การทีสมองของบุคคลทาํการ
เก็บหรือสะสมสิงทีไดรั้บประสบการณ์ต่างๆทงัทางตรงและทางออ้ม ซึงสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสั
ทงั 5 แลว้สามารถระลึกและถ่ายทอดเรืองราวเหล่านนัออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํเมือมีการอา้งอิง 
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 จากความหมายของการจําข้างต้น พอสรุปความหมายของการจําได้ว่า การจาํ หมายถึง 
ความสามารถในการเก็บเรืองราวต่างๆทีไดรั้บรู้ไว ้และสามารถดึงความรู้เหล่านนัมาใช้อีกครังในรูป
ของการระลึกไดห้รือจาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.3 ระบบความจํา 
   แอทคินสันและชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, 1997, อา้งถึงใน ชยัพร  วิชชาวุธ,  2540: 39) 
ไดแ้บ่งความจาํของมนุษยอ์อกเป็น  3 ชนิด  ดงันี    

 1.  ความจาํจากการรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory) หมายถึง  การคงอยูข่องความรู้ สึกสัมผสั
หลงัจากเสนอสิงเร้าสินสุดลง การสัมผสัดว้ยอวยัวะรับสัมผสัทงั 5 ไดแ้ก่  หู  ตา  จมูก  ลิน และ  ผวิหนงั
หรือส่วนใดส่วนหนึง  
              2.  ความจาํระยะสัน (Short – Term Memory) เขียนยอ่วา่  STM  คือความจาํหลงัการเรียนรู้เป็น
ความจาํเป็นทีคงอยูใ่นระยะเวลาสัน ๆ ทีตงัใจจดจ่อต่อสิงนนัเท่านนั  เมือไม่ไดใ้ส่ใจในสิงเหล่านนัแลว้
ความจาํก็จะเลือนหายไป  

 3. ความจาํระยะยาว (Long – Term – Memory) เขียนยอ่วา่  LTM  หมายถึง ความจาํทีคงทน
ถาวรมากกวา่ความจาํระยะสัน ไม่วา่จะทิงระยะไว ้เนินนานพียงใด  ถา้เมือตอ้งการรือฟืนความจาํนนัๆ 
จะระลึกออกมาได้ทนัทีและถูกตอ้ง ระบบความจาํระยะยาวนี  เป็นระบบความจาํทีมีคุณค่ายิงเป็น
ความหมายหรือความเขา้ใจในสิงทีตนรู้สึก  เป็นการตีความ  จึงขึนอยูก่บัประสบการณ์เดิม ความสนใจ
และความเชือของแต่ละคน เช่น การจาํเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหลายชวัโมงหลายวนัหรือหลายปี   
ก่อนจากความจาํระยะสันและความจาํระยะยาว รวมเรียกความจาํสองประเภทนีวา่ “ทฤษฎีความจาํสอง
กระบวนการ (Two Process Theory of Memory) ซึงสรุปไดว้า่ ความจาํระยะสันเป็นความจาํชวัคราว   
สิงใดก็ตามถา้อยูใ่นความจาํระยะสัน ตอ้งไดรั้บการทบทวนทุกสิงทีเขา้มาอยูใ่นความจาํระยะสัน  ดงันนั
จาํนวนสิงของทีเราจะจาํไดใ้นความจาํระยะสันจึงมีจาํกดั เช่น  ถา้เป็นชือคนเราอาจทบทวนได ้เพียง 3 
ถึง 4 ชือในช่วงระยะเวลาหนึง  การทบทวนช่วยป้องกนัไม่ให้ความจาํสลายตวัไปจากความจาํระยะสัน  
และสิงใดก็ตามถา้อยูใ่นความจาํระยะสันเป็นระยะเวลานานยิงนานเท่าใด  สิงนนัก็จะมีโอกาสฝังตวัใน
ความจาํระยะยาวมากยิงขึน ถา้เราจาํสิงใดไวใ้นความจาํ ระยะยาวสิงนนัก็ จะติดอยูใ่นความจาํตลอดไป  
กลายเป็นความจาํทีถาวรซึงสามารถทีจะรือฟืนขึนมาได้  ซึงความจาํระยะยาวทีกล่าวถึงในทฤษฎี
ความจาํสองกระบวนการคือ  ความคงทนในการเรียนรู้นนัเอง  ส่วนระยะเวลาทีความจาํระยะสันจะฝัง
ตวักลายเป็นความจาํระยะยาว  หรือความคงทนในการจาํนัน  จะใช้ เวลาประมาณ  14 วนั หรือ 2 
สัปดาห์  
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 จากขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้า่ ระบบการจาํของมนุษย ์หมายถึงความสามารถในการคงไวซึ้ง
ประสบการณ์ต่างๆและสิงทีไดเ้รียนรู้มาในรูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ยความจาํจากการรู้สึกสัมผสั 
ความจาํระยะสัน และความจาํระยะยาว 
 

3.4 ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อการจํา 
 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (2528, อา้งถึงใน วรรณพร ศิลาขาว, 2538 : 50) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อการจาํ ดงันี 

 1. ทศันคติและความสนใจ ถา้ผูเ้รียนมีทศันคติทีดีต่อสิงใดและความสนใจจดจ่ออยูก่บัสิงใดก็
จะทาํใหจ้ดจาํสิงนนัไดอ้ยา่งแม่นยาํและเป็นเวลานานๆ  
 2. การฝึกฝน ถา้ผูเ้รียนฝึกฝนทบทวนในสิงทีเรียนอยูเ่สมอ ก็จะทาํให้สามารถจดจาํสิงนนัได ้    
เป็นเวลานาน 

 3. ระยะเวลา หากทิงระยะหลงัจากการเรียนรู้ไปเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะทาํให้จาํในสิงทีเรียนรู้
ไปไดน้อ้ย หรือบา้งครังอาจลืมไปเลยก็ได ้

 ประสาท อิศรปรีดา (2546 : 184) กล่าวถึงปัจจยัทีมีผลต่อการจาํของผูเ้รียน สามารถสรุปได ้
ดงันี 

 1. เนือหาทีมีความหมายต่อผูเ้รียน จะจาํไดดี้กวา่เนือหาทีไม่มีความหมาย  
 2. การทบทวน การไดอ่้าน ไดท้่องอยูเ่สมอ ยอ่มทาํใหค้วามจาํดีขึน  
 3. ผลการเรียนรู้อืน ซึงถา้สอดคลอ้งกนัระหวา่งสิงทีเรียนรู้ใหม่ กบัสิงทีเรียนรู้เก่ายอ่มทาํให้เกิด
การจาํในความรู้ใหม่ง่ายขึน  
 4. ความสัมพนัธ์ของเนือหา จะช่วยใหจ้าํง่ายขึน ถา้ผูเ้รียนเกิดความสนใจหยงัเห็นหรือได้
มองเห็นความสัมพนัธ์ของเนือหาก่อน เช่น  
      4.1 บทเรียนทีมีความคลอ้งจอง เช่น บทกลอน อาขยานต่างๆ 

      4.2 ตวัเลขทีมีจาํนวนมาก ถา้พยายามศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัเลขแต่ละตวัจะจาํไดง่้าย
ขึน 

                  4.3 ตวัยอ่ หรือ หวัขอ้สันๆ จะจาํไดง่้ายกวา่ เช่น อริยสัจสีคือ ทุ. ส. นิ. ม 

 5. การสร้างรหสัคือ การกาํหนดสัญลกัษณ์หรือความหมายแทนสิงเร้าทีตองการจาํ 
   อจัฉรา  สุขารมณ์ (2546: 72) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการจาํ ดงันี   

  1. สติปัญญา การจาํจะเกียวกบัสติปัญญามากโดยเฉพาะความเขา้ใจทางดา้นภาษาและ
ความสามารถในการแกปั้ญหา  คนทีมีความสามารถในการแกปั้ญหาและความคิดริเริมต่างๆ ยอ่มตอ้ง
เป็นผูที้มีความจาํดีดว้ย   
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   2. ปฏิกิริยาทางอารมณ์  ซึงเกิดขึนในประสบการณ์แต่ละอยา่งจะมีผลต่อการจาํดว้ย เช่น สิงทีทาํ
ใหดี้ใจสุดขีดและเป็นทุกขแ์สนสาหสั ยอ่มจะทาํใหจ้าํไดเ้ป็นเวลานาน  
  3. ความสนใจ เรามีความสนใจอย่างหนึงย่อมจดจาํเรืองนันได้ไม่ยากนัก  สิงทีเราเห็นว่า
ปราศจากความสําคญั  ถา้ไม่สนใจก็จะทาํให้ลืมเรืองนนัเร็วขึน ถึงอยา่งไรก็ตามการจาํสิงต่างๆ ก็ยอ่มมี
การลืมไปบา้ง  เพราะในแต่ละวนันนัมีการเรียนรู้ในสิงต่าง ๆ มากมาย  ไดมี้ผูศึ้กษาถึงการจาํและการลืม
พบว่า การจาํนนัขึนอยู่กบัเวลาดว้ยคือเมือเวลาผ่านไปนานเขา้การจาํก็จะลดลงหรือจาํนวนทีจะลืมจะ
มากขึน   
 เอนกกุล กรีแสง (2522 : 98 -109) ไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีช่วยให้เด็ก
เกิดความจาํระยะยาวไดดี้ขึน ดงันี 

 1. จดับทเรียนให้มีความหมาย เพือให้นกัศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ หรือจาํดีขึนอาจทาํ
ให ้ดงันี  
                     1.1 การสร้างสือสัมพนัธ์ เป็นวธีิการสร้างความสัมพนัธ์ทีมีความหมายช่วยในการจาํบทเรียน
ทีขาดความหมาย  
    1.2 การจดัเป็นระบบไวล่้วงหน้า เป็นการสรุปโครงสร้างหรือกระบวนการเกียวกบับทเรียน
ใหน้กัศึกษาทราบก่อนการเรียนรู้เนือหาวชิาในตอนนนัๆ                                     
               1.3 การจดัเป็นลาํดบัขนั เป็นการจดับทเรียนให้เป็นลาํดบัขนัตอนการเรียนรู้ในลาํดบัชันตาํ    
กวา่จะเป็นพืนฐานใหเ้รียนรู้ขนัตอนทีสูงขึนเป็นลาํดบัไป นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ขนัแรกก่อนทีจะเรียนรู้  
ต่อไป  
               1.4 การจดัเข้าเป็นหมวดหมู่  เป็นการแยกประเภทของสิงทีต้องการจาํให้ เป็นหมวดหมู่  
           2. การจดัสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีโอกาสทาํกิจกรรมต่างๆ เกียวกบับทเรียนมากขึน 
ทงัในระหว่างการเรียนการสอนและภายหลงัการเรียนการสอนแล้วผูเ้รียนไม่เป็นฝ่ายรับแต่เพียงอย่าง
เดียว การจดัสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้อาจทาํไดด้งันี  
    2.1 การนึกถึงสิงทีเรียนในขณะทีฝึกฝนอยู ่หมายถึง การทบทวนบทเรียนภายหลงัทีอ่านจบแต่
ละครัง สมมติวา่บทเรียนหนึงตอ้งใชเ้วลาอ่านเทียวละ 30 นาที   ครูกาํหนดเวลาอ่าน 2 ชวัโมง นกัศึกษา
ทีอ่านตงัแต่ตน้จนครบ 4 เทียว จะจาํไดน้้อยกวา่นกัศึกษาที อ่านจบ 1 เทียวแลว้ทบทวนขอ้ความทีอ่าน
นนัเพือทาํใหช้ดัเจนขึนแมจ้ะใชเ้วลา 2 ชวัโมง เท่ากนัก็ตาม 

    2.2 การเรียนเพิมเติม หมายถึง การเรียนภายหลงัจากทีจาํบทเรียนนนัได้แลว้ ลกัษณะเช่นนี
เห็นไดช้ดักรณีทีจาํขอ้ความสันๆ ซึงอ่านเพียงครังเดียวก็จาํได ้แต่ถา้เราอ่านเพียงเทียวเดียวในเวลาเพียง
ไม่กีนาทีเราก็ลืม หากเราไดอ่้านทบทวนอยู ่4-5 เทียว จะทาํใหจ้าํไดดี้ขึนและจาํไดน้าน  
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  2.3 การทบทวนบทเรียน การทบทวนบทเรียนในเวลาทีกระชนัชิดกบัการเรียนรู้ จะให้
ผลดีกวา่การทบทวนบทเรียนในเวลาทีห่างออกไป ยงิทบทวนในเวลาทีใกลก้บัการเรียนรู้มากเท่าใดก็จะ
มีประสิทธิภาพมากยงิขึนเพียงนนั  
  2.4 การจาํอยา่งมีหลกัเกณฑ์ เราจะสังเกตวา่ในการจาํคาํทีมีความหมายนนั แมว้า่จะไม่
ไดจ้ดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ก็จะจาํไดดี้กวา่การจาํคาํไม่มีความหมายและในทาํนองเดียวกนัหากเราจดัคาํต่างๆ 
ใหเ้ป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ก็จะจาํง่ายยงิขึน  
  2.5 การท่องจาํ การท่องยงิจะทาํให้จาํไดน้านยิงขึน เพราะผูที้ท่องอยา่งมีความตงัใจมกั
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงและเมือท่องไปไดร้ะยะหนึง ผูท้่องจะทราบถึงความกา้วหนา้ของตนเอง ทาํให้
เกิดกาํลงัใจทีจะท่องต่อไป นอกจากนีการท่องเป็นกิจกรรมทีมีจุดมุงหมายแน่ชัด   ผูท้่องจะตงัระดบั
ความมุ่งหวงัไว ้และจะมุ่งใหบ้รรลุเป้าหมายนนั 

            2.6 การใชจิ้นตนาการ หมายถึง การสร้างรหสัโดยนบัภาพในใจเป็นการเอาสิงทีตอ้งการ
จาํไปเชือมโยงกบัสิงทีจาํได้ดีอยูแล้ว โดยการนึกภาพเป็นคู่สัมพนัธ์ หากมีภาพได้ ยิงแปลกเท่าไหร่ 
ความคงทนในการจาํยิงมีมากขึนเท่านนั การทาํให้ผูเ้รียนเกิดความจาํระยะยาวไดดี้ โดยการจดับทเรียน
ใหมี้ความหมายทีเป็นการจดับทเรียนใหมี้ระเบียบเป็นหมวดหมู่ พยายามเชือมโยงความสัมพนัธ้ เพือให้
นกัศึกษาจาํบทเรียนไดง่้ายขึน และนานขึน เช่น การให้คาํทีสัมพนัธ์กนั ส่วนการจดัสถานการณ์ช่วงการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนมีโอกาสทาํกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และ
คงไวซึ้งประสบการณ์หรือมีความรู้ในช่วงเวลาหนึง  ซึงเป็นความคงทนในการเรียนรู้ทีผูเ้รียนสามารถ
นาํประสบการณ์ทีจาํไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ชยัพร วชิชาวธุ (2520 : 116-140) ไดเ้สนอวธีิปรับปรุงความจาํเพือให้เกิดความจาํระยะยาวได้
หลายวธีิ ดงันี  
 1. การเลียงระดบั คือ พยายามเลียงการจาํสิงต่างๆ หลายๆ อยา่ง ในเวลาเดียวกนั หากจาํเป็น  
จริงๆ ก็พยายามหาเวลาพกัระหวา่งการจาํสิงแรกและการจาํสิงต่อไป เช่น ควรดูหนงัสือครังละ 1 วชิา 
เพราะหากดู 2 วชิาติดต่อกนั ทาํใหจ้าํไม่ไดท้งั 2 วชิา  
 2. การเรียนเกิน คือ การศึกษาสิงใดซาํๆ แมว้า่จดจาํสิงนนัๆ ไดดี้อยูแ่ลว้ตอ้งการจดจาํเสร็จ      
แลว้จะทดสอบตนเอง เช่น การท่องสูตรคูณซาํทุกวนั  
 3. การทดสอบตนเอง คือ การศึกษาสิงทีตอ้งการจดจาํเสร็จแล้วจะทดสอบตนเอง   เช่น การ
ถามตนเอง การทาํขอ้สอบ หากพบวา่มีส่วนใดยงัจดจาํไม่ไดดี้ก็ไปทบทวนอีก  
 4. การจดัระเบียบ คือ การจดัสิงเร้าหลายๆ สิงใหเ้ป็นระเบียบโดยการจดัหรือจดัหมวดหมู่ เช่น 
การจดัสิงเร้าออกเป็นหมวดผลไม ้หมวดสัตวป่์า เป็นตน้  
 5. การสร้างรหสั คือ การกาํหนดสัญลกัษณ์หรือความหมายแทนสิงเร้าทีเราตอ้งการจาํ เช่น ใช้
รหสัตวัยอ่ หรือรหสัแทนตวัเลข  
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 6. การสร้างคาํสัมผสั คือ การนาํสิงเร้าทีตอ้งการจาํมาเรียบเรียงเป็นคาํสัมผสักนัให้ คลอ้งจอง 
อาจจะสัน ๆ หรือยาวเป็นบทกลอนก็ได ้ 
 7. การสร้างจินตนาการ คือ การนาํเอาสิงทีตอ้งการจาํไปเชือมโยงกนัสิงทีจาํไดดี้อยูแ่ลว้ โดย
การนึกเป็นภาพทีรวมเอาของทงัสองสิงเขา้ดว้ยกนั เช่น ตอ้งการจาํวา่ในป่ามีตน้มะพร้าวและกระรอก   
ก็อาจจะสร้างภาพในใจขึนวา่ กระรอกปีนตน้มะพร้าว 

  สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการจาํมีหลายวิธี เช่น การจดับทเรียนให้มีความหมายต่อผูเ้รียน 
การทดสอบ การทบทวนสิงทีเรียนรู้อยู่เสมอ การสร้างรหสั ฯลฯ นอกจากวิธีเหล่านีแลว้การจดัสถาน
การณ์ ให้ผูเ้รียนมีโอกาสทาํกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนจาํบทเรียนนันได้เป็นเวลานานการจดั
สถานการณ์ดงักล่าว เช่น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมซึงเปิดโอกาสให้ผู ้
เรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน ขณะเดียวกนั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในสิงที
ครูตอ้งการสอนไปในเวลาเดียวกนั ผูเ้รียนจะสนใจและเขา้ใจบทเรียน เพราะไดท้าํกิจกรรมการเรียนดว้ย
ตนเองอนัจะส่งผลใหจ้าํสิงทีเรียนรู้ไดน้าน 

 

3.5 สภาพทช่ีวยให้เกดิความคงทนในการเรียนรู้ 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ จะทาํให้เกิดสภาพทีช่วยให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ดงัทีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งันี 
 อบรม สินภิบาล (2522, อา้งถึงใน วรรณพร ศิลาขาว, 2538 : 51) ไดเ้สนอแนะวิธีการนาํทฤษฎี
การจาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนเพือใหเ้กิดสภาพความคงทนในการเรียนไวด้งันี  
 1. ครูควรจดับทเรียนทีมีความหมายต่อเด็ก ใหเ้ด็กไดท้ราบจุดประสงคใ์นการเรียน  
 2. ครูควรจดัประสบการณ์ตรงใหเ้ด็กมากทีสุด ควรใชอุ้ปกรณ์การสอนและใหเ้ด็กมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน  
 3. ครูควรจดัการเรียนการสอนใหมี้ความแปลกใหม่น่าสนใจ  
 4. ครูควรจดัเนือหาในการสอนใหเ้ป็นตอนๆ ใหพ้อเหมาะอยา่ใหม้ากเกินไป  
 5. ควรใหเ้ด็กมีเวลาพกัผอ่นหลงัจากการเรียนเรืองหนึงๆ แลว้  
 6. ควรใหมี้การทบทวนและฝึกอยูเ่สมอและควรกระทาํใหม้ากพอ  
 7. การสอนของครูควรใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจแจ่มแจง้จริงๆ  
 8. จดักระบวนการสอนใหเ้ป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ มีความต่อเนือง 

            9. ตารางสอนควรพิจารณาใหร้อบคอบวา่ ควรจดัอยา่งไร เวลาใด  
 10.ครูควรแนะนาํวธีิการเรียนทีไดผ้ลดีใหแ้ก่เด็ก 

ชม ภูมิภาค ( 2526 : 15) ไดเ้สนอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเอืออาํนวยต่อการ               
ช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนไดด้งันี 
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 1. การจดับทเรียนให้มีความหมาย (Meaningful) เช่น 

     1. การสร้างสือสัมพนัธ์ (Mediation) 

     2. การจดัเป็นระบบล่วงหนา้ (Advance Organization) 

     3. การจดัเป็นลาํดบัขนั (Hierarchical Structure) 

     4. การจดัเขา้เป็นหมวดหมู่ (Organization) 

 2. การจดัสถานการณ์ช่วยการเรียน (Mathemagenic) ทาํไดด้งันี 

    1. การนึกถึงสิงทีเรียนขณะทีฝึกฝนอยู ่(Recall During Practice) 

    2. การเรียนเพิม (Over Learning) 

    3. การทบทวนบทเรียน (Periodic Reviews) 

    4. การจาํอยา่งมีหลกัเกณฑ ์(Logical Memory) 

    5. การท่องจาํ (Recitation) 

    6. การใชจิ้นตนาการ (Imagination) 

            3. ในการทบทวนไม่สามารถทบทวนทุกสิงทีเขา้มาอยใูนความจาํระยะสัน ดงันนัจาํนวนสิงของ
ทีจะจาํไดใ้นความจาํระยะสันจึงมีจาํกดั 

           4. สิงใดก็ตามทีอยูใ่นความจาํระยะสัน ยงินานสิงนนัก็มีโอกาสฝังตวัในความจาํระยะยาวมาก
ยงิขึน 

 5. การฝังตวัในความจาํระยะยาวเป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีอยูใ่นความจาํ
ระยะยาวกบัสิงทีตอ้งการจดจาํ 

เกนจ ์( Gange 1994: 27 – 36, อา้งถึงใน สําเนา ศรีประมงค์, 2546: 17) ไดอ้ธิบายขนัตอนของ
กระบวนการเรียนรู้และจาํพอสรุปได ้ ดงันี   

  1. การจูงใจ  เป็นการชกัจูงใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้   
  2. การทาํความเขา้ใจ  เป็นขนัทีผูเ้รียนสามารถเขา้สถานการณ์ทีเป็นสิงเร้า   

     3. การเรียนรู้ปรุงแต่งสิงทีเรียนรู้ไว ้เป็นความจาํขนันีจะมีการเปลียนแปลงเป็นความสามารถ
อยา่งใหม่เกิดขึน   

  4.  ความสามารถในการสะสมสิงเร้าเก็บไวใ้นวาจา ขนันีเป็นการนาํสิงทีเรียนรู้ ไปเก็บไวใ้น
ส่วนของความจาํช่วงเวลาหนึง   

  5.  การรือฟืน ขนันีเป็นการเอาสิงทีเรียนรู้ไปแลว้และเก็บเอาไวน้นัออกมาใช้ในลกัษณะของ
การกระทาํทีสังเกตได ้ 

  6.  การสรุปหลกัการ ขนันีเป็นความสามารถทีใชใ้นสิงทีเรียนรู้ไปแลว้ไปประยุกตก์บัสิงเร้า
ใหม่ทีประสบมา  

 7.  การลงมือปฏิบติั เป็นการแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการเรียนรู้    
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             8. การสร้างผลยอ้นกลบั  ขนันีผูรั้บทราบผลการเรียนรู้  ถา้ขนัทาํความเขา้ใจและการเรียนรู้ไม่ดี
ขนัการจาํก็จะลดลงหรือจาํไม่ไดเ้ลยจากกระบวนการการเรียนรู้ แสดงให้เห็นวา่คนเราจะจาํสิงทีเรียนมา
ไดม้ากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ วา่จะช่วยใหเ้กิดความจาํระยะยาวแก่ผูเ้รียนไดดี้เพียงใด
นนัขึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงันี  คือ   
        1.  การจดับทเรียนใหมี้ความหมาย  เช่น   
         1.1  การสร้างสือสัมพนัธ์     
      1.2  การจดัระบบไวล่้วงหนา้    
       1.3  การจดัลาํดบัขนั   
       1.4  การจดัเขา้หมวดหมู่    
 2. การจดัสถานการณ์การเรียนรู้   ซึงทาํไดด้งันี   

         2.1  การนึกถึงสิงทีเรียนในขณะทีเรียนอยู ่   
        2.2  การเรียนเพิมเติม    
        2.3  การทบทวนบทเรียน   
       2.4  การจาํอยา่งมีหลกัเกณฑ ์    
      2.5  การท่องจาํ    
                2.6  การใชจิ้นตนาการ    
 สรุปไดว้า่สภาพทีช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ไดแ้ก่การทีครูจดับทเรียนทีมีความหมาย
ต่อเด็ก อย่างเป็นระบบมีขนัตอนโดยให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทงัจดั
สถานการณ์ต่างๆทีช่วยเสริมการเรียน เช่นการทบทวน การใชจิ้นตนาการ การท่องจาํ  
 

3.6 การวดัความคงทนในการเรียนรู้ 
 การวดัความคงทนในการเรียนรู้มีความสําคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ เนืองจากเป็นวิธีการทีทาํ
ให้ไดรั้บขอ้มูลของผูเ้รียนวา่ มีความสามารถทีจะระลึกไดต่้อสิงทีเคยเรียน หรือเคยมีประสบการณ์การ
เรียนรู้มาแลวหรือไม่ หลงัจากทีไดทิ้งระยะเวลาหนึง ซึงมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการวดัความคงทนใน
การเรียนไวด้งันี 
.  ชวาล แพรัตนกุล (2526 : 1, อา้งถึงใน พิชญา พุกผาสุก, 2543 : 56) กล่าววา่การวดัความคงทน
ในการเรียน เป็นการสอบซาํโดยการใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนัไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว
กนั เวลาในการสอบครังแรกและครังทีสองควรเวน้ห่างกนัประมาณ2-4 สัปดาห์  
 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (2528 : 242-248) ไดก้ล่าวถึง การวดัความคงทนในการเรียนรู้ไวว้่า        
เมือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไปแลว้จะมีการคงไวซึ้งผลการเรียนรู้ หรือสามารถระลึกไดต่้อสิงเร้าทีเคยไดเ้รียน
หรือเคยมีประสบการณ์รับรู้มาแลว้ โดยจะทิงไวส้ักระยะหนึงแล้วจึงทาํการวดัจึงเรียกว่าการวดัความ
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คงทนในการเรียนรู้หรือการทดสอบการจาํ ซึงมีวิธีวดัอยู ่3 วิธี  ไดแ้ก่ 1) การจาํได ้(Recognition) เป็น  
การทดสอบความจาํ โดยการปรากฏสิงเร้าทีเคยประสบมาแล้วในอดีตปะปนกบัสิงเร้าใหม่ๆแลว้ให้ชี     
วา่สิงเร้าเดิมไดถู้กตอ้ง เช่น การชีตวัผูต้อ้งหาบนโรงพกั โดยมีผูต้อ้งหาปะปนอยูก่บับุคคลทีไม่เกียวขอ้ง
เหตุการณ์ 2) การระลึกได ้(Recall) เป็นการระลึกสิงเคยประสบในอดีตออกมาโดยไม่มีสิงเร้าทีเคย
ประสบมาปรากฏใหเ้ห็น 3) การเรียนซาํ (Relearning) หมายถึง การทาํซาํๆ หรือเสนอสิงเร้าซาํๆ ในการ
เรียนรู้ การเรียนรู้แบบนีมกัใช้วดัดว้ยเวลาหรือจาํนวนครัง  การวดัความจาํโดยการเรียนซาํทีมีความไว้
ในการวดัมากกว่าการจาํได้และการระลึก กล่าวคือ ความจาํบางอย่างเหลือน้อยจนไม่อาจวดัได้ด้วย
วิธีการจาํหรือการระลึกได้ แต่เมือใช้วิธีการเรียนซําก็พบว่ายงัมีความจาํเหลืออยู่ เช่น เมือเยาว์วยัเรา
เรียนรู้การท่องอาขยานบทหนึงถึง 10 ครัง จึงจาํได ้ครันโตขึนเราคิดวา่ลืมบทอาขยานนนัไปแลว้ แต่ถา้  
ตอ้งการเรียนรู้ใหม่จะใชร้ะยะเวลาในการท่องจาํ 5 ครัง หรือ นอ้ยกวา่ 10 ครัง ก็สามารถจาํได ้

 นนันาลลี ( Nunnally, 1959 : 105-108 ) กล่าววา่ เพือให้เกิดการคลาดเคลือนต่าง ๆ นอ้ยลง ควร
เวน้ช่วงในการสอบห่างกนัอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะความเคยชินในการทาํแบบทดสอบจะทาํให้        
ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนทงั 2 ครังสูง  
 ลินด์วอลลและนิทโค (Lindvall and Nitko, 1967 : 127) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ การสอบซาํควร
ใช้เวลาห่างกนัตงัแต่ 1 สัปดาหถึง 1 เดือน เพราะการเวน้ช่วงเวลาดงักล่าวจะทาํให้เกิดความคงทีของ
คะแนนทีไดจ้ากการสอบซาํ 
 ชัยพร วิชชาวุธ(2525 : 118) กล่าวว่า การศึกษาทบทวนสิงทีจาํได้อยู่แล้วซําอีกจะช่วยให้
ความจาํถาวรมากยิงขึน ช่วงระยะเวลาทีควรจาํระยะสันจะฝังตวักลายเป็นความจาํระยะยาว หรือความ
คงทนในการจาํ ในเวลาประมาณ 14 วนัหลงัจากไดเ้รียนรู้ผา่นไปแลว้ 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัเลือกใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลงัจากการทดลอง ทาํการทดสอบซาํอีก
ครังหนึงเพือวดัความคงทนในการเรียนรู้ เพราะความคงทนเป็นปัจจยัสําคญัทีตอ้งใชเ้ป็นพืนฐานในการ
เรียนระดบัสูงของลาํดบัเนือหาทีต่อเนืองขึนไป ประกอบกบัจะตอ้งนาํความรู้ทีจดจาํไปแกปั้ญหาทีพบ
ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งฉบัพลนัและมีความแม่นยาํ 
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4. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 การทาํวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคKWL Plus, 

เทคนิค KWLH, ดงันี 

 
4.1 งานวจัิยในประเทศ 
 วิลาวลัย ์ลูกสะเดา ( 2549 :  61-62 )ไดศึ้กษาผลของการฝึกเทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรม
การเรียนแบบคู่คิด ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของ
นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษา ปีที 2 ก่อนและหลงัทีไดรั้บการฝึกโดยใชเทคนิค K-

W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักศึกษาชันมธัยมศึกษา ปีที 2 ก่อนและหลังทีได้รับการฝึกโดยใช้เทคนิค K-W-L-H  ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบปกติ 3) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัศึกษาชนั
มธัยมศึกษา ปีที 2 หลงัไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัการ
ฝึกโดยใชเ้ทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบปกติ 4) เพือเปรียบเทียบความคงทนในการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษา ปีที 2 หลงัไดรั้บการฝึกโดยใชเทคนิค K-W-L-H ร่
วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัการฝึกโดยใช้เทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบ
ปกติ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี เป็นนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ซึงกาํลงัศึกษาอยใูนภาคเรียน
ที 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนโพธิคีรีราชศึกษา อาํเภอโคกโพธิ จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 60 คน มี
ขนัตอนดงันี 1) นาํเขา้สู่บทเรียนเป็นขนั    กระตุน้ เร้าความสนใจ ทบทวนความรู้เดิมและใชค้าํถามที
กระตุน้ให้นกัศึกษาไดคิ้ดเกียวกบัเรืองทีจะอ่าน 2 )ขนักิจกรรมก่อนอ่าน 2.1)  ขนัจบัคู่ให้กบันกัศึกษา  
2.2) ขนั K ในเทคนิค K-W-L-H หมายถึง “What you Know” 2.3 ) ขนั W ในเทคนิค K-W-L-H หมายถึง 

“What you Want to Know” 3 )ขนักิจกรรมระหวา่งอ่าน 3.1) ขนัอ่านเป็นขนัทีให้นกัศึกษาอ่านเนือเรือง 

เพือจบัประเด็นสาํคญัในเรืองทีอ่านหาใจความสาํคญัและรายละเอียดของเรืองทีอ่าน 3.2) ขนัตอบคาํถาม
และตรวจสอบความถูกตอ้ง 4 )ขนักิจกรรมหลงัอ่าน  4.1) ขนั L ในเทคนิค K-W-L-H หมายถึง “What 
you Learned  4.2 )ขนั H ในเทคนิค K-W-L-H หมายถึง “How you Can Learn More”  4.3) ขนัทาํแบบ   
ฝึกหดัโดยให้นกัศึกษาไดคิ้ดหาคาํตอบดว้ยตนเองก่อน หลงัจากนนัให้แต่ละคู่ร่วมกนัแลกเปลียนความ
คิดเห็นเกียวกบัคาํตอบ 4.4) ขนัตรวจสอบคาํตอบโดยฟังคาํเฉลยจากครู ผลการวิจยัพบวา่1) นกัศึกษาที
ไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิค  K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบ่คูคิดมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 2) นกัศึกษาทีไดรั้บการ   
ฝึกโดยใช้เทคนิคK-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .013) นกัศึกษาทีไดรั้บการฝึกโดย
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ใชเ้ทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาสูงกวา่นกัศึกษาทีไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการ
เรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 นิรันดร  ตัง เมธีกุล  (2546 :  56)  ได้ศึกษาการสอนแบบ  KWLHด้วยการเ รียนผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ พฤติกรรมด้านสัมพนัธภาพระหว่าง     
บุคคลและดา้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงค์ดงันี    
1) เพือเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัไดรั้บการสอนแบบ KWLH ดว้ย
การเรียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 2) เพือศึกษาพฤติกรรมดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลก่อนและหลงั
ไดรั้บการสอนแบบ KWLH ดว้ยการเรียนผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) เพือศึกษาพฤติกรรมดา้นสืบเสาะหา
ความรู้ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนแบบ KWLH ดว้ยการเรียนผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตวัอยา่งคือ 
นกัศึกษาชนัปีที 1 คณะสถาปัตยกรรม วิชาเอกสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ทีเรียนวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสาร จาํนวน28 คน โดยมีขนัตอนดงันี 
ขนัก่อนอ่าน 1.ขนั K ผูส้อนนาํเสนอหวัขอ้เรือง แลว้ให้ระดมสมองเขียนสิงทีตนเองรู้ในใบงาน 2. ขนั 

W ผูเ้รียนตงัคาํถามเกียวกบัสิงทีตอ้งการทราบในใบงานขนัระหวา่งอ่าน 3. ผูเ้รียนศึกษาเนือเรืองจาก
เครืองคอมพิวเตอร์ 4. ขนั L ใหผู้เ้รียนเขียนคาํตอบของคาํถามทีผูเ้รียนไดต้งัไว ้ขนัหลงัอ่าน 5. ให้ผูเ้รียน
อภิปรายผลของคาํตอบทีเขียนลงในช่อง L  6.ขนั H ผูส้อนสอบถามคาํถามทีผูเ้รียนตงัขืนมาใหม่ พร้อม
บอกแนวทางและแหล่งในการสืบคน้ขอ้มูลลงในใบงาน และดาํเนินการสืบคน้ขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ 
1) นักศึกษาทีได้รับการสอนแบบ KWLH ด้วยการเรียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกสมีความเข้าใจในการ          
อ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองเพิมขึน 2) นักศึกษาทีได้รับการสอนแบบ KWLH ด้วยการเรียน           
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์แสดงพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหวางบุคคลหลังการทดลองเพิมขึน                
3) นักศึกษาทีได้รับการสอนแบบ KWLH ด้วยการเรียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์แสดงพฤติกรรม              
ดา้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้หลงัการทดลองเพิมขึน 

 ชลธิชา จันทร์แก้ว (2549 : 103-104 ) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถด้านการอ่าน               
เชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus โดยมี
วตัถุประสงค์ ของการวิจยัดงันี 1) เพือหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคKWLH 

Plus ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนั
ประถมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus 3) เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั 
คือนกัศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตาํบลกาํเนิดนพคุณ อาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 33 คน  มีขนัตอนในการจดัการเรียนรู้ 3 ขนัตอน คือ 

1) การเตรียมความพร้อมและให้ความ รู้พืนฐาน   2)  การจัดกิจกรรมฝึกความสามารถด้าน                    
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2.1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2.2 ) ขนักิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 
KWLH Plus     มี 6 ขนัตอน  ขนัที 1 กิจกรรม ก่อนการอ่านขนั K (What We Know) ขนัที 2 กิจกรรม
ระหวา่งการอ่าน ขนั W (What We Want to Find Out) ขนัที 3 กิจกรรมหลงัการอ่าน ขนั L (What We 

have learned) ขนัที 4 การคน้ควา้ความรู้เพิมเติม ขนั H (How Can We Learn More) ขนัที 5 การสร้าง
แผนภาพความคิด (Mapping) โดยให้นกัศึกษานาํขอ้มูลจากการอ่านมาสร้างแผนภาพความคิด ขนัที 6 
การสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) โดยให้นักศึกษาเขียนสรุปใจความสําคญัจากการอ่าน 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2) ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus แตกตางกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยคะแนน
เฉลียของความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความสามารถด้านการจัดลําดับเหตุการณ์ในเรืองด้านการบอก
ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ในเรืองด้านการบอกรายละเอียดของเรือง และด้านการบอกจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ขียนอยใูนระดบัดีมาก นกัศึกษามีความสามารถด้านการบอกความสําคญัของเรืองอยูใ่นระดบัดี
และนกัศึกษามีความสามารถดา้นการสรุปใจความสําคญัของเรืองอยูใ่นระดบัพอใช้ 3) นกัศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากโดย
นกัศึกษาเห็นดว้ยมาก ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชนทีไดรั้บ และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 

 ดุสิตา แดงประเสริฐ ( 2549 : 160-161 )ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะ
การเขียนสรุปความของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus โดยมี
วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือ 1) เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อน
และหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus 2) เปรียบเทียบทกัษะการเขียนสรุปความของ
นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWL Plus 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus กลุ่มตวัอยางทีใชใ้นการวิจยั 
คือ นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2/2 จาํนวน 38 คน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนหนองวลัย์
เปรียงวิทยา ตาํบลทุ่งคอก อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบดว้ยขนัตอนการจดัการเรียนรู้    
ดว้ยดงันี 1) การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พืนฐาน 2)การจดักิจกรรมฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์
และทกัษะการเขียนสรุปความ ไดแ้ก่ 2.1 การนาํเขา้สูบทเรียน 2.2 การฝึกปฏิบติัตามขนัตอน KWL Plus 

5 ขนัตอน ขนัที 1 กิจกรรมนกัศึกษารู้อะไร K (What we know) ขนัที 2 กิจกรรมนกัศึกษาตอ้งการรู้อะไร 
W (What we want to know) ขนัที 3 กิจกรรมนกัศึกษาไดเ้รียนรู้อะไร L (What we have learned) ขนัที 4 
กิจกรรมสร้างเป็นแผนภาพความคิด Plus (Mind Mapping) ขันที 5 กิจกรรมการสรุปเรือง 
(Summarizing) 2.3 ขนัฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม ยอ่ยจากใบกิจกรรมโดยครูคอยแนะนาํ 3) การวดัและ
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ประเมินผล โดยตรวจผลงานและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ผลการวิจยั พบว่า 1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ
นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกนั    
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยค่าเฉลียของคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาหลงั
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยนกัศึกษามีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดา้น
การวเิคราะห์เนือหา การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการอยูในระดบัดี และทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ ดา้นการวิเคราะห์ความสําคญัอยูในระดบัพอใช้ 2) ทกัษะการเขียนสรุปความของนกัศึกษา
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั 0.01 โดยค่าเฉลียของคะแนนทกัษะการเขียนสรุปความของนกัศึกษาหลงัได้
รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยนกัศึกษามีทกัษะการเขียนสรุปความด้าน
การเขียนประโยค และด้านการสรุปเนือหาสําคญัอยูใ่นระดบัดีมาก และทกัษะการเขียนสรุปความด้าน
การเขียนสะกดคาํอยใูนระดบัพอใช ้3) นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมาก โดยนักศึกษาเห็นด้วยมากด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การระดมสมองช่วยส่งเสริม
ทกัษะการคิด ด้านบรรยากาศ ทาํให้นกัศึกษาสนุกสนานและกระตือรือร้น และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 
เทคนิค KWL Plus ช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์และทกัษะการเขียนสรุปความไดดี้ 

 วิไลลกัษณ์ วงศว์จันสุนทร ( 2550 : 50-51,59) ไดศึ้กษาการใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั  
โดยมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาชันมธัยมศึกษา ปีที 6 
โรงเรียนสันทรายพิทยาคมจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6/3
ทีเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบนั ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 30 คนโดยมีขนัตอนการสอน
ดงันี 1)  ครูกระตุน้ความรู้และประสบการณ์เดิมของนักศึกษา  2) ให้นักศึกษาระดมพลงัสมองและ
อภิปรายสิงตนรู้เกียวกบัเรืองทีเรียน 3) ให้นกัศึกษาประมวลความรู้เกียวกบัเรืองทีเรียนโดยเขียนลงใน     
ช่อง K  4) ให้นกัศึกษาตงัคาํถามเกียวกบัเรืองทีเรียนแลว้เขียนคาํถามเกียวกบัเรืองทีตอ้งการรู้ลงในชอง 
W 5)ให้นกัศึกษาดูภาพยนตร์ วีดีทศัน์ เวป็ไซด์ อ่านบทความ ตงัคาํถามเพิมเติมได ้6)ประมวลความรู้
แลว้เขียนลงในช่อง L 7) อภิปรายสรุปความรู้ดว้ยผงัมโนทศัน์  8) แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอผลงาน 
9) ใหน้กัศึกษาเขียนสะทอ้นความคิด ผลการศึกษา พบวา่นกัศึกษาทีเรียนโดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิลย ูแอล 
พลัส  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในขันที  3 และ  4 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที  1 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในขนัที 3 คือมีความสามารถในการประเมินและสรุปเหตุการณ์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 – 5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยใูนขนัที 4 คือมีความสามารถในการ
ประยกุตแ์ละนาํไปใช ้
 สมยา ทาเกตุ ( 2552 : 149 -150 ) ไดท้าํการวิจยัเรืองการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัศึกษาชันมธัยมศึกษาปีที 6 ทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้โดยมีวตัถุประสงค์ดงันี 1) เพือเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ
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นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้       
2) เพือศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 หลงัจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6/2โรงเรียน
สายธรรมจนัทร์ สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต 2 มีขนัตอนในการจดัการเรียนรู้ดงันี        
1) ขนัเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พืนฐาน 2) ขนักิจกรรมฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 2.1 ขนั
นาํเขา้สู่บทเรียน 2.2 ขนัฝึกปฏิบติั 6 ขนัตอน ขนัที 1 ทบทวนความรู้เดิม คือ K (What we know) ขนัที 2 

ตอ้งการรู้อะไรบา้ง W (What we want to know)  ขนัที 3 เรียนรู้อะไรบา้ง L (What we have learned) ขนั
ที 4 หาความรู้เพิมเติมไดอ้ยา่งไร ( How can we learn more ) ขนัที 5 เขียนสรุปความจากแผนภูมิตน้ไม ้
3) ขนัสรุป ผลการศึกษาพบวา่ 1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 หลงัจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไมสู้งกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการเขียน
สรุปความของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 หลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิ
ตน้ไมใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  3) ความคิดเห็นของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด 
 

4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 คาร์ และ โอเกิล (Carr and Ogle, 1987 : 626-631) ไดศึ้กษากลวิธีการใช้เทคนิค KWL– Plus 

เพือพฒันาความสามารถในการเข้าใจและการสรุปความโดยทดลองกบันกัศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษา  
ซึงเป็นนักศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํและนักศึกษาทีอยู่ในโครงการสอนซ่อมเสริมโดยใช้
วธีิการสังเกตและสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาปรากฏวา่นกัศึกษาสามารถถ่ายโอนการใช้
เทคนิค KWL – Plus ไปสู่สถานการณ์การอ่านเรืองใหม่ได ้รวมทงัมีความเขา้ใจเรืองจากการอ่าน
ตลอดจนมีทกัษะการยอ่ความดีขึน 

 แมรี และ โอเชอร์ (Mary and othcrs ,1994) ไดท้าํการศึกษากลวิธี KWL – Plus, SQ4R และ 

Schema mapping เพือช่วยเหลือนกัศึกษาในระดบัวิทยาลยั ทีมีความบกพร่องทางภาษาองักฤษด้านการ
อ่าน ผลการศึกษาปรากฏวา่ กลวธีิทงั 3 สามารถช่วยทาํใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในการอ่านไดดี้ขึน  

 วินเชนท์ (Vincent ,1994) ทาํการศึกษากลวิธีในการช่วยให้นกัศึกษามีความสามารถในการ        
อ่านของตน ผลปรากฏว่า วิธีการ KWL – Plus เป็นวิธีหนึงทีทาํให้นกัศึกษามีความสามารถในการ     
อ่านดีขึน  

 คอสตา (Costa ,1995) ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพในการอ่านของนกัศึกษาโดยใชว้ิธีการสอน 

2 วิธี คือ KWLและ การเรียนแบบ Cooperative learning group พบวา่ ในการสอนแบบ KWL สามารถ
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ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึน ถา้นกัศึกษามีความรู้เดิมและประสบการณ์เกียวกบัเรืองนนัๆ ดี
พอ  

 จากงานวจิยัดงักล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH, KWL Plus ทาํให้นกัศึกษา
มีประสิทธิภาพทางการอ่านดีขืน ซึงส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน เพราะเป็นเทคนิค
ทีช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยผ่านกระบวนการอ่าน นอกจากนี
นกัศึกษายงัมีเจตคติทีดีต่อการจดัการเรียนรู้ 

      

สรุป 
สําหรับการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกบัการวิจยัเรือง การศึกษาผลการเรียนรู้และความ

คงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus นนัผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารทีเกียวขอ้ง
เพือเป็นพืนฐานสําหรับการดาํเนินการวิจยัดงันี ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 และโครงสร้างหลกัสูตรของวิทยาลยัการ
อาชีพกาญจนบุรี กลุ่มวิชาสังคมศึกษา เกียวกบัมาตรฐานรายวิชา จุดประสงคร์ายวิชา คาํอธิบายรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ และโครงสร้างเวลาเรียน รวมทงัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546             
และโครงสร้างหลกัสูตรของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี นอกจากนียงัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยั    
ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค KWL, KWLH และ KWL Plus และการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้แผนภาพความคิด  การจัดการเรียนรู้เพือให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ ตลอดจนการหา
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เพือสังเคราะห์เป็นขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWLH Plus ซึงสรุปเป็นขนัตอนไดด้งันี 1. ขนัเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พืนฐานเกียวกบัวิธีการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ดงันี  2.1) ขนั
นาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิม 2.2) ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus 6 

ขนัตอน 3. ขนัอภิปราย และสรุปเพือวดัและประเมินผล  
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บทท ี 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH Plus ซึงเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยใชแ้บบแผนการวิจยัทีมีการสุ่ม
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการสอบก่อนและสอบหลงั ( Randomized Control - Group Pretest 

Posttest Design )โดยมีนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี เป็นหน่วย
วเิคราะห์ (Unit of Analysis)  ซึงมีรายละเอียดและขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี 

  

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 เพือให้การวิจยัครังนีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัได้
กาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัการวิจยั ประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรทีศึกษา 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียด  ต่อไปนี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จาํนวน 4  หอ้งเรียน  มีนกัศึกษาทงัหมด 140  คน   
     กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่นกัศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาค
เรียนที 1 ปีการศึกษา2555 ของวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30  คน  ซึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple 

Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนนัจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม
อยา่งละ 1 หอ้ง ดงันี 
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  1.1 กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจจาํนวน 30 คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   
  1.2 กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจจาํนวน 30 คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 
แบบแผนการวจัิย 

 ในการวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการ
ทดลองแบบแผนการวจิยัแบบทีมีการสุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการสอบก่อนและสอบหลงั  
(Randomized Control - Group Pretest – Posttest Design)  (มาเรียม นิลพนัธ์ 2549 : 145)   ดงัแผนภาพที  
14 

 แผนภาพที 14  แบบแผนการวจิยัแบบ  Randomized Control Group Pretest – Posttest Design 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

RE T1 X T2 

RC T1 ~X T2 

 

ความหมายของสัญลกัษณ์ 

 R   แทน  นกัศึกษาทงัสองกลุ่มไดม้าโดยการสุ่ม 
 E   แทน กลุ่มทดลองทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 C   แทน กลุ่มควบคุมทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 
 T1   แทน การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 T2    แทน การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 X   แทน การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 ~X  แทน การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือใชใ้นการวจิยั คือ 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ซึงมี2 

ลกัษณะไดแ้ก่  
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

                1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิมทีเกียวขอ้งและเชือมโยงกบัเรืองทีจะ
เรียน จดักิจกรรมทีกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษา เช่นการดูรูปภาพหรือข่าวสาร เหตุการณ์ทีเกียวขอ้ง 
แลว้นาํนกัศึกษาพดูคุยถึงเรืองดงักล่าว แจกใบความรู้ ใบงาน (2 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม) 

                     2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus มี 6 ขนัตอนดงันี   
                     2.1 ขนั K นกัศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกนัแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัสิงที

ตวัเองรู้เกียวกบัเนือเรืองทีจะอ่านแลว้เขียนลงในใบงานในช่อง K (สิงทีรู้แลว้)  
                            2.2 ขนั W นกัศึกษาแต่ละกลุ่มตอ้งการเรียนรู้อะไรในเนือเรืองทีจะอ่านบา้ง 

โดยใหน้กัศึกษาอ่านแลว้เขียนคาํถามหรือสิงทีตอ้งการรู้ลงในใบงานในช่อง W (สิงทีตอ้งการรู้)     
                            2.3 ขนั L นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสํารวจวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากบทอ่านและนาํ

ขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่าน มาตอบคาํถามและนกัศึกษาบนัทึกสิงทีเรียนรู้ทีไดต้รวจสอบและจดัลาํดบัขอ้มูล
ขณะอ่าน ลงในใบงาน ช่อง L (เรียนรู้อะไรแลว้บา้ง)  

                           2.4 ขนั H ครูตงัประเด็นคาํถามเพิมเติม นกัศึกษาหาคาํตอบเกียวกบัคาํถามที
ครูถามเพิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแลว้บนัทึกแหล่งเรียนรู้นนั ลงในใบงานในช่อง H (เรียนรู้เพิมเติม
จากแหล่งใด เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร)    

                           2.5 ขนัการสร้างแผนภาพความคิด (Mapping) ให้นกัศึกษานาํขอ้มูลจากการ
อ่านมาสร้างแผนภาพความคิด    

                           2.6 ขนัการสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) โดยให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
เขียนสรุปใจความสาํคญัของเรืองทีอ่าน 

                     3. ขนัอภิปรายและสรุป ครูและนักศึกษาร่วมกนัตรวจสอบผลงานว่าได้ปฏิบติั
ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่และให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานแผนภาพความคิด แลว้นาํผลงานไป
ติดไวที้ป้ายนิเทศในหอ้งเรียน และใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั จาํนวน 10 ขอ้ 
             1.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี     

                    1. ขันนําเข้าสู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมการสอนกระตุ้นความสนใจโดยใช้การ
สนทนา ซกัถาม การพดูคุยเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน  
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                    2.  ขันจัด กิจกรรมการเ รียนรู้  ครูนํา เสนอเนือหาใหม่  โดยใช้ สืออุปกรณ์
ประกอบการอธิบาย ซักถาม การบรรยาย ประกอบการใช้สือ ได้แก่ ใบความรู้ หนังสือแบบเรียน 
ภาพประกอบและใบงาน  

                    3. ขนัสรุป ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเนือหาสาระทีเรียนมาดว้ยการซกัถามและ
ทาํแบบฝึกหดั 

                    4. ขันการวดัและประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาได้บรรลุไปตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยการสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาขณะปฏิบติักิจกรรม การตอบ
คาํถามและตรวจแบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
 ผูว้ิจยัจึงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus และแบบปกติไวส้ําหรับสอน
จาํนวน 5 แผนใชเ้วลา แผนละ 2 ชวัโมง  รวม 10 ชวัโมง  โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 การพฒันาเศรษฐกิจ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมศึกษาแห่งชาติ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 3  ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจของไทย  ใชเ้วลา 2 
ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 5  การคา้ระหวา่งประเทศของไทย ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน  (Posttest) เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก ฉบบัละ  
25 ขอ้ กาํหนดการใหค้่าคะแนนคือถูกได ้1 คะแนน ผดิได ้0 คะแนน 

 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus

จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามในด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ จาํนวน 13 ขอ้ 

 

ขนัตอนการสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก จาํนวน  5 แผน โดยใช้เวลา แผนละ 2 ชวัโมง  รวม 10 ชวัโมง  ดงั
ตารางที 3 
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ตารางที 3 จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน/ชวัโมง 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

จํานวนชัวโมง 
 

1. การพฒันาเศรษฐกิจ 2 

2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 

3.ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจของไทย 

2 

4.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 2 

5. การคา้ระหวา่งประเทศ 2 

รวม 10 

 

 โดยมีขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  
ดงันี 

 ขนัที 1  ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หลกัสูตรและแผนการเรียนวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี  
(กลุ่มวิชาสังคมศึกษา) หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus 

 ขนัที 2  ศึกษาขนัตอน วิเคราะห์ เลือก และพฒันาสาระการเรียนรู้เพือนําไปสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH  Plus 

 ขนัที 3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH Plus ซึงประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ความเข้าใจทีคงทน 
จุดประสงค ์สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สือ/ แหล่งความรู้  และการวดัและประเมินผล 

 ขนัที 4  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหา 
 ขนัที 5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดย
ปรับขอ้ความในหวัขอ้ ความเขา้ใจทีคงทนใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์มากขึน และปรับขอ้คาํถามในขนั
กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ อีกทงัปรับภาษาในเกณฑก์ารประเมินชินงานแผนภาพความคิด  
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 ขนัที 6 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ต่อผูเ้ชียวชาญตรวจพิจารณา
จาํนวน 3 คน คือ ในด้านเนือหา ด้านการวดัและประเมินผล และด้านวิธีสอน เพือตรวจสอบความ
เหมาะสม ความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content Validity)  แลว้นาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  ของเครืองมือโดยตอ้งไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)ตงัแต่ 0.5ขึนไป 

 ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ข หนา้ 128) 
 ขนัที 7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3  คน  โดย
ผูเ้ชียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้        
ขนักิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน ใหมี้การตงัคาํถามทีกระชบัขึน อีกทงัในขนักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ให้มี
การเขียนระบุการแบ่งกลุ่มทีชดัเจน 
 ขันที  8 นําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH Plus ไปทดลองสอนนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรีในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  ทียงัไม่เคย
เรียนด้วยเทคนิค KWLH Plus มาก่อนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี เพือหาค่า
ประสิทธิภาพเป็นขนัทดลองกลุ่มใหญ่ (Field Tryout ) โดยทดลองกบันกัศึกษาจาํนวน 30 คนและนาํมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพ  (E1 / E2) ตามเกณฑ ์ 80/80  เพือพิจารณาตามความเหมาะสม ความยากง่ายของ
เนือหา ซึงจากการทดลองไดค้่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 81.66/82.93(ภาคผนวก ข หนา้ 130) จากนนั
นําไปปรับปรุงใบความรู้ให้เนือหากระชับมากยิงขึน พร้อมทังปรับข้อคาํถามเพิมเติมให้มีชัดเจน
สมบูรณ์มากทีสุดก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 ขนัที 9 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ทีปรับปรุงไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 โดยสรุปขนัตอนในการสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สําหรับ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ซึงมีขนัตอนดงัแผนภาพที 14 
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ขนัที 1 

  

 

ขนัที 2  

 
 
 
ขนัที 3 

 
 
 
ขนัที 4 

 

 
 

ขนัที 5 

 

 

ขนัที 6 

 

 
ขนัที 7 

 

 

ขนัที 8 
 
 
 
ขนัที 9 

 
แผนภาพที 15  ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  
  

ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

ศึกษาขนัตอน วิเคราะห์ และพฒันาสาระการเรียนรู้เพือนาํไปสร้าง 
แผนการจดัการเรียนรู้  

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงันีคือ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหา 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ต่อผูเ้ชียวชาญตรวจพิจารณา จาํนวน 3 คน 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองสอนนกัศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือหาค่าประสิทธิภาพ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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2. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก จาํนวน  5 แผน โดยใชเ้วลา แผนละ 2 ชวัโมง  รวม 10 ชวัโมง  

โดยมีขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  ดงันี 

 ขนัที 1  ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   หลกัสูตรและแผนการเรียนวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี  
(กลุ่มวิชาสังคมศึกษา) หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 ขนัที 2  ศึกษาขนัตอน วิเคราะห์ เลือก และพฒันาสาระการเรียนรู้เพือนําไปสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 ขนัที 3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี คือ  ความเขา้ใจทีคงทน จุดประสงค์ สาระ
การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สือ/ แหล่งความรู้  และการวดัและประเมินผล 

 ขนัที 4  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหา 
 ขนัที 5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีการปรับปรุงในหัว
ขอ้ความเขา้ใจทีคงทน ให้ไดใ้จความทีสมบูรณ์มากขึน ปรับคาํถามในขนักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 ขนัที 6 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ต่อผูเ้ชียวชาญตรวจพิจารณาจาํนวน 3 คน คือ ใน
ดา้นเนือหา ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นวธีิสอน เพือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งทาง
ภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content Validity)  แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC)  ของเครืองมือโดยตอ้งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)ตงัแต่ 0.5ขึนไป 

 ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ข หนา้ 137) 
 ขนัที 7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3  คน โดย
ผูเ้ชียวชาญได้ให้คาํแนะนําในปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ในขัน
กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ให้มีการระบุการแบ่งกลุ่มทีชดัเจน และปรับภาษาในขอ้คาํถามทีใช้สําหรับ
ถามนกัศึกษา  
 ขนัที 8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 โดยสรุปขนัตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  ซึงมีขนัตอนดงัแผนภาพที 16 

 
 

ขนัที 1 

  

 

ขนัที 2  

 
 
ขนัที 3 

 
 

 
ขนัที 4 

 

 

ขนัที 5 

 

 

ขนัที 6 

 

 
ขนัที 7 

 

 

ขนัที 8 
 
 

แผนภาพที 16  ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
  
 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียน หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

ศึกษาขนัตอน วิเคราะห์ และพฒันาสาระการเรียนรู้เพือนาํไปสร้าง 
แผนการจดัการเรียนรู้  

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงันีคือ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหา 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ต่อผูเ้ชียวชาญตรวจพิจารณา จาํนวน 3 คน 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 3.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกจาํนวน 2 ฉบบัมีลกัษณะ เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 
25 ขอ้ 1 ฉบบัและแบบทดสอบหลงัเรียนจาํนวน 25 ขอ้ 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 
กําหนดการให้ค่าคะแนนคือถูกได้ 1 คะแนน  ผิดได้ 0 คะแนนโดยมีขันตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก  ดงันี 

 ขนัที 1 ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ของสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลกัสูตรและแผนการเรียนวิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี  (กลุ่มวิชา
สังคมศึกษา) เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ  และศึกษาทฤษฎี หลกัการเขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 

 ขนัที 2 วิเคราะห์เนือหาและผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัให้ครอบคลุมเนือหาเรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ดงัตารางที 4 
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ตารางที  4  การวเิคราะห์เนือหาและจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

เนือหา 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

 คว
าม
รู้  
คว

าม
จาํ 

คว
าม
เขา้

ใจ 

กา
รน

าํไป
ใช

 ้

กา
รวิ
เคร

าะห์
 

กา
รส

งัเค
ราะ

ห์ 

กา
รป

ระ
เมิน

คา่ 

รว
ม 

1. การพฒันาเศรษฐกิจ 

1.อธิบายความหมายของการพฒันา
เศรษฐกิจได ้
2. สรุปปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยได ้

1 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

 

1 
5 

2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

1. สรุปสาระสาํคญัของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได ้

2. อธิบายผลการพฒันาตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติได ้

1 

 

 

- 

- 
 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2 

3. ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจของไทย 

1.. ระบุปัญหาเศรษฐกิจของไทยได ้

2. วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจาก
ปัญหาเศรษฐกิจของไทยได ้
3.นาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทยได ้

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

1 

5 

4.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

1. อธิบายรูปแบบการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกได ้

2. บอกวตัถุประสงคข์องการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามภูมิภาคต่างๆ ในโลกได ้

3.สรุปผลประโยชน์ทีประเทศไทย
ไดรั้บจากองคก์รหรือโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศได ้

1 

 

 

3 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5 

5. การคา้ระหวา่งประเทศของไทย 

1.อธิบายสาเหตุและผลทีเกิดจาก
การคา้ระหวา่งประเทศได ้

2. อธิบายนโยบายการคา้และ
ดุลการชาํระเงินของไทยได ้
3.สรุปภาวะการคา้ระหว่างประเทศ
ของไทยได ้
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

2 

 

- 
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1 

 

- 

 

- 
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- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 
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รวม 
9 3 

 

2 

 

8 
 

- 

 

3 25 

 



77 
 
 ขนัที  3  สร้างแบบทดสอบปรนยัวดัผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก ใหค้รอบคลุมเนือหาตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบจาํนวน 2 ฉบบั โดยเป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 1 ฉบบัจาํนวน 50 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน 1 ฉบบัจาํนวน 50 ขอ้ในลกัษณะ
แบบทดสอบคู่ขนาน ทีวดัเนือหาและจุดประสงค์เดียวกัน โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตวัเลือก กาํหนดการใหค้่าคะแนนคือถูกได ้1 คะแนน ผดิได ้0 คะแนน 

 ขนัที 4  เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก ทงั 2 ฉบบั และตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหา 
 ขนัที 5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา  โดยปรับขอ้คาํถามให้
สอดคลอ้งกบัระดบัของการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ จดัเรียงตวัเลือกให้ถูกตอ้งตามรูปแบบของการเขียน
ขอ้สอบ ปรับภาษาใหเ้หมาะสม 
 ขนัที 6  เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก และตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญ 3 คน คือ ในดา้นเนือหา 
ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นวิธีสอน  เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบ และ
พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบแต่ละขอ้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และเนือหาวิชา เป็น
รายขอ้ แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ  จากนนัเลือกแบบทดสอบทีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 0.50 ขึนไป ซึงถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้ 

 ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบ ไดค้่าดชันีความสอดคล้อง       
( IOC)  ของแบบทดสอบ ก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ระหวา่ง 0.67-1.00 โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 
0.96 ทงั 2 ฉบบั (ภาคผนวก ข หนา้ 140) 
 ขันที  7  นําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก  ทงั 2 ฉบบัๆละ 50 ขอ้ไปทดลองใช้  (Tryout) เพือตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือกบั
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี ทีเคยเรียนรายวิชานีมาก่อนจาํนวน 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30คน ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มตวัอย่าง เพือหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 

 ขนัที 8 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้  เพือหาคุณภาพโดยการตรวจสอบหาค่าความยาก
ง่ายของขอ้สอบ  โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหวา่ง .20 - .80 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 137)    และ
ตรวจสอบหาค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ โดยใช้เกณฑ์ค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ .20  ขึนไป ซึงถือว่า
ขอ้สอบสามารถจาํแนกนกัศึกษาเก่งและนกัศึกษาอ่อนไดดี้ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  2543 :  145)  คดัเลือก
ขอ้สอบตามเกณฑใ์หเ้หลือ ฉบบัละ 25 ขอ้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ซึงไดค้่าความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง 0.40 – 0.70 และค่าอาํนาจจาํแนก 
ระหวา่ง 0.20 – 0.60 (ภาคผนวก ข หนา้ 142) และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบหลงัเรียน ระหวา่ง 
0.45 – 0.75และค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.30 – 0.70 (ภาคผนวก ข หนา้ 145) 
 ขนัที 9 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกทงั 2 ฉบบั ทีไดรั้บการคดัเลือกไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบปรนยั  โดยการ
ตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงที  โดยใชว้ิธีการของคูเดอร์ –    ริชาร์ดสัน  จากสูตร  KR – 20 

(Kuder Richardson -20, อา้งถึงใน  มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  2549 : 182)   
 ซึงไดค้่าความเชือมนัของแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 0.90 ( ภาคผนวก ข หนา้ 143 )และค่า
ความเชือมนัของแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 0.91 ( ภาคผนวก ข หนา้ 146 ) 
 ขนัที 10 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วทงัแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) จาํนวน 25 ขอ้ แบบทดสอบหลงัเรียน 
(posttest) จาํนวน 25 ขอ้ ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 โดยสรุปขันตอนในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก สําหรับนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ซึงมีขนัตอนดัง
แผนภาพที 17      
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ขนัที 1 

 
 ขนัที 2 

  

 
ขนัที 3 
 

 
ขนัที 4 

 

 

 

ขนัที 5 

 

 

ขนัที 6 

 

 

ขนัที 7 

 
 
 

 

 

 

 

ขนัที 8 

 
 

ขนัที 9 

 

ขนัที 10 

 

แผนภาพที 17  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ 

                        ไทยและเศรษฐกิจโลก  

 

 

  

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา  ศึกษาทฤษฎี  หลกัการเขียนและการสร้างแบบทดสอบปรนยั 

วิเคราะห์เนือหาและผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัตามสาระการเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบปรนยัวดัผลการเรียนรู้ ทีมีลกัษณะแบบทดสอบคู่ขนาน จาํนวน 2 ฉบบั 

เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 

เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญ 3 คน แลว้จึงนาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้กบันกัศึกษาชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีเคยเรียนรายวิชานีมาก่อนจาํนวน  2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 
1 ฉบบั เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้ เพือหาคุณภาพความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คดัเลือกแบบทดสอบตาม 
เกณฑใ์ห้เหลือฉบบัละ 25  ขอ้  

นาํแบบทดสอบทีไดรั้บการคดัเลือกฉบบัละ 25 ขอ้ไปหาค่าความเชือมนั  (Reliability)  ของแบบทดสอบ 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ปรับปรุงเสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญ 3 คน แลว้จึงนาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
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 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus จาํนวน 1  ฉบบั 
เป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัจากแนวคิดของเบสท์ (Best, 
1981:182, อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2532 : 111)  ไดแ้ก่ 5 เท่ากบั เห็นดว้ยมากทีสุด  4 เท่ากบั เห็น
ดว้ยมาก 3 เท่ากบั เห็นดว้ยปานกลาง 2 เท่ากบั เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 เท่ากบั เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด สอบถาม
ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ จาํนวน 13 ขอ้
โดยมีขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus  ดงันี 

 ขนัที  1  ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH Plus 

 ขนัที 2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 ขนัที 3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plusต่อ
อาจารยผ์ูที้ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหา 
แลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํ   
 ขนัที 4  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็น ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plusต่อ
ผูเ้ชียวชาญ  3  คน เพือตรวจความถูกตอ้งดา้นเนือหาและภาษา  แล้วนาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
ทงัหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  (พวงรัตน์  ทวรัีตน์,  2543 : 129)  ตงัแต่ .50  ขึนไป   
 ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบแบบสอบถามความคิดเห็น ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ข หนา้ 
147) 
 ขนัที 5  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  
ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  

โดยสรุปขนัตอนในการสร้างและพฒันาแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus  ซึงมีขนัตอนดงัแผนภาพที 18   

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัที 1 

 
  

ขนัที 2 

 
  

 

 

ขนัที 3 
 
 

 
 

ขนัที 4 
 
 
 

ขนัที 5 
 

 

แผนภาพที 18  ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
การดําเนินการทดลองในการวจัิย 

 วธีิดาํเนินการทดลองผูว้จิยั  แบ่งออกเป็น  3  ขนัตอน  ดงันี 

 1.  ขนัก่อนทดลองสอนเป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

       1.1.  สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 

  1.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus และแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
  1.1.2  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก จาํนวน 2 ฉบบั เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ฉบบั แบบทดสอบหลงัเรียน 1 ฉบบั 
   1.1.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH Plus 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหาแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผูเ้ชียวชาญ 3 คน  
รู้ เพือตรวจความถูกตอ้งดา้นเนือหาและภาษาแลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง แลว้ปรับปรุง

แกไ้ข 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 



82 
 
        1.2  ผูว้ิจยัสร้างความคุน้เคย บรรยากาศการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม โดยฝึกทกัษะพืนฐานทีจาํเป็นทีจะนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ ตลอดจนแบ่งกลุ่มชีแจงการดาํเนินการ
จดัการเรียนรู้ตงัแต่ตน้จนสินสุดการจดัการเรียนรู้ รูปแบบและวธีิการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
      1.3 ผูว้จิยันาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกจาํนวน 25 ข้อทีผ่านการตรวจสอบจากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ 
ตลอดจนการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครืองมือแลว้ ไปใช้กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพือ
ทดสอบความรู้พนืฐาน 
 2.  ขนัทดลอง  ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองสอนดว้ยตวัเอง ทงัสองกลุ่มโดยใชเ้ครืองมือในการวิจยั
ทีเตรียมไว ้ ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

      2.1  เวลาทีใช้ในการทดลองจาํนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วนั วนัละ 1 แผน แผนละ 2 
คาบเรียน คาบเรียนละ1 ชวัโมง จาํนวน 10  ชวัโมง 

 เนือหาทีใช้ในการทดลอง คือ เนือหาในสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รายวิชาภูมิ
เศรษฐศาสตร์ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยมีเนือหาในการวิจยั  ดงันี 
การพฒันาเศรษฐกิจ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมศึกษาแห่งชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจของไทย  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  การคา้ระหวา่งประเทศ 

                   2.2 ในขนัตอนทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนทงัสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองใชว้ิธีการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus และกลุ่มควบคุมใชว้ิธีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ตามแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทีได้สร้างขึนประกอบด้วย เนือหาสาระ  ความเขา้ใจทีคงทน  จุดประสงค์  แนวการจัด
กิจกรรม  ระยะเวลาการจดักิจกรรมการสอน  สือทีใชจ้ดักิจกรรม การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ใชท้ดลองจาํนวน 5 แผน ใชเ้วลา 10 คาบเรียน คาบเรียนละ1 ชวัโมง เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ โดยใชเ้ครืองมือในการวจิยัทีเตรียมไว ้

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 การพฒันาเศรษฐกิจ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 3  ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจของไทย  ใชเ้วลา 2 
ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 5  การคา้ระหวา่งประเทศ ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

 การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH Plus มีขนัตอนดงันี 

 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิมทีเกียวขอ้งและเชือมโยงกบัเรืองทีจะเรียน 
จดักิจกรรมทีกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษา เช่นการดูรูปภาพหรือข่าวสาร เหตุการณ์ทีเกียวขอ้ง แลว้
นาํนกัศึกษาพดูคุยถึงเรืองดงักล่าว แจกใบความรู้ ใบงาน (2 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus มี 6 ขนัตอนดงันี  

     1. ขนั K ในเทคนิค KWLH หมายถึง “Know”  เป็นขนัตอนทีนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบหัวขอ้เรืองหรือชือเรืองวา่ตนเองมีความรู้เกียวกบัชือเรืองมากน้อยเพียงใด นกัศึกษาร่วมกนั
แลกเปลียนเรียนรู้เห็นเกียวกบัสิงทีตวัเองรู้เกียวกบัเนือเรืองทีจะอ่าน แลว้เขียนลงในใบงานทีครูแจกใน
ช่อง K (สิงทีรู้แลว้)  
             2.  ขนั W ในเทคนิค KWLH หมายถึง “What  to learn” เป็นขนัตอนทีนกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มตอ้งการเรียนรู้อะไรในเนือเรืองทีจะอ่านบา้ง โดยครูตงัประเด็นคาํถามร่วมกบัฝึกให้นกัศึกษาตงั
คาํถาม โดยให้นักศึกษาอ่านเนือเรือง เพือจับประเด็นสําคัญในเรืองทีอ่านหาใจความสําคัญและ
รายละเอียดของเรืองทีอ่าน แลว้เขียนคาํถามหรือสิงทีตอ้งการรู้ลงในใบงานทีครูแจกใน  ช่อง W (สิงที
ตอ้งการรู้)  
             3. ขนั L ในเทคนิค KWLH หมายถึง “What they Learn as they read”  เป็นขนัตอนที
นกัศึกษาทุกคนในแต่ละกลุ่มสาํรวจวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากบทอ่าน และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่าน มา
ตอบคาํถามในช่อง W และนกัศึกษาบนัทึกสิงทีเรียนรู้ทีไดต้รวจสอบและจดัลาํดบัขอ้มูลขณะอ่าน ลงใน
ใบงาน ช่อง L (เรียนรู้อะไรแลว้บา้ง)  
            4. ขนั H ในเทคนิค KWLH หมายถึง “How we Can Learn More” เป็นขนัทีครูตงั
ประเด็นคาํถามเพิมเติม แล้วให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสํารวจว่า ถ้านกัศึกษาตอ้งการหาคาํตอบเกียวกบั
คาํถามทีครูถามเพิมเติมอีก นักศึกษาสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้หรือควรศึกษาเพิมเติมจาก    
แหล่งใดบา้ง แลว้ใหน้กัศึกษาบนัทึกแหล่งเรียนรู้นนั ลงในใบงานในช่อง H (เรียนรู้เพิมเติมจากแหล่งใด 
เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร) และหาคาํตอบเพิมเติมจากคาํถามทีครูกาํหนดให ้
            5. ขนัการสร้างแผนภาพความคิด (Mapping) ให้นกัศึกษานาํขอ้มูลจากการอ่านมาสร้าง
แผนภาพความคิด โดยใหฝึ้กทาํแผนภาพความคิดหลายๆ รูปแบบ  
           6. ขนัการสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) โดยใหน้กัศึกษาเขียนสรุปใจความสําคญั
ของเรืองทีอ่าน 

   3. ขนัอภิปราย และสรุป ครูและนักศึกษาร่วมกนัตรวจสอบผลงานว่าได้ปฏิบติัครบถ้วน
ถูกตอ้งหรือไม่  และให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานแผนภาพความคิด แลว้นาํผลงานไปติดไวที้
ป้ายนิเทศในหอ้งเรียน และทาํแบบฝึกหดั ดงัรายละเอียดในแผนภาพที 19 

 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

ขนักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus 6 ขนัตอน 

ขนัอภิปรายและสรุป 

 ขนัที 1 
   

 
 
 ขนัที 2   
 

 
 ขนัที 3     
 

แผนภาพที 19  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 

 การจดัการเรียนรู้แบบปกติมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี 

 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงนาํเข้าสู่บทเรียน เช่นเกม สนทนา 
ซกัถาม เพลง การพดูคุย เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน 

 2. ขนักิจกรรมการเรียนรู้ ครูนาํเสนอเนือหาใหม่ โดยการอธิบาย ซักถามการบรรยาย การ
อภิปรายประกอบการใชสื้อไดแ้ก่ ใบความรู้ หนงัสือเรียน ภาพประกอบและใบงาน เป็นตน้ 

 3. ขนัสรุป ครู และนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเนือหาสาระทีเรียนมาดว้ยการตอบคาํถาม ซกัถามหรือ
ทาํแบบฝึกหดั 

 4. ขนัวดัและประเมินผล เป็นการทดสอบวา่นกัศึกษาได ้บรรลุ ไปตามวตัถุประสงค์ การเรียนรู้
หรือไม่ โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะปฏิบติักิจกรรมการตอบคาํถามและการตรวจ
แบบทดสอบในหอ้งเรียน ดงัรายละเอียดในแผนภาพที 20 
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ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

    ขนักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขนัสรุป 

ขนัการวดัและประเมินผล 

 
         ขนัที  1 

   
 
 
     ขนัที  2   

     
 
 
        ขนัที  3 

 
         
 
 

         ขนัที  4 

 

แผนภาพที 20  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 

 3.  ขนัหลงัทดลอง  หลงัเสร็จสินการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี 

       3.1  ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบหลงัเรียน  (Post-test)  เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกไปใชก้บักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
       3.2   ผูว้จิยันาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มทดลอง
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

       3.3   ผูว้ิจยันาํแบบแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลก ไปให้นกัศึกษากลุ่มทดลองสอบซาํ เมือเวลาผา่นไป 2 สัปดาห์ เพือศึกษาความ
คงทนในการเรียนรู้  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสาํหรับการวจิยัครังนี  มีรายละเอียดดงันี 

 1.  ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  มีการดาํเนินการดงันี 

      1.1  ตรวจสอบความเทียงตรง (Validity)  หาดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้
เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 
และแบบปกติ ( Index of Item Objective Congruence : IOC) 
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      1.2  ตรวจสอบหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus แบบ
กลุ่มใหญ่ (Filed Tryout)  เพือคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ  (E1 / E2)  ตามเกณฑ์  80 / 80  
 2.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ มีการดาํเนินการดงันี 

        2.1  ตรวจสอบความเทียงตรง  (Validity)  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ( Index of Item Objective Congruence : IOC) 
        2.2  ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ 

        2.3  ตรวจสอบหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการของ       
คูเดอร์ – ริชาร์ตสัน จากสูตร KR-20 ( Kuder and Richardson – 20)   
 3.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus  ดาํเนินการดงันี 

      3.1   ตรวจสอบความเทียงตรง  (Validity)โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ( Index of 

Item Objective Congruence : IOC) 
   
การทดสอบสมมติฐานสําหรับการวจัิยครังนี มีรายละเอยีดดังนี 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 

Plus โดยหาประสิทธิภาพของแผน E1/E2  เปรียบเทียบกบัเกณฑที์ตงัไว ้ 
 ประสิทธิภาพ  E1  วดัจากคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 ประสิทธิภาพ   E2  วัดจากข้อสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนทีผู ้วิจ ัยสร้างขึนโดยเป็น
แบบทดสอบปรนยั ทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลก  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปมาวเิคราะห์  ดงันี 

      2.1  หาค่าเฉลีย  ( X ) 
      2.2  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
      2.3  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติโดยการทดสอบค่าที  (t-test) แบบ Independent  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      2.4 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกก่อนและหลงัเรียนทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
dependent 

 3. การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลความคงทนในการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง หลงัจากจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ผา่นไปสองสัปดาห์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปมาวเิคราะห์  ดงันี 

     3.1  หาค่าเฉลีย  ( X ) 
     3.2  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     3.3 ทดสอบค่าที   (t-test) แบบ dependent  

 4.  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้และประโยชน์ที
ไดรั้บจากการเรียนรู้ 
     4.1  หาค่าเฉลีย  ( X ) 
     4.2  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
          4.3  เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารพิจารณาความคิดเห็นแบบ 5 ระดบั 

 และนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นจากแนวคิดของเบสท์ (Best 
1981:182, อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2532 : 111)   
 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าระดับความคิดเห็น 

  1.00 -1.49   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

  1.50 -2.49  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

  2.50 -3.49  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

  3.50 -4.49  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  4.50 -5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที 5  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิการ เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  เพือพัฒนาแผนการจัดการ
การเรียนรู้เรืองความสัมพันธ์
ระหว่ า ง เ ศรษฐ กิ จไทยและ
เศรษฐกิจโลกทีจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWLH Plusให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 

นําแผนการจัดการเรียนรู้
เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกไปทดลองสอน แลว้หา
ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม
ใหญ่  ตามเกณฑล์ะ 80 / 80  
ทําการปรับปรุงแผนการ
จดัการเรียนรู้และนําไปใช้
จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH Plus 

 

การหาประสิทธิภาพของแผน 

E1/E2  เปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ทีตงัไว ้80/80 

 

2. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
เ รื องความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ทีจัดการ เ รียน รู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus กับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 

การทดสอบวดัผลการเรียนรู้ - แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus  
-แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
- แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนหลงัเรียน 

ค่าเฉลีย ( )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 

Independent 
 

2.  เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เ รื องความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus  

การทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนและหลงัเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus  
- แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนหลงัเรียน 

ค่าเฉลีย ( )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 

dependent 
 

4. เพือศึกษาความคงทนในการ
เรียนรู้หลังจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus 

การทดสอบหลงัการทดลอง
ผา่นไป 2 สปัดาห์ 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน 

ค่าเฉลีย ( )  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 

dependent 
 

5.  เพือศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus 

การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น ค่าเฉลีย ( )   และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยนาํไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑก์ารพิจารณาความ
คิดเห็น 
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                                                                           บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์

ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus โดยมีรายละเอียดตามขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 
       ตอนที  1 ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เ รือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  
 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 ตอนที 3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 
Plus  
  ตอนที 4 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
หลงัจากจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus 
      ตอนที 5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวิจยั เรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความ
คงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus มีรายละเอียดดงันี 
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ตอนที 1 ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรืองความสัมพันธ์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 1 
 การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus
ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง คือนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัการ
อาชีพกาญจนบุรี จาํนวน 30 คน เพือนาํผลทีไดม้าหาค่าประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลการหาค่า
ประสิทธิภาพตามขนัตอนซึงมีรายละเอียดดงัตารางที 6 
 
ตารางที 6 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ 
              ไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
               KWLH Plus 
 
กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ 
กระบวนการ 30 50 40.63 2.95 81.26 
ผลลพัธ์ 30 25 20.87 1.17 83.46 

 
 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 
พบวา่ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากบั 81.26 ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2)     
มีค่าเท่ากบั 83.46  ซึงสูงกวา่เกณฑที์ตงัไว ้และยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1    
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ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 2 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผูว้ิจยันาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
จาํนวน 30 คนเป็นกลุ่มทดลอง ทาํการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH PLUS และ นักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
จาํนวน 30 คนเป็นกลุ่มควบคุม ทาํการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนรู้
ดว้ยตวัเองทงัสองกลุ่ม และไดมี้การทดสอบก่อนเรียนทงัสองกลุ่มสามารถสรุปผลไดด้งัรายละเอียด
ตารางที 7  
 
ตารางที 7  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย 
               และเศรษฐกิจโลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
กลุ่มตวัอยา่ง คะแนนเตม็ N      . X  S.D.  t p 
กลุ่มทดลอง 25 30 15.53 1.48 

-1.19 1.0000 
กลุ่มควบคุม 25 30 15.30 1.82 

 
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ ผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
ของกลุ่มควบคุมทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ไม่แตกต่างกนั ซึงถือไดว้า่นกัศึกษาทงัสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างทางดา้นความรู้พืนฐานก่อนการเรียน 
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ตารางที 8  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
กลุ่มตวัอยา่ง คะแนนเตม็ N      . X  S.D.  t p 
กลุ่มทดลอง 25 30 20.87 1.17 

12.14 0.000 
กลุ่มควบคุม 25 30 17.57 1.79 

  
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ

โลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ ผลการเรียนรู้
ของกลุ่มทดลองทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ( X  =  20.87 , S.D.  = 1.17 ) สูงกวา่ผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มควบคุมทีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ( X  = 17.57, S.D.  = 1.79 ) อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ซึงยอมรับสมมติฐานขอ้ที 2  
 
ตอนท ี3 ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิ
โลกของนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ ก่อนและหลงัการจัดเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 3 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลอง
ใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี จาํนวน 30 คน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 โดย
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง สามารถสรุปผลไดด้งัรายละเอียดตารางที 9 
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ตารางที 9 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ                  
                โลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  
                 Plus  
 
กลุ่มทดลอง คะแนนเตม็ N X S.D. t p 
ก่อนเรียน 25 30 15.53 1.48 -34.60 .000 
หลงัเรียน 25 30 20.87 1.17 

  
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ

โลกของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ก่อนและหลังการจดัเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียน ( X  = 20.87, S.D. = 1.17 ) สูงกวา่ ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ( X  = 
15.53, S.D. = 1.48 ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 3  
 
ตอนที 4 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังจาก
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH  Plus 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 4 

ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัจากจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus  ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
คือนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพ
กาญจนบุรี จาํนวน 30 คน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 และเมือการทดลองผา่น
ไปสองสัปดาห์ ผูว้ิจยัได้นําแบบทดสอบฉบบัทีใช้ในการทดสอบก่อนเรียนนําไปทดสอบกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างอีกครังหนึงเพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ สามารถสรุปผลได้ดัง
รายละเอียดตารางที 10 
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ตารางที 10 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ  
                  เศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  
                  Plus  
 

กลุ่มทดลอง คะแนนเตม็ N X S.D. t p 
หลงัเรียน 25 30 20.87 1.17 0.68 1.0000 

หลงัเรียน 2 สัปดาห์ 25 30 20.77 1.25 
 

ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพหลังการจดัเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus  
พบว่า คะแนนเฉลียหลงัเรียนกบัคะแนนเฉลียหลงัเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ เรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที 2         
ไม่แตกต่างกันซึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที  4โดยค่าเฉลียของคะแนนความรู้  เ รือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus หลงั
เรียน ( X  = 20.87, S.D. = 1.17 ) และคะแนนเฉลียของคะแนนหลงัเรียนเมือเวลาผา่นไป 2 สัปดาห์ 
( X  = 20.77, S.D. = 1.25 )  

 
ตอนที 5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWLH  Plus 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 5 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH  Plus  ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plusไปทดลองใช้จริงกบักลุ่ม
ตวัอย่างทีเป็นกลุ่มทดลอง คือนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี จาํนวน 30 คน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555    
เมือนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างทีเป็นกลุ่มทดลองไดเ้รียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกด้วยเทคนิค KWLH Plus จบแล้ว ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่ม
ดงักล่าวเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus โดยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) สามารถสรุปผลไดด้งัรายละเอียดตารางที 11 
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ตารางที 11 ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 
 

ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus X S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบัที 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเนือง 

4.33 0.55 มาก 3 

2. เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ได ้ 4.10 0.31 มาก 6 
3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดท้บทวนพืนฐานความรู้เดิม 4.63 0.49 มากทีสุด 2 
4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษานกัศึกษาตงัคาํถามและคน้หาคาํตอบ
ในสิงทีอยากรู้ 4.33 0.48 มาก 3 

5. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดร้ะดมสมองในการคิดและแสดง
ความคิดเห็น 4.77 0.43 มากทีสุด 1 

6. ส่งเสริมการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ 4.27 0.64 มาก 5 
รวม 4.41 0.25 มาก (1) 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
7. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามขนัตอนการจดัการ
เรียนรู้ 

4.03 0.56 มาก 3 

8. กลา้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพือน 3.97 0.49 มาก 4 

9. ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน 4.07 0.25 มาก 2 
10. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัศึกษาเป็นไปดว้ยดี 4.23 0.43 มาก 1 

รวม 4.08 0.29 มาก (3) 
ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 
11. ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนสรุปความใหดี้ขึน 

4.10 0.31 มาก 3 

12. พฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 4.60 0.56 มากทีสุด 1 
13. สามารถนาํกิจกรรมการอ่านและการเขียนสรุปความไป
ใชใ้นวชิาอืนๆ 4.33 0.55 มาก 2 

รวม 4.34 0.34 มาก (2) 
ค่าเฉลยีรวมทงั 3 ด้าน 4.28 0.23 มาก  
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จากตารางที 11  พบวา่ ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.23)  เรียงตามลาํดบั
ดงันี ลาํดบัทีหนึง ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.41, S.D. = 0.25) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ที
ไดรั้บ ( X  = 4.34, S.D. = 0.34) และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ( X  =4.08, S.D. = 0.29) ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 
ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ย
มากในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.41, S.D. = 0.25) เมือพิจารณาเป็นรายประเด็นคาํถาม 
พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยมากทุกประเด็น โดยเห็นด้วยมากทีสุดในประเด็นเรือง เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดร้ะดมสมองในการคิดและแสดงความคิดเห็นเป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 4.77, S.D. = 0.43)   
รองลงมาเห็นดว้ยมากทีสุดในประเด็นเรืองส่งเสริมให้นกัศึกษาไดท้บทวนพืนฐานความรู้เดิม ( X = 
4.63, S.D. = 0.49) ลาํดบัทีสามเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองส่งเสริมให้นกัศึกษานกัศึกษาตงัคาํถาม
และคน้หาคาํตอบในสิงทีอยากรู้ ( X  =  4.33,S.D. = 0.48) และ ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เป็นลาํดบัต่อเนือง ( X  = 4.33, S.D. = 0.55)  ลาํดบัทีห้าเห็นดว้ยมากในประเด็นเรือง ส่งเสริมการ
คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้  ( X  = 4.27, S.D. = 0.64) และเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยใน
ประเด็นเรือง เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ได ้ ( X  = 4.10, S.D. = 0.31) 
ตามลาํดบั 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากในดา้นประโยชน์ทีได้รับ ( X  = 4.34, S.D. = 0.34)             
เมือพิจารณาเป็นรายประเด็นคาํถาม พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยมากทุกประเด็น โดยเห็นดว้ยมากทีสุด
ในประเด็นเรืองพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 4.60, S.D. = 0.56) 
รองลงมาเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองสามารถนาํกิจกรรมการอ่านและการเขียนสรุปความไปใชใ้น
วิชาอืนๆ ( X  = 4.33, S.D. = 0.55) และเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยในประเด็นเรืองช่วยพฒันา
ทกัษะการอ่านและการเขียนสรุปความใหดี้ขึน ( X  = 4.10, S.D. = 0.31) 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ( X  = 4.08, S.D. = 0.29) เมือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นคาํถาม พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยมากทุกประเด็น โดยเห็นด้วยมากใน
ประเด็นเรืองปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัศึกษาเป็นไปดว้ยดีเป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 4.23, S.D. = 
0.43)รองลงมาเห็นด้วยมากในประเด็นเรืองปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน               
( X  = 4.07, S.D. = 0.25) ลาํดบัทีสามเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้
ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ ( X  = 4.03, S.D. = 0.56) และเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยใน
ประเด็นเรืองกลา้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือน ( X  = 3.97, S.D. = 0.49 ) 
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 จากการวเิคราะห์เนือหาจากแบบสอบถามดา้นขอ้เสนอแนะพบวา่ ในการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะมากทีสุดในดา้นการเพิมระยะเวลาใน
การเรียนดว้ยเทคนิค KWLH Plus  รองลงมาคือควรลดเนือหาในใบความรู้ใหน้อ้ยลง  
 จากการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Pius ตงัแต่แผนการจดัการเรียนรู้     
ที 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 พบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา  กล่าวคือในช่วงแรกของการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ามีนกัศึกษาบางส่วนยงัมีความเขา้ใจในขนัการเรียนรู้ทงั 6 ขนัตอน         
ไม่ชดัเจน เช่นขนั K ทีเป็นการทบทวนความรู้เดิม ขนั W ทีตอ้งการให้นกัศึกษาตงัคาํถามทีตอ้งการ
รู้ และขนัการสรุปใจความสําคญั ตลอดจนนกัศึกษาส่วนหนึงทีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรือให้
ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ทาํให้เมือถึงขนัตอนการอภิปรายและสรุป นกัศึกษาบางกลุ่ม
ทาํงานไม่เสร็จตามเวลา และทาํผลงานได้ไม่ค่อยดีนัก ครังต่อมาผูว้ิจยัจึงได้อธิบายขนัตอนการ
เรียนรู้เพิมเติมเป็นรายกลุ่ม ทีผลงานในครังแรกยงัไม่สมบูรณ์ แนะนาํการวางแผนในการบริหาร
เวลา พร้อมทงัคอยกระตุน้ให้คาํปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขนัตอน จึงทาํให้การจดัการเรียนรู้ตาม
ขนัตอนการเรียนรู้ดีขึนลาํดบั นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้เปลียนไปในทางทีดีขึน มีความรู้ 
ความเขา้ใจในเนือหา สามารถทาํผลงานกลุ่มไดถู้กตอ้ง และสามารถแสวงหาความรู้เพิมเติมไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 
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บทท ี5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus ซึงเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยใชแ้บบแผนการวิจยั
ทีมีการสุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการสอบก่อนและสอบหลงั (Randomized Control - 

Group Pretest Posttest Design)โดยมีนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี 1) เพือพฒันาแผนการ
จัดการเรียนรู้  เ รืองความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plusให้มีประสิทธิภาพ  2)เพือ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ       
3) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  4) เพือศึกษา
ความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัจากจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH  Plus 5) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ    
ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ของวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 4 ห้องเรียน มีนกัศึกษาทงัหมด 140 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา2555 

ของวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน ซึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  ( Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม จากนนัจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งละ 1 ห้อง ห้องละ30 คน  
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เครืองมือใช้ในการวิจยัครังนีไดแ้ก่  1)  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus จาํนวน 5 แผน และ
แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทีจดัการเรียนรู้
แบบปกติจาํนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก จาํนวน 2 ฉบบั เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จาํนวน 25 ขอ้ และ
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)จาํนวน 25 ข้อ ซึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  
กาํหนดการให้ค่าคะแนนคือถูกได ้1 คะแนน ผิดได ้0 คะแนน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plusจาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั สอบถามในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ จาํนวน 13 ขอ้ และตอนที 2 เป็นคาํถามปลายเปิด
เกียวกบัขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีย  
( X  )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ Independent และทดสอบค่าที   
(t-test) แบบ dependent และการวเิคราะห์เนือหา 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus มีผลการวจิยัดงันี 

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus พบว่า
แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/83.46 

เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 
2. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษา

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
พบว่า ผลการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกว่าผลการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้
แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีตงัไว ้ 

3.ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus พบว่า ผลการเรียนรู้
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หลงัเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ทีตงัไว ้ 

4. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ของนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สินสุดลง และหลงัจากระยะเวลา
ผา่นไป 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั หมายความวา่นกัศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ซึงสอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานทีตงัไว ้ 

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัไดด้งันี ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ     

และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลาํดบั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus ผูว้จิยัไดท้าํการอภิปรายผลจากขอ้คน้พบการวจิยัดงันี 

1.จากผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWLH Plus ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/83.46 เป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด                 
และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ขอ้ที 1 ทงันีอาจเป็นเพราะแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพ เนืองจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และดาํเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขนัตอน คือ
ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546 ของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั ทีเกียวขอ้ง การวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ ความเขา้ใจที
คงทน กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กาํหนดเนือหาขนัตอนการกิจกรรมการเรียนรู้  สือการเรียนรู้ 
แหล่งความรู้  และการวดัและประเมินผลให้มีความสัมพนัธ์สอดคล้องของรายละเอียดต่างๆ           
ในหวัขอ้ของแผนการสอน และจดัเรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปยาก จากนนันาํแผนการจดัการเรียนรู้
เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทงัผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา ดา้นการวดัและประเมินผล 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ โดยปรับภาษาในหวัขอ้ความเขา้ใจ
ทีคงทน ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมสาระและเนือหาการเรียนรู้ และในขนัการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ ไดป้รับขอ้คาํถามทีใชถ้ามนกัศึกษาและปรับแบบฝึกหดัให้สอดคลอ้งกบัเนือหา
และจุดประสงค ์ก่อนนาํไปหาประสิทธิภาพแบบรายกลุ่มใหญ่ (Field Tryout ) กบันกัศึกษาทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างทีไม่ เคยเรียนด้วยเทคนิค  KWLH Plus มาก่อน  ซึงได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.66/82.93  แลว้นาํไปดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของคาํถามทีใชเ้ป็นตวักระตุน้และส่งเสริม
ให้นกัศึกษาคน้หาคาํตอบ โดยใชค้าํถามทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั หรือเรืองราวทีใกลต้วั
นักศึกษาให้มากขึน ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มทดลองทีเป็นกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั81.26/83.46 นอกจากนันได้ ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนทีผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์ขึน ซึงการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus เป็นเทคนิคทีส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถด้านการอ่านและการคิด ส่งเสริมให้นกัศึกษาเป็นผูล้งมือปฏิบติั คน้พบความรู้ดว้ย
ตนเอง อีกทงัมีกิจกรรมทีให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัให้มากทีสุดโดยครูเป็นผูค้อยชีแนะ ส่งเสริม
หรือกระตุน้ให้กิจกรรมทีผูเ้รียนดาํเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมายเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็น          
ผูค้ ้นพบคาํตอบหรือทาํสําเร็จด้วยตนเอง  โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบ้อกคาํตอบมาเป็น             
ผูก้ระตุน้ด้วยคาํถามหรือปัญหาให้ผูเ้รียนคิดแก้หรือหาแนวทางไปสู่ความสําเร็จ สอดคล้องกับ
แนวคิดของวชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 125) ทีไดก้ล่าวไวว้า่เทคนิค KWL plus เป็นเทคนิคทีสามารถ
นํามาใช้ในการพฒันาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและอ่านอย่าง
สร้างสรรค์ได้ เช่นเดียวกนั เพราะแต่ละขนัตอนจูงใจให้นักศึกษาอ่านคิดวิเคราะห์โดยละเอียด        
จากการถามคาํถามและเสริมแรงของครูช่วยให้นกัศึกษาอยากรู้อยากแสวงหาคาํตอบทีหลากหลาย 
ลึกซึงมากขึน ทาํให้ผูเ้รียนอ่านอยา่งพิจารณา อ่านอย่างละเอียด หรือทบทวนสิงทีรู้มาก่อนสิงทีเขา
ต้องรู้ และได้รู้อะไรจากทีอ่าน อีกทังมีขนัการคิดและสรุปการสร้างแผนผงัมโนทัศน์ (Mind 

mapping หรือ  Concept mapping) ต่อทา้ย ช่วยในการจดัองคค์วามรู้ใหม่จากเรืองทีอ่าน แสดงสาระ
หลัก สาระรอง ความสัมพนัธ์ระหว่างสาระต่าง ๆ เป็นการสร้างแผนผงัคาํสําคัญกับลายเส้น 
แสดงออกถึงความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลธิชา จนัทร์แกว้     
( 2549 : 103-104 ) ทีไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนั
ประถมศึกษาปีที 6 ทีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWLH Plus มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
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2. จากผลการวิจยั การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus กบั
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มทดลองที  
จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH  Plus  สูงกว่าผลการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มควบคุมทีจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงันีอาจเนืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWLH Plus เป็นกลวิธีในการจดักระบวนการเรียนรู้ ทีเน้นให้ผูเ้รียนไดป้รับเปลียน
กระบวนการอ่าน เริมตน้จากการกระตุน้ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาเกียวกบัหัวเรืองทีจะอ่าน 
โดยการอภิปรายถึงความรู้เดิมทีมีอยู่เกียวกบัหัวขอ้เรืองนันๆ หลงัจากนันคาดเดาว่าจะพบขอ้มูล
อะไรบา้งเกียวกบัเรืองทีจะอ่าน มีการตงัคาํถามในสิงทีตนอยากรู้ในระหวา่งการอ่าน ในขณะทีอ่าน
นกัศึกษาหยดุเป็นช่วงๆเพือตอบคาํถามทีได้เขียนไว ้หลงัการอ่านไดมี้การอภิปรายถึงสิงทีไดเ้รียนรู้
จากการอ่าน ทบทวนถึงคาํถามในสิงทีอยากรู้ว่าไดค้าํตอบตรงตามทีตอ้งการหรือไม่ หลงัจากนัน
นาํขอ้มูลทีเรียนรู้มาสรุปใจความสําคญัและจดัทาํเป็นของแผนภาพความคิด ซึงกระบวนการเรียนรู้
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัวา่ตนคิดอะไร มี วิธีคิดอยา่งไร ทาํให้นกัศึกษามีกรอบ
และแนวทางในการทาํความเขา้ใจเนือหาอย่างเป็นลาํดับขนัตอน โดยครูคอยดูแลการฝึกของ
นักศึกษาและคอยกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการตงัคาํถาม เพือแสวงหาคาํตอบจากเรืองทีอ่าน 

นอกจากนีนกัศึกษายงัฝึกการจดัระบบขอ้มูลความรู้และความคิดเชือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที
ไดจ้ากการอ่าน ทาํให้นกัศึกษาเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ อีกทงัยงัเป็นการจดัการเรียนรู้ที
สามารถทาํใหท้งัเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนบรรลุเป้าหมายไดเ้หมือนกนั สอดคลอ้งกบัวชัรา เล่าเรียนดี 
( 2552 : 132- 133 ) ไดก้ล่าววา่ เทคนิค KWLH สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
โดยเฉพาะในเรืองทีนกัศึกษาจะตอ้งอ่าน คิด และทาํความเขา้ใจกบัเรืองทีอ่านไวส้ําหรับฝึกทกัษะ
การคิดแบบต่าง ๆ ไดโ้ดยเฉพาะขนั H (how can we learn more)  เป็นขนัทีนกัศึกษาตอ้งคิดเพือหา
ความรู้เพิมเติมมากขึน หรือลึกซึงกวา้งขวางมากขึน รวมทงัแหล่งเรียนรู้ทีจะสืบคน้หาความรู้คาํตอบ
เพิมเติม ซึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้และวธีิการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย และ วชัรา เล่า
เรียนดี ( 2552 : 152-153 ) ก็ยงัไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus วา่ประกอบดว้ย
การใหค้าํถามทีมีประสิทธิภาพเพือส่งเสริมการคิดวเิคราะห์  การอ่านคิดวเิคราะห์และหาคาํตอบตาม
ขนัตอน การใช้ผงัหรือแบบฟอร์ม KWLH เพือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการอ่าน คิด และหา
คาํตอบการฝึกคิดเชือมโยงให้เหตุผลโดยใชแ้ผนผงัความคิดแบบต่าง ๆ (Mind Mapping) การฝึกคิด
จินตนาการดว้ยเหตุ-ผล หรือคาดคะเนเหตุการณ์ความเป็นไปไดแ้ละการฝึกสรุปความ  โดยมีกรอบ
ในการคิด คือ K – ใหร้ะบุสิงทีเรียนรู้ หรือ เรืองทีรู้เกียวกบัหวัเรืองทีกาํหนด W – ให้ระบุสิงทีอยาก
รู้ L- ให้ระบุสิงทีเรียนรู้แลว้ และ H –ให้ระบุแหล่งขอ้มูลทีจะไปศึกษาคน้ควา้เพิมเติม และPlus - 
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การทาํแผนภาพความคิด และการสรุปใจความสําคญั อีกทงั สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545 : 
75) สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 75) ก็ไดก้ล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่าเทคนิค KWL เป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการอ่าน และทกัษะกระบวนการคิดอยา่งรู้ตวัวา่
ตนเองคิดอะไร มีวิธีคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได ้และสามารถปรับเปลียน
กลวธีิการคิดของตนเอง โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกให้ตระหนกัในกระบวนการทาํความเขา้ใจ มีการ
จดัระบบขอ้มูล เพือการดึงมาใช้ภายหลงั อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคอสตา 
(Costa ,1995) ทีไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพในการอ่านของนกัศึกษาโดยใชว้ิธีการสอน 2 วิธี คือ 

KWLและ การเรียนแบบ Cooperative learning group พบวา่ ในการสอนแบบ KWL สามารถช่วยให้
การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึน ถา้นกัศึกษามีความรู้เดิมและประสบการณ์เกียวกบัเรืองนนัๆ ดีพอ 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวลิาวลัย ์ลูกสะเดา ( 2549 :  61-62) ทีพบวา่นกัศึกษาทีไดรั้บการ ฝึ
กโดยใชเ้ทคนิค    K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาสูงกวา่นกัศึกษาทีไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิค K-W-L-H ร่วมกบั
กิจกรรมการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ส่วนการจดัการการเรียนรู้แบบปกตินนั ครูใช้การจดัการเรียนรู้ทีมีการบรรยายแบบเดิมๆ
ร่วมกบัใหน้กัศึกษาทุกคนในแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาเนือหาจากใบความรู้ แลว้ช่วยกนัตอบคาํถามในใบ
งาน รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตอบคาํถามเพิมเติมจากครู จากนนัให้สมาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนั
สรุปเนือหาทีเรียนมาดว้ยการสร้างแผนภาพความคิด  จึงอาจทาํให้นกัศึกษาบางส่วนเกิดความเบือ
หน่าย โดยเฉพาะนกัศึกษากลุ่มอ่อนทีมีปัญหาในเรืองการขาดทกัษะในการอ่าน ไม่สามารถอ่าน
เนือหาแลว้ทาํความเขา้ใจได ้เนืองจากเป็นการอ่านในรูปแบบเดิม ครูไม่ไดมี้การจดัระบบในการ
อ่านให้กบันกัศึกษาไม่มีการฝึกคิด ฝึกอ่านเป็นลาํดบัขนัตอนเหมือนกบัการการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWLH Plus จึงไม่สามารถกาํหนดจุดประสงค ์และประเมินความเขา้ใจของตนเองในการ
อ่านเนือหาความรู้ได ้เพราะไม่มีขนัตอนในการทบทวนความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิม รวมถึงไม่
กลา้แสดงความคิดเห็น เมือถึงขนัการทาํแบบฝึกหัด นกัศึกษาตอ้งทาํแบบฝึกหดัเป็นรายบุคคล จึง
อาจส่งผลใหน้กัศึกษากลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อนมีการเรียนรู้เนือหาไดไ้ม่เท่ากนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของวชัรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 125 ) ทีกล่าวไดว้า่เทคนิค KWLH Plus สามารถนาํมาใชใ้นการพฒันา
ทกัษะการอ่านได ้เพราะแต่ละขนัตอนจูงใจให้นกัศึกษาอ่านคิดวิเคราะห์โดยละเอียด จากการถาม
คาํถามและเสริมแรงของครูช่วยใหน้กัศึกษาอยากรู้อยากแสวงหาคาํตอบทีหลากหลาย ลึกซึงมากขึน  
ทาํให้ผูเ้รียนอ่านอยา่งพิจารณา อ่านอยา่งละเอียด หรือทบทวนสิงทีรู้มาก่อนสิงทีเขาตอ้งรู้ และไดรู้้
อะไรจากทีอ่าน และยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ คอสตา (Costa ,1995)ได้ทาํการศึกษา
ประสิทธิภาพในการอ่านของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอน2วิธี  คือ  KWLและการเรียนแบบ 
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Cooperative learning group พบวา่ ในการสอนแบบ KWL สามารถช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ
มากขึน ถา้นักศึกษามีความรู้เดิมและประสบการณ์เกียวกบัเรืองนนัๆ ดีพอ ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้
ค่าเฉลียของคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้นกัศึกษากลุ่มทดลองทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  
Plus  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก สูงกว่านกัศึกษากลุ่มควบคุมที
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3.จากผลการวิจยัพบวา่ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 
Plus สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั .05 และเป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้
ทงันีเนืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  Plus ผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้และนกัศึกษาไดฝึ้ก
ตามลาํดบัขนัตอนดงันี 

ขนั “K” เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัไดท้าํกิจกรรมร่วมกบันกัศึกษา โดยให้ผูเ้รียนช่วยกนัระดม
สมอง และทบทวนความรู้เดิม จากหัวขอ้เรืองเพือเป็นการการเชือมโยงความรู้ใหม่ทีจะเรียนกบั
ความรู้พืนฐาน ซึงผูว้ิจยัไดก้ระตุน้นกัศึกษาโดยใชค้าํถามนาํในประเด็นทีเกียวขอ้ง ขนั “W” ผูว้ิจยั
ให้นกัศึกษาในแต่ละกลุ่มช่วยคิดคาํถาม วา่ตอ้งการรู้เรืองอะไรบา้งจากหวัขอ้เรืองทีเตรียมไว ้โดย
ผูว้ิจยัคอยเสริมแรง ให้กาํลงัใจ ถา้กลุ่มใดยงัคิดคาํถามไม่ไดผู้ว้ิจยัจะเป็นทีปรึกษาช่วยนกัศึกษาคิด
คาํถาม แล้วถามนักศึกษาว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร แล้วจดบนัทึกคาํถามเหล่านันลงในตาราง        
ขนั “L” ผูว้ิจยัให้นักศึกษาไดศึ้กษาเนือหาตามหัวขอ้เรืองทีกาํหนด โดยให้อ่านแล้วหยุดพกัเป็น
ช่วงๆ เพือเขียนสรุปประเด็นสําคญัแลว้ตอบคาํถามทีไดต้งัไว ้โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูค้อยให้คาํปรึกษา
เมือกลุ่มใดหาตอบไดไ้ม่ตรงกบัคาํถาม ขนั “H” ใหน้กัศึกษา คน้ควา้หาความรู้เพิมเติมจากขอ้คาํถาม
ทีผูว้จิยัร่วมตงัคาํถามกบันกัศึกษาทีเป็นคาํถามทีนอกเหนือจากเนือหาตามหวัขอ้ โดยให้คน้ควา้จาก
อินเตอร์เน็ต แลว้บนัทึกลงในตาราง แลว้จึงให้นกัศึกษาช่วยกนัสร้างแผนผงัความคิดจากเรืองทีอ่าน 

นกัศึกษา ครู ช่วยกนัสรุปใจความสาํคญัเรือง ซึงผลจากขนัการแสวงหาความรู้เพิมเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆใน ขนั H  และขนัการสรุปเนือหา ขนัการนาํเนือหามาสรุปในรูปแบบแผนภาพความคิด 
ทาํให้นักศึกษามีความพยายามในการคน้หาคาํตอบในสิงทีอยากรู้สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี 
(2552 :132 –134) ไดก้ล่าวไวว้า่ เทคนิค KWLH เป็นเทคนิคทีเหมาะสมอีกรูปแบบหนึงทีจะช่วยให้
นักศึกษาสามารถจดัการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได้และนาํความรู้เดิมมาใช้ โดยนาํมาใช้
จดัการเรียนรู้ไดทุ้กกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเรืองทีนกัศึกษาจะตอ้งอ่านคิด และทาํความเขา้ใจกบั
เรืองทีอ่าน และสามารถฝึกทกัษะการคิดแบบต่างๆ ไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยเฉพาะ ขนั H (How can 

we learn more) เป็นขนัทีนักศึกษาตอ้งคิดเพือหาความรู้เพิมเติมให้ลึกซึงกวา้งขวางมากยิงขึน 
รวมทงั แหล่งเรียนรู้ทีจะสืบคน้หาความรู้และคาํตอบเพิมเติม และเพิมเติมในส่วนของการทาํแผนผงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

105 

 

มโนทศัน์บทสรุปของเรืองราวต่างๆ ทีอ่านเมือจบกระบวนการ ซึงจะเป็นแนวทางในการพฒันา
ความรู้  และวธีิการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายต่อไป ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนในทีสุด อีกทงั
ขนักิจกรรมทีเกียวการเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ก็เป็นเครืองมือในการจดัระบบ
ความรู้ความคิด และความเขา้ใจทีช่วยในการเรียนรู้ที ลึกซึงกวา้งขวางมากขึน อีกทงัช่วยในการจาํ 
การคิดและการสรุปเรืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบัอมรศรี แสงส่องฟ้า (2542 : 47)        
และชยัฤทธิ  ศิลาเดช (2545 : 112) ทีไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใชแ้ผนภาพความคิดไวส้อดคลอ้ง
ตรงกนัว่า แผนภาพความคิดมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยช่วยให้นกัศึกษาสามารถ
เชือมโยงความคิดและเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณและสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมเพือเป็น
พืนฐานในการเรียนรู้เรืองใหม่หรือรับรู้ขอ้มูลใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิงขึนรวมถึงการช่วย
ให้นกัศึกษาสามารถดึงขอ้มูลจากระบบความคิดไดง่้ายขึน เพราะขอ้มูลไดมี้การบนัทึกโครงสร้าง
อยา่งเป็นระบบ รวมถึงสมศกัดิ สินธุระเวชญ ์(2544: 21) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) กบัการใช้งานดา้นการจดัการเรียนรู้วา่ผูเ้รียนสามารถนาํแผนภาพความคิด (Mind 

Mapping) มาใชส้ําหรับจดบนัทึกความรู้ การสรุป การอภิปราย ทบทวนความรู้เดิม การจดัระบบ      
ขอ้มูลทีกระจดักระจายให้เป็นระเบียบ ตลอดจนการวางแผนการทาํงาน การเสนอผลงาน และการ
เขียนรายงาน ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวลิาวลัย ์ลูกสะเดา (2549 :  61-62)พบวา่นกัศึกษาทีได้
รับการฝึกโดยใชเ้ทคนิค  K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดมีผลสัมฤทธิทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 อีกทงัสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ นิรันดร ตงัเมธีกุล (2546 : 56) ทีพบว่านกัศึกษาทีได้รับการสอนแบบ KWLH 

ดว้ยการเรียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์มีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองเพิมขึน 
รวมถึงผลการวิจยัของชลธิชา จนัทร์แกว้ (2549 : 103-104)พบว่าความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWLH Plus แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยคะแนนเฉลียของความสามารถ     
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้               
และผลการวิจยัของดุสิตา แดงประเสริฐ (2549 : 160-161)ทีพบว่าทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ
นกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยค่าเฉลียของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นกัศึกษาหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้รวมถึงผลการวิจยัของสมยา 
ทาเกตุ (2552 : 149 -150)ทีพบวา่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 หลงั
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไมสู้งกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ 
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 4. จากผลการวิจยัพบวา่ คะแนนเฉลียหลงัเรียนกบัคะแนนเฉลียหลงัการทดลองผ่านไป 2 

สัปดาห์  เ รืองความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที  2ทีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH Plus ไม่แตกต่างกัน                 
ซึงหมายความวา่นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

มีความคงทนในการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 4 ทงันีเนืองจาก ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม นกัศึกษาไดมี้
โอกาสเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนเรียนอ่อน ปานกลางและเก่งโดยนกัศึกษาทีเรียนเก่งไดมี้โอกาสช่วย
อธิบายหรือช่วยเหลือซึงกนัและกนัในกลุ่มคนทีเรียนชา้จะสามารถเรียนไดท้นั ทาํให้นกัศึกษาเกิด
ความคงทนในการเรียนและจาํได้นานกว่าทีจะเรียนรู้โดยครูเป็นผูบ้อก เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมให้นกัศึกษาตงัวตัถุประสงค์ในการอ่าน รวบรวมขอ้มูลจากเรือง จดัระบบขอ้มูล 
สร้างแผนภาพความคิดจากเรืองและสรุปเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยนกัศึกษาไดล้งมือ
ปฏิบติัอยา่งเป็นขนัตอน มีกรอบและแนวทางในการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เป็นการจดับทเรียนอยา่ง
มีความหมาย ซึงการเรียนรู้ในลาํดบัชนัตาํกวา่จะเป็นพืนฐานให้เรียนรู้ขนัตอนทีสูงขึนเป็นลาํดบัไป 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ขนัแรกก่อนทีจะเรียนรู้  ดงัทีเอนกกุล กรีแสง (2522 : 98 -109) ไดเ้สนอแนะ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีช่วยใหใ้หน้กัศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ คือการจดับทเรียน
อยา่งมีความหมายและเป็นระบบ มีขนัตอนทีชดัเจน โดยเฉพาะในขนั K ทีให้นกัศึกษาระบุสิงทีรู้มา
ก่อน ซึงเป็นการทบทวนความรู้พืนฐานเดิม เพือให้นกัศึกษาสามารถเชือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้
พืนฐานการบูรณาการระหว่างความรู้พืนฐานและเรืองทีนกัศึกษาจะอ่าน เป็นสิงช่วยให้นกัศึกษา
สามารถสร้างความหมายของบทอ่านได้ดี และความรู้พืนฐานบา้งประการอาจนาํไปช่วยในการ
ชีแนะหรือตีความในเรืองทีอ่านได ้เพือนาํไปสู่การคน้พบความรู้ ขอ้สรุป ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 75) ทีกล่าวว่า การช่วยให้ผูเ้รียนนาํขอ้มูลทีได้ใหม่มา
ผสมผสานเขา้กบัขอ้มูลหรือความรู้เดิม อนัจะช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํ ระลึก และวิเคราะห์ความรู้ของตน
ไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงแนวคิดของสุรางค์ โคว้ตระกูล (2545 : 252) ทีกล่าววา่ ในการเรียนรู้           
ถ้าผูเ้รียนพยายามทีจะหาความสัมพนัธ์ของสิงทีเรียนรู้ใหม่ กับสิงทีเรียนรู้ในอดีตทีเก็บไวใ้น
ความจาํระยะยาวก็จะจาํไดดี้ขึน ส่วน เซกเลอร์ ( Siegler, 1983, อา้งถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2545 

: 225) กล่าววา่สิงเรียนรู้แลว้ในอดีตจะมีอิทธิพลต่อวิธีการทีจะเรียนรู้อยา่งไร ฉะนนัการขยายความ
หรือการพยายามทีจะหาวิธีทีจะเชือมโยงวิธีเรียนรู้ใหม่ กบัสิงทีไดเ้รียนรู้แลว้มีความสําคญัมากจะ
ช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ไดดี้ขึน ซึงเป็นไปตามหลกัการของ “ ทฤษฎีความจาํสอง
กระบวนการ “(Two Process Theory of Memory) (ชยัพร วิชชาวุธ, 2525 : 296 -271) กล่าวคือ       

เมือนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ ทกัษะต่าง ๆ อยา่งเพียงพอแลว้พยายามตีความ ตีความหมาย สร้างความเขา้ใจ
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ให้กบัตนเองก็จะเก็บความจาํนนัไว ้เมือไดรั้บการรือฟืน ทบทวนขึนมา ก็จะจาํไดแ้ละระลึกได ้อีก
ทงัเมือนกัศึกษาไดป้ฏิบติัตามขนัตอนจนครบกระบวนการ และไดเ้ติมขอ้ความในแผนภาพตาราง
สมบูรณ์แลว้ นกัศึกษายงัไดน้าํขอ้มูลมาจดัประเภท เพือสร้างแผนภาพความคิด ซึงแผนภาพความคิด
นีจะช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพรวมของเรืองทีได้อ่านและช่วยสังเคราะห์และสรุปผลการ
เรียนรู้ทําให้นักศึกษาเกิดความ  กระจ่างชัดในสิงทีรู้มายิงขึนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
วิลาวลัย ์ลูกสะเดา (2549 :  61-62)ไดศึ้กษาผลของการฝึกเทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการ
เรียนแบบคู่คิด ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา พบว่า
นกัศึกษาทีไดรั้บการฝึกโดยใช้เทคนิค K-W-L-H ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา 

5. จากผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค 

KWLH Plus โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษาเห็น 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบัทีหนึง รองลงมาคือดา้น
ประโยชน์ทีไดรั้บ และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัศึกษาเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ทงันีอาจ
เป็นเพราะวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านควบคู่กบัทกัษะการคิดในทุกขนัตอนของการจดัการเรียนรู้ตามลาํดบั
ขนัตอนของตาราง KWLH นกัศึกษาจึงมีกรอบการคิดทีเป็นลาํดบัต่อเนืองไม่สับสนนอกจากนี 

นกัศึกษายงัไดฝึ้กตงัคาํถามและคน้หาคาํตอบจากเรืองทีอ่านดว้ยตวัเอง นกัศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายใน
การอ่านสอดคลอ้งกบั คาร์ และ โอเกิล (2004, อา้งถึงใน วิไลวรรณ สวสัดิวงศ์, 2546 : 74)  ทีกล่าว
วา่ กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ไวว้า่เป็นการกระตุน้นกัศึกษาในการใชก้ระบวนการ
อ่านอย่างกระตือรือร้น ซึงแสดงถึงการอ่านอย่างมีความหมาย มีการถามคาํถามและคิดเกียวกับ
แนวคิดของเรืองในขณะทีอ่านและส่งเสริมใหน้กัศึกษาตงัวตัถุประสงคใ์นการอ่านเพือคน้หาคาํตอบ
ในสิงทีตวัเองอยากรู้ให้ได้ นอกจากนีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้ผูเ้รียนปฏิบติัอย่างเป็น
ระบบไม่ซบัซ้อน ทาํให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามขนัตอนไดไ้ม่ยาก มีการถามให้นกัศึกษาระดมสมองเพือ
คน้หาสิงทีเป็นพืนฐานความรู้เดิม แลว้ประมวลขอ้มูลมาคาดเดาเหตุการณ์ของเรือง  ทาํให้ผูเ้รียน
สนใจทีจะติดตามเรืองทีอ่าน และเกิดการเชือมโยงความรู้เดิมกบัเรืองทีจะเรียนใหม่ สอดคลอ้งกบั
ประสาท อิศรปรีดา (2546 : 184) ทีกล่าววา่ผลการเรียนรู้อืน ซึงถา้สอดคลอ้งกนัระหวา่งสิงทีเรียนรู้
ใหม่ กับสิงทีเรียนรู้เก่าย่อมทําให้เกิดการจําในความรู้ใหม่ง่ายขึน และเห็นด้วยมากในด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นลาํดบัสุดทา้ย ทงันีอาจเป็นเพราะวา่นกัศึกษาอาจไม่มีความพึงพอใจใน
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเนืองจากนกัศึกษาไม่มีพืนฐานในการทาํงานกลุ่ม และนกัศึกษาไม่ได้
เลือกจดักลุ่มตามความตอ้งการของตนเองสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชลธิชา จนัทร์แกว้(2549 : 
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103-104 )ทีพบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช ้เทคนิค KWL Plus ดา้น
บรรยากาศนกัศึกษาเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด เนืองจากนกัศึกษาไม่มีพืนฐานในการทาํงานกลุ่มและครูเป็น
ผูจ้ดักลุ่มให้นกัศึกษาเองตามความสามารถ โดยคละความสามารถระหวา่งเด็กเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ซึงอาจไม่เป็นไปตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

 เมือพิจารณาเป็นรายประเด็นในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัศึกษา
เห็นดว้ยมากทีสุดในประเด็นเรืองเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดร้ะดมสมองในการคิดและแสดงความ
คิดเห็นเป็นลาํดบัทีหนึง ทงันีอาจเป็นเพราะว่าในการปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนของเทคนิค 

KWLH Plus นนั ครูจะเป็นผูค้อยใชค้าํถามกระตุน้ให้นกัศึกษาไดคิ้ดตลอดในทุกขนัตอนของการ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2547 : 150) ทีกล่าววา่สิงสําคญัในการนาํ
เทคนิค KWLH ไปจดัการเรียนรู้กบันกัศึกษา คือ การใชค้าํถามของครูในการกระตุน้ให้นกัศึกษาได้
คิดในทุกขนัตอนของกิจกรรมการเรียนรู้เพือยืนยนัความคิดหรือเปลียนแปลงความคิดเมือเห็นวา่มี
หลกัฐานและเหตุผลเพียงพอก่อนทีจะใชว้จิารณญาณของตนเองในการหาขอ้สรุป และเห็นดว้ยมาก
เป็นลาํดบัสุดทา้ยในประเด็นเรือง เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ได ้ ทงันี
อาจเนืองมาจากในการปฏิบติัตามขนัตอนการสอน ในขนั K ทีเป็นการเริมตน้นกัศึกษาไม่คุน้เคยกบั
การให้เสนอความรู้เดิมก่อนทีจะอ่านเนือหา ทาํให้การบนัทึกขอ้มูลในใบงานช่อง K ของนกัศึกษา 
มกัคาดเดาเรืองราวผดิไปจากเรืองทีอ่าน ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษามีประสบการณ์เดิมเกียวกบั
เรืองทีอ่านน้อยเกินไปจึงไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ของเรืองทีอ่านได ้จึงทาํให้คิดว่าในขนัตอน
ต่อไปจะยิงยากกวา่เดิม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิรันดร์ ตงัเมธีกุล (2546 : 57) ทีพบวา่ในขนั
การระดมสมองก่อนการอ่าน ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความคิดเห็นถึงสิงทีตนรู้แลว้ จากประสบการณ์
เดิมของตนเองและเพือนๆ โดยการจดักลุ่มขอ้มูลความรู้และประสบการณ์เดิมทีมีอยู่ในสมอง         
มาปรับและคาดคะเนตีความขอ้มูลใหม่ อีกทงัหัวขอ้เรืองทีให้ศึกษามีเนือหาสาระค่อนขา้งมาก 
นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพคุ้นเคยกบัการเรียนทีเน้นการปฏิบติัทางวิชาชีพ
มากกวา่ จึงไม่คุน้เคยกบัศึกษาเนือหาความรู้ทีมีจาํนวนมากสอดคลอ้งกบัหลกัการของหลกัสูตรการ
อาชีวศึกษา (2546 : 1) วา่เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพือเนน้ความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง  

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บนกัศึกษาเห็นดว้ยมากทีสุดในประเด็นเรืองพฒันาการทาํงานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ทงันีเนืองจากในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus นนั นกัศึกษาตอ้ง
เรียนรู้และทาํงานเป็นกลุ่มทีเน้นบทบาทของนักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มเป็นสําคญั นกัศึกษาได้มี
โอกาส เรียนรู้ร่วมกนัและช่วยเหลือซึงกนัและกนั ร่วมกนัอ่านและแสดงความคิดเห็นอยา่งทวัถึงทุก
คนเพือให้ไดม้าซึงความรู้ทีจะตอบคาํถามตามตารางทีได้กาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัมาตินิ (Martini 
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2003, อา้งถึงใน วไิลวรรณ สวสัดิวงศ์, 2546 : 74)ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ไวว้า่
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบร่วมมือและทาํงานเป็นทีมและสอดคล้องกับวชัรา          
เล่าเรียนดี (2552 : 126) ก็ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plusวา่ สามารถนาํมาใช้เพือ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการอ่านอยา่งกระตือรือร้นเป็นการอ่านทีฝึกการถามคาํถามตนเอง
และการใชค้วามคิด และคิดในเรืองทีอ่านเป็นสําคญั และเห็นดว้ยมากในเรืองช่วยพฒันาทกัษะการ
อ่านและการเขียนสรุปความใหดี้ขึน เป็นลาํดบัสุดทา้ย ทงันีเนืองจากนกัศึกษาส่วนหนึงไม่มีพืนฐาน
ในการเขียนสรุปความ และพืนฐานการอ่านทีดี เมือถึงขนัตอนการการเขียนสรุปความนักศึกษา
เหล่านีจะขาดความมนัใจ นักศึกษาก็จะมอบให้ตวัแทนกลุ่มเพียงคนเดียวเป็นคนปฏิบติั จึงมี
นกัศึกษาส่วนหนึงทีไม่ไดส้นใจและฝึกทกัษะดา้นนี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิไลวรรณ สวสัดิ
วงศ ์(2547 : 123) ทีพบวา่ นกัศึกษาไม่ใหค้วามสนใจ และไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมกลุ่ม
เนืองมาจากนกัศึกษาขาดความมนัใจในตนเอง และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชลธิชา จนัทร์แกว้ 

 ( 2549 : 120-121 ) ทีพบวา่ ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus นกัศึกษามี
ปัญหามากทีสุดในดา้นการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม คือ เพือนในกลุ่มไม่ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และ
บางครังมีความคิดเห็นขดัแยง้กนั อีกทงัยงัไม่สามารถคาดเดาเรืองราวและบางเรืองนกัศึกษามีขอ้มูล
พืนฐานทีเกียวขอ้งนอ้ย  

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ นกัศึกษาเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู
กบันกัศึกษาเป็นไปดว้ยดีเป็นลาํดบัทีหนึง ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิค KWLH Plus นนัเป็นการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัครูตลอดเวลา   
ในทุกขนัตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการซกัถามขอ้สงสัย ตอบคาํถามของครูและแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัเรืองทีเรียนเพือใหก้ารเรียนประสบผลสาํเร็จดว้ยดี สอดคลอ้งกบับุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ 

(2540 : 36, อา้งถึงในนิรันดร์ ตงัเมธีกุล 2546 : 59) ทีกล่าววา่ การปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเป็นสิงทีผูส้อนสามารถทาํไดโ้ดยการเลือกใช้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนทีเอือต่อการพฒันาความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน นอกจากนี ครูยงัมีบุคลิกภาพทีเป็นมิตรกบันกัศึกษาคอยให้คาํแนะนาํและ
ใหค้วามช่วยเหลือเมือนกัศึกษาพบปัญหาตลอดระยะเวลาในการปฏิบติักิจกรรม ทาํให้นกัศึกษาเกิด
ความมนัใจ และเกิดทศันคติทีดีทงัต่อการเรียนรู้และต่อตวัครู และเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยใน
ประเด็นเรืองกลา้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือน  ทงัเนืองจากนกัศึกษา
อาจจะยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  อีกทงัจากการสังเกตการปฏิบติังาน 
นกัศึกษาส่วนหนึงทีเป็นสมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และบางครังมีความคิดเห็น
ขดัแยง้กนัทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษายงัขาดการวางแผนในการทาํงานกลุ่ม การแบ่งงานกนัทาํ 
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สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวิไลวรรณ สวสัดิวงศ์ (2547 : 123) ทีพบวา่ นกัศึกษาไม่ให้ความสนใจ 

และไม่ให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมกลุ่มเนืองมาจากนกัศึกษาขาดความมนัใจในตนเอง ทีจะ
ร่วมการอภิปราย ขาดการวางแผนในการทาํงานกลุ่ม ไม่มีการแบ่งงานกนัทาํขาดความไวว้างใจใน
การทาํงานร่วมกนัสังเกตไดจ้ากหวัหนา้กลุ่มและนกัศึกษาทีเรียนเก่งในกลุ่มจะเป็นผูท้าํชินงานของ
กลุ่มมากกวา่ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิไลลกัษณ์ วงศว์จนสุนทร (2550 : 59-60) ทีพบว่า
นกัศึกษายงัไม่ค่อยจะคุน้เคยกบัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus  และเวลาทีดาํเนินกิจกรรม
การเรียนรู้มีค่อนขา้งนอ้ย จึงทาํใหไ้ม่สามารถเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีอิสระทางการคิดได ้

  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. จากผลการวจิยั พบวา่ เมือจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขนัตอนแลว้ นกัศึกษา 
บางส่วนยงัไม่ค่อยเขา้ใจในขนัตอน ดงันนัครูควรให้คาํแนะนาํและอธิบายขนัตอนในการเรียนให้
แน่ใจวา่นกัศึกษาทุกคนเขา้ใจก่อนเริมจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  2. จากผลการวจิยั พบวา่ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH 

Plus นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะในดา้นการเพิมระยะเวลาในการเรียนดว้ยเทคนิค KWLH Plus  และ
ควรลดเนือหาในใบความรู้ใหน้อ้ยลง ดงันนัครูควรเลือกเนือหาหรือบทอ่าน ทีสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาทีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
 
  ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

1. ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ในเนือหาอืนๆของ 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา เช่น ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัเพือเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ทีเรียนโดยใชเ้ทคนิค  

KWLH Plus กบัเทคนิคอืนๆ เช่นเทคนิค CIRC เป็นตน้ 
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                                                    สังคมศึกษา    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2.อาจารยเ์พญ็พนอ  พว่งแพ         อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน สาขาวชิาการสอน                                
                                                    สังคมศึกษา    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

3.อาจารยนิ์ดา  บาํรุงญาติ              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ครูวทิยฐานะ       
                                             ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มวชิาสังคมศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษา    
                                              กาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก 

 1.1  ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
2. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 2.1 แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout )   
 2.2 ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3. แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 3.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
4. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 4.1  ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 4.2  ความยากง่าย 

 4.3  อาํนาจจาํแนก 

 4.4  ความเชือมนั 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 5.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
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1.แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก 

 1.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
ตารางที 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ทงั5 แผนการจดัการเรียนรู้ จาก
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                   องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ทงั5 แผนการจดัการ 

                   เรียนรู้ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี2 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ทงั5 แผนการจดัการ 

                  เรียนรู้ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน (ต่อ) 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี3 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ทงั5 แผนการจดัการ 

                 เรียนรู้ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี4 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ทงั5 แผนการจดัการ 

                 เรียนรู้ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี5 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 13 ค่าเฉลียความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                   องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  จากผูเ้ชียวชาญ  
                  จาํนวน 3 คน 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 

 

2. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  

2.1  แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout )  กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีไม่เคยเรียนดว้ย
เทคนิค KWLH Plus  มาก่อน 

ตารางที  14  การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   

                    แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout ) 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหดั 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน

(25คะแนน) 
แบบฝึกหดัที1 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที2 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที3 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที4 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที5 

(10คะแนน) 

รวมคะแนน
แบบฝึกหดั 

(50 คะแนน) 

1 7 8 8 6 7 36 20 

2 8 9 8 6 7 38 20 

3 8 10 8 8 7 41 22 

4 9 8 9 8 9 43 22 

5 7 9 7 10 8 41 22 

6 6 7 7 6 7 33 19 

7 6 8 7 8 7 36 20 

8 8 8 8 7 8 39 20 

9 7 9 7 7 8 38 19 

10 9 9 8 8 9 43 22 

11 10 9 8 9 9 45 23 

12 10 9 9 8 10 46 22 
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ตารางที 14 การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   

                    แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout )(ต่อ) 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหดั 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน

(25คะแนน) 
แบบฝึกหดัที1 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที2 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที3 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที4 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที5 

(10คะแนน) 

รวมคะแนน
แบบฝึกหดั 

(50 คะแนน) 

13 7 8 8 9 8 40 21 

14 6 8 9 9 9 41 21 

15 8 9 8 8 8 41 21 

16 9 8 9 9 9 44 22 

17 9 9 9 9 10 46 23 

18 9 8 8 9 8 42 20 

19 7 8 8 8 9 40 20 

20 9 9 10 9 9 46 21 

21 7 8 7 8 7 37 19 

22 8 9 7 9 7 40 20 

23 7 9 8 8 7 39 18 

24 9 8 9 9 9 44 22 

25 8 8 7 8 8 39 18 

26 7 8 8 9 8 40 20 

27 8 8 8 8 8 40 20 

28 9 8 9 8 9 43 23 

29 9 9 8 9 8 43 21 

30 8 8 8 9 8 41 21 

รวม 1225 622 
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ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  แบบกลุ่มใหญ่   
(Field Tryout )  กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีไม่เคยเรียนดว้ยเทคนิค KWLH Plus  มาก่อน 

E1 =  ((1225/30)/50) × 100  =  81.66 

E2 =  ((622/30)/25) × 100    =  82.93 

2.2 ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   ทดลองกบันกัเรียนทีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตารางที 15 การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   ทดลองกบั 

                  นกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหดั 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน

(25คะแนน) 
แบบฝึกหดัที1 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที2 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที3 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที4 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที5 

(10คะแนน) 

รวมคะแนน
แบบฝึกหดั 

(50 คะแนน) 

1 7 7 8 7 7 36 21 

2 8 8 8 7 7 38 21 

3 8 10 7 8 7 40 23 

4 9 8 9 8 9 43 22 

5 7 9 8 10 8 42 22 

6 7 7 7 6 7 34 20 

7 6 8 7 8 6 35 21 

8 8 8 8 7 8 39 21 

9 7 8 7 7 8 37 19 

10 9 9 8 8 9 43 22 

11 9 9 8 9 9 44 22 

12 9 9 9 8 10 45 22 
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ตารางที 15 การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   ทดลองกบั 

                  นกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง(ต่อ) 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหดั 

คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน

(25คะแนน) 
แบบฝึกหดัที1 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที2 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที3 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที4 

(10คะแนน) 

แบบฝึกหดัที5 

(10คะแนน) 

รวมคะแนน
แบบฝึกหดั 

(50 คะแนน) 

13 7 8 8 9 8 40 22 

14 7 8 8 9 9 41 21 

15 8 9 8 9 8 42 21 

16 9 8 9 9 9 44 20 

17 9 9 10 9 9 46 19 

18 9 7 8 9 8 41 20 

19 7 8 8 8 9 40 23 

20 9 8 9 10 8 44 21 

21 7 8 7 7 8 37 20 

22 9 8 7 9 7 40 20 

23 7 9 8 7 8 39 19 

24 9 8 9 9 9 44 22 

25 8 7 8 8 8 40 19 

26 7 8 9 8 8 40 20 

27 7 7 9 9 8 40 20 

28 9 9 8 8 9 43 22 

29 9 8 8 8 8 41 20 

30 8 8 9 8 8 41 21 

รวม 1219 626 

ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   
E1 =  ((1219/30)/50) × 100  =  81.26 

E2 =  ((626/30)/25) × 100    =  83.46 
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3. แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 3.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทงั5 แผนการจดัการเรียนรู้ จาก 

                  ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 
 

 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทงั5 แผนการจดัการเรียนรู้ จาก 

                  ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

 

 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทงั5 แผนการจดัการเรียนรู้ จาก 

                  ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

 

 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทงั5 แผนการจดัการเรียนรู้ จาก 

                  ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

 

 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทงั5 แผนการจดัการเรียนรู้ จาก 

                  ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน(ต่อ) 

 

 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 
สมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 
1.1 ถูกตอ้งตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2546 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
1.3  มีประโยชน์ต่อนกัเรียน +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
2.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2.4 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

3 เนือหา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะยอ่ยและตวับ่งชี +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 
 

+1 
 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

5 สือการจดัการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

6 การวดัและประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

มีความสอดคลอ้ง 

 6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 17 ค่าเฉลียความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 

 

4. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 4.1  ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 

ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                   แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ 

                  เศรษฐกิจโลก (IOC)  

ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

R IOC 
1 2 3 

1 + 1 + 1 + 1 3 1 

2 + 1 + 1 + 1 3 1 

3 + 1 + 1 + 1 3 1 

4 + 1 + 1 + 1 3 1 

5 + 1 + 1 + 1 3 1 

6 + 1 + 1 + 1 3 1 

7 + 1 + 1 + 1 3 1 

8 + 1 + 1 + 1 3 1 

9 + 1 + 1 + 1 3 1 

10 + 1 + 1 + 1 3 1 

11 + 1 + 1 + 1 3 1 

12 + 1 + 1 + 1 3 1 

13 + 1 + 1 + 1 3 1 

14 + 1 + 1 + 1 3 1 

15 + 1 + 1 + 1 3 1 

16 0 + 1 + 1 3 0.67 

17 + 1 + 1 + 1 3 1 
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ตารางที 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบทดสอบก่อนเรียน(IOC) (ต่อ) 

ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

R IOC 
1 2 3 

18 + 1 + 1 + 1 3 1 

19 + 1 + 1 + 1 3 1 

20 + 1 + 1 + 1 3 1 

21 0 + 1 + 1 2 0.67 

22 + 1 + 1 + 1 3 1 

23 + 1 + 1 + 1 3 1 

24 + 1 + 1 + 1 3 1 

25 + 1 + 1 + 1 3 1 

26 + 1 + 1 + 1 3 1 

27 + 1 + 1 + 1 3 1 

28 + 1 + 1 + 1 3 1 

29 + 1 + 1 + 1 3 1 

30 + 1 + 1 + 1 3 1 

31 + 1 + 1 + 1 3 1 

32 + 1 + 1 + 1 3 1 

33 + 1 + 1 + 1 3 1 

34 + 1 + 1 + 1 3 1 

35 + 1 + 1 + 1 3 1 

36 + 1 + 1 + 1 3 1 

37 + 1 + 1 + 1 3 1 

38 + 1 + 1 + 1 3 1 

39 + 1 + 1 + 1 3 1 

40 + 1 + 1 + 1 3 1 

41 + 1 + 1 + 1 3 1 

42 + 1 + 1 + 1 3 1 

43 + 1 + 1 + 1 3 1 

44 + 1 + 1 + 1 3 1 

45 0 + 1 + 1 2 0.67 

46 + 1 + 1 + 1 3 1 

47 + 1 + 1 + 1 3 1 

48 + 1 + 1 + 1 3 1 

49 + 1 + 1 + 1 3 1 

50 + 1 + 1 + 1 3 1 
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ตารางที  19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 

                  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ หลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ 

                 เศรษฐกิจโลก (IOC)  

 ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

R IOC 
1 2 3 

1 + 1 + 1 + 1 3 1 

2 + 1 + 1 + 1 3 1 

3 + 1 + 1 + 1 3 1 

4 + 1 + 1 + 1 3 1 

5 + 1 + 1 + 1 3 1 

6 + 1 + 1 + 1 3 1 

7 + 1 + 1 + 1 3 1 

8 + 1 + 1 + 1 3 1 

9 + 1 + 1 + 1 3 1 

10 + 1 + 1 + 1 3 1 

11 + 1 + 1 + 1 3 1 

12 + 1 + 1 + 1 3 1 

13 + 1 + 1 + 1 3 1 

14 + 1 + 1 0 2 0.67 

15 + 1 + 1 + 1 3 1 

16 + 1 + 1 + 1 3 1 

17 0 + 1 + 1 2 1 

18 + 1 + 1 + 1 3 1 

19 + 1 + 1 + 1 3 1 

20 0 + 1 + 1 2 0.67 

21 + 1 + 1 + 1 3 1 

22 + 1 + 1 + 1 3 1 

23 0 + 1 + 1 3 0.67 

24 + 1 + 1 + 1 3 1 

25 + 1 + 1 + 1 3 1 

26 + 1 + 1 + 1 3 1 

27 + 1 + 1 + 1 3 1 

28 + 1 + 1 + 1 3 1 
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ตารางที 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบหลงัเรียน (IOC)  (ต่อ) 

ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

R IOC 
1 2 3 

29 + 1 + 1 + 1 3 1 

30 + 1 + 1 + 1 3 1 

31 + 1 + 1 + 1 3 1 

32 + 1 + 1 + 1 3 1 

33 + 1 + 1 + 1 3 1 

34 + 1 + 1 + 1 3 1 

35 + 1 + 1 + 1 3 1 

36 + 1 + 1 + 1 3 1 

37 + 1 + 1 + 1 3 1 

38 + 1 + 1 + 1 3 1 

39 + 1 + 1 + 1 3 1 

40 + 1 + 1 + 1 3 1 

41 + 1 + 1 + 1 3 1 

42 + 1 + 1 + 1 3 1 

43 + 1 + 1 + 1 3 1 

44 + 1 + 1 + 1 3 1 

45 + 1 + 1 + 1 3 1 

46 + 1 + 1 + 1 3 1 

47 + 1 + 1 + 1 3 1 

48 + 1 + 1 + 1 3 1 

49 + 1 + 1 + 1 3 1 

50 + 1 + 1 + 1 3 1 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบทดสอบก่อนเรียน = 0.96  (47.99/50)  
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบทดสอบหลงัเรียน = 0.96  (47.99/50)  
 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 

4.2  ความยากง่าย 

ตารางที 20  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)และค่าความเชือมนั ของแบบทดสอบ 

                   วดัผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  
 

ขอ้ที NU NL p r q p.q สรุปผล 

1* 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 ใชไ้ด ้

2 6 6 0.60 0.00 0.40 0.24 ใชไ้ม่ได ้

3 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

4* 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้

5 4 4 0.40 0.00 0.60 0.24 ใชไ้ม่ได ้

6* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

7 10 7 0.85 0.30 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

8* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

9 9 8 0.85 0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

10* 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

11* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

12 3 5 0.40 -0.20 0.60 0.24 ใชไ้ม่ได ้

13 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

 14* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

15* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

16 4 5 0.45 -0.10 0.55 0.25 ใชไ้ม่ได ้

17 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

 18* 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

19 4 4 0.40 0.00 0.60 0.24 ใชไ้ม่ได ้

20* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

21 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

22* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

23 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

 24* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

25 4 5 0.45 -0.10 0.55 0.25 ใชไ้ม่ได ้

26* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

27 7 5 0.60 0.20 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

28 4 5 0.45 -0.10 0.55 0.25 ใชไ้ม่ได ้

 29* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

30* 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้
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ตารางที 20 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)และค่าความเชือมนั ของแบบทดสอบ 

                  วดัผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  
                  (ต่อ)  

 

ขอ้ที NU NL p r q p.q สรุปผล 

31 9 8 0.85 0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

 32* 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้

33* 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

34 3 5 0.40 -0.20 0.60 0.24 ใชไ้ม่ได ้

 35* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

36 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

37* 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

38 8 8 0.80 0.00 0.20 0.16 ใชไ้ม่ได ้

 39* 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

40 8 1 0.45 0.70 0.55 0.25 ใชไ้ด ้

 41* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

42 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

43 8 9 0.85 -0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

44* 8 2 0.50 0.60 0.50 0.25 ใชไ้ด ้

 45* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

46 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

47 9 10 0.95 -0.10 0.05 0.05 ขอ้สอบง่าย 

 48* 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้

 49* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

50 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้

รวม 382 245 31.35 13.70 18.65 10.90  
เฉลีย 7.64 4.90 0.63 0.27 0.37 0.22  

 

หมายเหตุ   เนืองจากแบบทดสอบก่อนเรียนมีมากเกินจํานวนทีต้องการ  ผู้วิจัยได้คัดเลือก 
แบบทดสอบแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ให้เหลือ 25 ขอ้ ไดข้อ้สอบทีมีค่าความยากง่าย ระหวา่ง 
0.40 – 0.70 และค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.20 – 0.60 ขอ้ที1,4,6,8,10,11,14,15,18,20,22, 

24,26,29,30,32,33,35,37,39,41,44,45,48,49 
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จากตารางที 20 สามารถคิดคาํนวณค่าความเชือมนั (Reliability)ของแบบทดสอบก่อนเรียนแบบ
ปรนยัโดยตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงที โดยใชว้ธีิการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร 
KR-20  (Kuder  Richardson - 20) 

p.q =   10.90                            N =   20 (จาํนวนนกัเรียน)                              
X = 627 X2           =    21,345  

ดงันนั 
 

 

 

 

 

 

St   88.87 

 
ค่าความเชือมนั            R tt      =      
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49
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90.10      

                                             =        0.90 
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ตารางที 21  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)และค่าความเชือมนั ของแบบทดสอบ 

                   วดัผลการเรียนรู้ หลงัเรียนเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 

ขอ้ที NU NL p r q p.q สรุปผล 

1 3 3 0.30 0.00 0.70 0.21 ใชไ้ม่ได ้

 2* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

3 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

4* 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้

5 9 8 0.85 0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

 6* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

 7* 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้

8 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้

9* 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

10 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

11 4 4 0.40 0.00 0.60 0.24 ใชไ้ม่ได ้

 12* 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

13 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

 14* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

15 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

16 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้

17* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

 18* 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

19 3 2 0.25 0.10 0.75 0.19 ใชไ้ม่ได ้

20 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

21* 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

22 2 1 0.15 0.10 0.85 0.13 ขอ้สอบยาก 

 23* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

 24* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

25 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้

26 8 9 0.85 -0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

27 7 5 0.60 0.20 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

 28* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

29 5 5 0.50 0.00 0.50 0.25 ใชไ้ม่ได ้

30 5 5 0.50 0.00 0.50 0.25 ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที 21  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)และค่าความเชือมนั ของแบบทดสอบ 

                   วดัผลการเรียนรู้ หลงัเรียนเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

                   (ต่อ)  
ขอ้ที NU NL p r q p.q สรุปผล 

31* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

32 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้

33* 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

34 9 8 0.85 0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

35* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

36* 8 5 0.65 0.30 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

37 8 8 0.80 0.00 0.20 0.16 ใชไ้ม่ได ้

38* 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

39 3 2 0.25 0.10 0.75 0.19 ใชไ้ม่ได ้

40* 8 1 0.45 0.70 0.55 0.25 ใชไ้ด ้

41 3 3 0.30 0.00 0.70 0.21 ใชไ้ม่ได ้

42 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

43* 8 1 0.45 0.70 0.55 0.25 ใชไ้ด ้

44* 8 2 0.50 0.60 0.50 0.25 ใชไ้ด ้

45 4 4 0.40 0.00 0.60 0.24 ใชไ้ม่ได ้

46* 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้

47 9 8 0.85 0.10 0.15 0.13 ขอ้สอบง่าย 

48 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

49* 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้

50* 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้

รวม 381 228 30.45 15.30 19.55 10.59   

เฉลยี 7.62 4.56 0.61 0.31 0.39 0.21   

 

หมายเหตุ  เนืองจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีมากเกินจาํนวนทีตอ้งการ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
แบบทดสอบแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑใ์หเ้หลือ 25 ขอ้ ไดแ้บบทดสอบทีมีค่าความยากง่าย 
ระหวา่ง 0.45 – 0.75 และค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.30 – 0.70 ขอ้ที2,4,6,7,9,12,14,17,18,21,23 

,24,27,28,31,33,35,36,38,40,43,44,46,49,50 

จากตารางที 21 สามารถคิดคาํนวณค่าความเชือมนั (Reliability)ของแบบทดสอบหลงัเรียนแบบ
ปรนยัโดยตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงที โดยใชว้ธีิการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร 
KR-20  (Kuder  Richardson - 20) 
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p.q =   10.59                            N =   20 (จาํนวนนกัเรียน)                              
X = 609 X2           =    20317  

ดงันนั 
 

 

 

 

 

 

St   93.31 
ค่าความเชือมนั            R tt      =      
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

5.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา  
ตารางที 22 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการ 

                  เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

รายการประเมิน 
ผู้เชียวชาญ 

R IOC 
1 2 3 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
1. กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 
1 

2. กลา้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือน + 1 + 1 + 1 3 1 
3. ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน + 1 + 1 + 1 3 1 
4. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี + 1 + 1 + 1 3 1 
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
5. ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเนือง 

+ 1 + 1 + 1 3 1 

6. เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ได ้ + 1 + 1 + 1 3 1 
7. ส่งเสริมให้นกัเรียนไดท้บทวนพืนฐานความรู้เดิม + 1 + 1 + 1 3 1 
8. ส่งเสริมให้นกัเรียนนกัเรียนตงัคาํถามและคน้หาคาํตอบในสิงที
อยากรู้ 

+ 1 + 1 + 1 3 1 

9. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร้ะดมสมองในการคิดและแสดงความ
คิดเห็น 

+ 1 + 1 + 1 3 1 

 

 
10. ส่งเสริมการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ 3 + 1 + 1 3 1 
ด้านประโยชน์ทีได้รับ 
11. ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนสรุปความให้ดีขืน 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 
 

1 

 
12. พฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม + 1 + 1 + 1 3 1 
13. สามารถนาํกิจกรรมการอ่านและการเขียนสรุปความไปใชใ้นวิชา
อืนๆ 

+ 1 + 1 + 1 3 1 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00  
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
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ตารางที  23  คะแนนเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย 

                    และเศรษฐกิจโลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus (กลุ่มทดลอง) กบัการ 

                    จดัการ เรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

คน
ที 

คะแนนสอบก่อนเรียน 
ผลต่าง
คะแนน  คน

ที 

คะแนนสอบก่อนเรียน 
ผลต่าง
คะแนน 

กลุ่ม
ทดลอง 

(25) 

กลุ่ม
ควบคุม 

(25) 

กลุ่ม
ทดลอง 

(25) 

กลุ่มควบคุม 

(25) 

1 15 14 1  16 15 15 0 

2 15 14 1  17 12 13 1 

3 19 18 1  18 15 15 0 

4 15 15 0  19 17 17 0 

5 16 14 2  20 16 17 1 

6 15 15 0  21 15 13 2 

7 15 13 2  22 16 15 1 

8 16 14 2  23 14 15 1 

9 13 13 0  24 17 19 2 

10 17 17 0  25 14 15 1 

11 16 16 0  26 13 12 1 

12 17 17 0  27 16 16 0 

13 17 18 1  28 17 18 1 

14 17 16 1  29 14 13 1 

15 16 15 1  30 16 17 1 

X  กลุ่มทดลอง  (15.53)            กลุ่มควบคุม  (15.30) 
S.D กลุ่มทดลอง  (1.48  )         กลุ่มควบคุม  (1.82) 

t -1.19 
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ตารางที  24  คะแนนเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ 

                    เศรษฐกิจโลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus (กลุ่มทดลอง) กบัการจดั 

                    การเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

คน
ที 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
ผลต่าง
คะแนน  คน

ที 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
ผลต่าง
คะแนน 

กลุ่ม
ทดลอง 

(25) 

กลุ่ม
ควบคุม 

(25) 

กลุ่ม
ทดลอง 

(25) 

กลุ่ม
ควบคุม 

(25) 
1 21 16 5  16 20 18 2 

2 21 16 5  17 19 17 2 

3 23 21 2  18 20 19 1 

4 22 17 5  19 23 20 3 

5 22 17 5  20 21 19 2 

6 20 19 1  21 20 15 5 

7 21 18 3  22 20 15 5 

8 21 16 5  23 19 16 3 

9 19 15 4  24 22 20 2 

10 22 18 4  25 19 16 3 

11 22 18 4  26 20 15 5 

12 22 19 3  27 20 18 2 

13 22 19 3  28 22 20 2 

14 21 20 1  29 20 15 5 

15 21 18 3  30 21 17 4 

X  กลุ่มทดลอง  (20.87)            กลุ่มควบคุม  (17.57) 
S.D กลุ่มทดลอง  (1.17  )         กลุ่มควบคุม  (1.79) 

t 12.14 
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ตารางที 25  คะแนนผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกของ 

                   นกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  

คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน  

คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน ก่อนเรียน 

(25) 
หลงัเรียน 

(25) 
ก่อนเรียน 

(25) 
หลงัเรียน 

(25) 
1 15 21 6  16 15 20 5 

2 15 21 6  17 12 19 7 

3 19 23 4  18 15 20 5 

4 15 22 7  19 17 23 6 

5 16 22 6  20 16 21 5 

6 15 20 5  21 15 20 5 

7 15 21 6  22 16 20 4 

8 16 21 5  23 14 19 5 

9 13 19 6  24 17 22 5 

10 17 22 5  25 14 19 5 

11 16 22 6  26 13 20 7 

12 17 22 5  27 16 20 4 

13 17 22 5  28 17 22 5 

14 17 21 4  29 14 20 6 

15 16 21 5  30 16 21 5 

X  ก่อนเรียน  ( 15.53 )             หลงัเรียน  (20.87) 
S.D ก่อนเรียน  (1.48)                  หลงัเรียน  ( 1.17) 

t 34.60 
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ตารางที 26  คะแนนเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ 

                   เศรษฐกิจโลก ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus หลงัการทดลองและคะแนน 

                   ความคงทนเมือทิงช่วงไป 2 สัปดาห์ 

คน
ที 

คะแนน 

ผลต่าง
คะแนน  

คน
ที 

คะแนน 

ผลต่าง
คะแนน 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

 (25) 

ความคงทน 

2 สปัดาห์ 
หลงัการ
ทดลอง 

(25) 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

(25) 

ความคงทน 

2 สปัดาห์ 
หลงัการ
ทดลอง 

(25) 
1 21 20 1  16 20 19 1 

2 21 21 0  17 19 18 1 

3 23 21 2  18 20 20 0 

4 22 21 1  19 23 23 0 

5 22 21 1  20 21 21 0 

6 20 21 -1  21 20 21 1 

7 21 21 0  22 20 21 1 

8 21 21 0  23 19 18 -1 

9 19 20 1  24 22 22 0 

10 22 23 1  25 19 18 -1 

11 22 22 0  26 20 21 -1 

12 22 22 0  27 20 21 1 

13 22 22 0  28 22 21 -1 

14 21 21 0  29 20 20 0 

15 21 21 0  30 21 21 0 

X  ทดสอบหลงัเรียน (20.87)         ความคงทนเมือผา่นไป 2 สปัดาห์    (20.77) 
S.D ทดสอบหลงัเรียน (1.17)        ความคงทนเมือผา่นไป 2 สปัดาห์    (1.25) 

t -0.68 
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ตารางที   27  รายการแกไ้ขปรับปรุงแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

                      เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

รายการเดิม รายการปรับปรุง 

ถา้ประเทศต่างๆ ไม่ใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาเศรษฐกิจสิงใดต่อไปนีจะเกิดขึนได้
ยากทีสุด 

ถา้ประเทศต่างๆไม่ใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาเศรษฐกิจ  จะส่งผลต่อขอ้ใดมาก
ทีสุด 

ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของการพฒันา
เศรษฐกิจไดดี้ทีสุด   

ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของการพฒันา
เศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง   

สภาวการณ์ในขอ้ใดทีบ่งชีวา่ประเทศมีการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

สภาวการณ์ในขอ้ใดทีบ่งชีวา่ประเทศมีการ
พฒันาเศรษฐกิจทีดี 

การพฒันาเศรษฐกิจตอ้งคาํนึงถึงสิงใดมาก
ทีสุด 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตอ้ง
คาํนึงถึงสิงใดมากทีสุด 

 ทีตงัของประเทศไทย ในทางภูมิศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งไร 

ทีตงัทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
อยา่งไร 

การทีประเทศคู่คา้ของไทยในกลุ่มยโุรปชะลอ
คาํสังซือสินคา้ประเภทสิงทอจากไทย อาจ
เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาใดตามมา 

การทีประเทศคู่คา้ของไทยในกลุ่มยโุรป
ชะลอคาํสังซือสินคา้ประเภทสิงทอจาก
ไทย เป็นสาเหตุทาํให้เกิดปัญหาใดตามมา 

ประเทศทีมีทีดินนอ้ยใชเ้พือการผลิตไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคของ
ประชาชน ควรดาํเนินการแกปั้ญหานีอยา่งไร 

ประเทศทีมีทีดินจาํกดั การผลิตไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการบริโภคของประชาชน 
ควรดาํเนินการแกปั้ญหานีอยา่งไร 
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ตารางที  27 รายการแกไ้ขปรับปรุงแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

                   เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ(ต่อ)    
รายการเดิม รายการปรับปรุง 

ง. เป็น เพราะช่วยลดการนาํเขา้สินคา้จาก
ต่างประเทศ 

ง. เป็น เพราะประหยดัพลงังานช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 

“ ทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศของสมาชิก
เป็นไปอยา่งราบรืน มีความเป็นเสรี มีความ
ยติุธรรม”เป็นวตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจตามขอ้ใด 

“ การคา้ระหวา่งประเทศของสมาชิก
เป็นไปอยา่งราบรืน มีความเป็นเสรี มีความ
ยติุธรรม”เป็นวตัถุประสงคข์องการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามขอ้ใด 

ก. ดี เพราะจะไดล้ดปัญหาการขาดดุลการคา้ ก. ดี เพราะการคา้ขายระหวา่งประเทศ
เป็นไปตามกลไกราคา 

บทบาทของไทยดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ
ในปัจจุบนัเปรียบเทียบไดส้อดคลอ้งกบัขอ้ใด
มากทีสุด 

บทบาทของไทยดา้นการผลิตสินคา้การ
เกษตรกรรมในปัจจุบนัเปรียบเทียบได้
สอดคลอ้งกบัขอ้ใดมากทีสุด 
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ภาคผนวก ง 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก  

 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก  

 3. แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 

 4. แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus 
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แบบทดสอบ ก่อนเรียน 
เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก 

จํานวน  25 ข้อ   25  คะแนน 

       

คําชีแจง                             ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย ( ×  ) ทบัตัวเลอืกทถูีกต้องทสุีด 

 

1. ถา้ประเทศต่างๆไม่ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อขอ้ใดมากทีสุด 
 ก. ประชาชนบางส่วนมีรายไดสู้ง 

 ข. ประเทศพฒันาไปไดไ้ม่เตม็ที 

 ค. การสร้างคุณภาพชีวติทีดีใหก้บัประชาชน 

 ง. รัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศ 

2.  การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตอ้งคาํนึงถึงสิงใดมากทีสุด  
 ก.  การขยายกาํลงัการผลิตของอุตสาหกรรม    

 ข.  การมุ่งประโยชน์ทีประชาชนจะไดรั้บ 

 ค.  ผลกระทบทีจะเกิดกบัภาครัฐในภาพรวม  
 ง.  การเพิมขีดความสามารถของแรงงานใหเ้ทียบเท่าต่างประเทศ 

3. ประเทศทีนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตจะส่งผลอยา่งไรต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

      ก.  ประหยดัค่าจา้งแรงงาน  

      ข. ไดสิ้นคา้ทีมีคุณภาพกวา่เดิม       
      ค. ประหยดัตน้ทุนและเวลาในการผลิต      

      ง.  สามารถลดรายจ่ายการนาํเขา้วตัถุดิบ 

4. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาค
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการส่งออกขา้วเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ เป็นการส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมเพือการส่งออก  
 ก. ประชากรมีคุณภาพ 

 ข. มีการเมืองทีมนัคง 

 ค. ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 

 ง.  ค่าแรงถูก ตน้ทุนการผลิตตาํ 
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5. ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลาทีผา่นมานกัเรียนคิดวา่มีจุดอ่อนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
 ก.  ไม่มีจุดอ่อน เพราะมุ่งเนน้การกระจายรายไดใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ  

 ข.  ไม่มีจุดอ่อน เพราะมุ่งเนน้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในการพฒันาเศรษฐกิจ 

 ค.  มีจุดอ่อน  เพราะมุ่งเนน้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญั  

 ง.  มีจุดอ่อน เพราะมุ่งเนน้แต่ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญั  

6. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดทีบรรจุนโยบายประชากรหรือรณรงค์การ
วางแผนครอบครัวอยา่งจริงจงั 

 ก. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 2 

 ข. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 3 

 ค. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 7 

 ง. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 8 
7. ผลการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอ้ใด ไม่เป็น ตวับ่งชีว่า
ประเทศนนัเป็นสังคมทีพฒันาแลว้ 
 ก. เป็นสังคมประชาธิปไตย 

 ข. เป็นสังคมทีมีความสงบสุข 
 ค. เป็นสังคมบริโภคนิยมแบบตะวนัตก 

 ง. เป็นสังคมทีส่งเสริมในคุณธรรมและจริยธรรม 

8. การทีประเทศคู่คา้ของไทยในกลุ่มยุโรปชะลอคาํสังซือสินคา้ประเภทสิงทอจากไทย เป็นสาเหตุ
ทาํใหเ้กิดปัญหาใดตามมา  
 ก. การวา่งงาน 

 ข. ภาวะเงินเฟ้อ 

 ค. ภาวะเงินฝืด 

 ง. กระจายรายได ้

9. ปัญหาการขาดดุลการคา้ของไทยเป็นผลสืบเนืองมาจากขอ้ใดมากทีสุด  
 ก. ค่าของเงินไทยตกตาํ   

  ข. การขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ   

  ค. ผลผลิตการเกษตรกรมีมูลค่านอ้ย  

    ง. การส่งออกสินคา้มีจาํนวนจาํกดั 
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10. ประเทศไทยควรเพิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการอย่างไรเพือให้สามารถ
แข่งขนักบัต่างประเทศได ้ 
 ก. ลดภาษีใหเ้หลือศูนยเ์ปอร์เซ็นต ์
 ข.ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงในการผลิต 

 ค. ลดราคาสินคา้และบริการใหต้าํลง 

 ง. เพิมคุณภาพของสินคา้และบริการ 

11. การกระทาํของบุคคลใดเป็นการแกปั้ญหาเศรษฐกิจโดยยึดหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
   ก. นาํจดัสรรรายจ่ายใหส้มดุลกบัรายได ้

   ข. นิดซือสินคา้และบริการเฉพาะทีตอ้งการเท่านนั 

   ค. นาใชเ้งินเดือนทีไดรั้บอยา่งรอบคอบโดยออมส่วนหนึง  
  ง. หน่อยซือรถจกัรยานมาใชใ้นภาวะทีนาํมนัมีราคาแพง  
12. มาตรการกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดจิตสํานึกประหยดัการใชพ้ลงังาน เป็นการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
หรือไม่เพราะเหตุผลใด  
 ก. ไม่เป็น เพราะไม่เกิดผลต่อภาพรวม 
 ข. ไม่เป็น เพราะไทยสามารถผลิตพลงังานไดเ้อง 
 ค. เป็น เพราะเป็นการเพิมรายไดใ้หก้บัประเทศ 
 ง. เป็น เพราะประหยดัพลงังานช่วยลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
13. กิจกรรมความการร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบใด ทีจดัไดว้า่เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดบั
สูงสุดทีเรียกวา่ สหภาพเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ   
 ก. การทีไทยทาํ FTAกบัประเทศจีน 

  ข. การงดเวน้การเก็บภาษีจากประเทศสมาชิก 

  ค. การทีกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปใชเ้งินสกุลยโูร 

 ง. การจดัตงัประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก  
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14. ขอ้ใดไม่ใช่เจตนารมณ์ของการจดัตงัองคก์ารการคา้โลก (WTO)  
  ก. การระงบัขอ้พิพาททางการคา้ 

  ข. การจดัทาํขอ้ตกลงทางการคา้ 

  ค. การหาตลาดใหม่ให้แก่ประเทศสมาชิก 

  ง. การลดมาตรการกีดกนัทางการคา้ทงัดา้นภาษีและไม่ใช่ภาษี  

15. กลุ่มประเทศผูส่้งนาํมนัเป็นสินคา้ออกหรือกลุ่มOPEC ก่อตงัขึนเพือวตัถุประสงคใ์ด  
 ก.  ใชน้าํมนัเป็นอาวธุทางการเมืองต่อตา้นชาติตะวนัตก 

 ข.  สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศลูกคา้ใหเ้ขม้แขง็ 

 ค.  ควบคุมราคานาํมนัในตลาดโลกในระดบัทีผูบ้ริโภคพอใจ 

 ง.  ควบคุมปริมาณการผลิตและรักษาระดบัราคานาํมนัในตลาดโลกใหสู้งขึน 

16. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องกลุ่มประเทศผูส่้งนาํมนัเป็นสินคา้ออกหรือกลุ่ม OPEC  
 ก. ควบคุมปริมาณการผลิตนาํมนั 

 ข. สาํรวจแหล่งนาํมนัดิบร่วมกนั 

 ค. รักษาระดบัราคานาํมนัในตลาดโลก 
 ง. สร้างอาํนาจต่อรองกบับริษทัผูไ้ดรั้บสัมปทาน 

17. หากไทยไม่ไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยจะเป็นไป
ตามขอ้ใดมากทีสุด  
 ก. ตลาดการคา้จะไม่หลากหลาย 
 ข. ขาดมิตรประเทศทีจะช่วยเหลือ 

 ค. ส่งออกสินคา้ไดต้ามตอ้งการ 
 ง. ขาดเวทีในการเจรจาเมือเกิดปัญหาทางการคา้ 
18. การทีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์ารคา้โลกจะมีผลดีต่อ
ประเทศไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ก.ไม่ดี เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนม้ทีจะตงักาํแพงภาษีสินคา้จากประเทศไทย 

 ข.ไม่ดี เพราะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะลดปริมาณการนาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย 

 ค. ดี เพราะประเทศไทยจะสามารถส่งสินคา้ออกไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
เพิมขึน 

 ง. ดี เพราะประเทศไทยจะมีอาํนาจต่อรองการคา้กบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิมมาก
ขึน 
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19. การทีไทยส่งออกสินคา้ประเภทอาหารใหก้บัประเทศแถบตะวนัออกกลาง แลว้นาํเขา้สินคา้
ประเภทนาํมนั สอดคลอ้งกบัสาเหตุทีทาํใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศขอ้ใด  

    ก. ความแตกต่างทางดา้นประชากรและการศึกษา 
     ข. ความแตกต่างทางดา้นปัจจยัการผลิต และระบบเศรษฐกิจ 

           ค. ความแตกต่างทางดา้นการเมือง การปกครอง และระบบเงินตรา 
     ง. ความแตกต่างทางดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ และความชาํนาญในการผลิต 

20. “ไม่มีประเทศใดเลยทีสามารถแยกตวัออกมาจากระบบการพึงพาซือขายแลกเปลียนระหวา่งกนั
ซึงนบัวนัมีแต่จะเพิมอตัราการพึงพากนัมากขึนเรือยๆ” เป็นการกล่าวถึงความสาํคญัของการคา้
ระหวา่งประเทศขอ้ใด  
      ก. การขยายตวัของตลาดสินคา้                
    ข. การเกิดระบบเศรษฐกิจโลก                 
     ค. ผลประโยชน์จากการดาํเนินการ                 

    ง. การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

21. การดาํเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนัรัฐบาลจะเขา้มาแทรกแซงในการคา้ระหวา่งประเทศโดย
วธีิการต่างๆ เช่น การทุ่มตลาด คาํทีขีดเส้นใตห้มายความวา่อยา่งไร  
 ก. การกาํหนดโควตา้มูลค่าของสินคา้ทีจะนาํเขา้จากต่างประเทศ   
 ข. การกาํหนดโควตา้มูลค่าของสินคา้ทีจะส่งออกไปต่างประเทศ 

 ค. การขายสินคา้ในตลาดต่างประเทศในราคาทีสูงกวา่ราคาในตลาดในประเทศ 

 ง. การขายสินคา้ในตลาดต่างประเทศในราคาทีตาํกวา่ราคาในตลาดในประเทศ 

22. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกียวกบัความหมายของดุลการชาํระเงิน 

 ก. รายรับเงินตราต่างประเทศมากกวา่รายจ่ายเงินตราต่างประเทศ เรียกวา่ เกินดุล 

 ข. รายรับเงินตราต่างประเทศนอ้ยกวา่รายจ่ายเงินตราต่างประเทศ เรียกวา่ ขาดดุล 

 ค. รายรับเงินตราต่างประเทศเท่ากบัรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ เรียกวา่ สมดุล 

 ง. รายรับเงินตราต่างประเทศนอ้ยกวา่รายจ่ายเงินตราต่างประเทศ เรียกวา่ เกินดุล 

23. ถา้ประเทศประสบปัญหาการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั นกัเรียนจะมีวธีิปฏิบติัตนอยา่งไรเพือช่วย
แกปั้ญหานี 
 ก. การส่งเสริมการส่งออก 

 ข. รู้จกัการใชจ่้าย และประหยดัมากขึน 
  ค. การสนบัสนุนใหค้นไทยใชสิ้นคา้ไทย 
 ง. การส่งเสริมใหน้กัท่องเทียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาประเทศไทย 
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24. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการกีดกนัทางการคา้  
 ก. ญีปุ่นลดมาตรฐานคุณภาพสินคา้เกษตรทีนาํเขา้จากไทย 

 ข. ตลาดร่วมยโุรปลดมาตรการตรวจสอบสินคา้จากไทย 

 ค. สหรัฐอเมริกาลดโควตานาํเขา้อาหารกระป๋องจากประเทศไทย 

 ง. สาธารณรัฐประชาชนลดภาษีนาํเขา้อุปกรณ์ทางการเกษตรจากไทย 

25. เพราะเหตุใดภาวะการคา้ระหวา่งประเทศของไทยจึงยงัคงมีการขาดดุลการคา้   
 ก. เพราะประเทศคู่คา้ของไทยเป็นประเทศมหาอาํนาจ  
 ข. เพราะตอ้งนาํเขา้สินคา้ประเภททุนทีมีมูลค่าสูง 

 ค. เพราะใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบเปิดพึงพาสหรัฐและญีปุ่นเป็นสาํคญั 

 ง.  เพราะใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบเปิดพึงพาการส่งออกและนาํเขา้ 
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คําชีแจง 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก 

จํานวน 25 ข้อ  25 คะแนน 

              

 ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย ( ×  ) ทบัตัวเลอืกทถูีกต้องทสุีด 

1. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง   
 ก. รายไดป้ระชากรเพิมขึนพร้อมกบัประชากรเพิมขึน 

 ข. รายไดป้ระชากรเพิมขึนพร้อมกบัภาวะเงินเฟ้อเพิมขึน 

 ค. รายไดป้ระชาชาติต่อคนเพิมขึนพร้อมกบัการใชท้รัพยากรเพิมขึน 

           ง. รายไดป้ระชาชาติต่อคนเพิมขึนพร้อมกบัการกระจายรายไดเ้ท่าเทียมกนั 

2. ตวัชีวดัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในขอ้ใด  
 ก.  เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัสูงและต่อเนืองยาวนาน 

 ข.  รายไดป้ระชาชาติสูงขึน ช่องวา่งระหวา่งรายไดล้ดลง 

 ค.  มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม 

 ง.  มีความร่วมมือกนัระหวา่งรัฐกบัเอกชนในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจมากขึน 

3. หากประเทศไทยมีความพร้อมดา้นปัจจยัพืนฐานในการผลิต สิงใดต่อไปนีทีจะเกิดขึนมากทีสุด  
 ก.  เกิดการลงทุนในดา้นต่างๆ    

  ข.  อตัราการวา่งงานจะนอ้ยลง 
  ค.  นกัลงทุนไม่ยา้ยฐานการผลิต  

  ง.  ภาวะค่าครองชีพสูง ค่าแรงงานสูง  
4. เพราะเหตุใดการพฒันาเศรษฐกิจของไทยจึงยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าทีควร  
 ก. ขาดผูเ้ชียวชาญ 
 ข.ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยี 
 ค. ประชากรยงัขาดคุณภาพ 

 ง. ประชากรมีจาํนวนมากเกินไป 
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5. นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่วา่ การทีประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทาํใหแ้รงงานไทยควรเพิม
ทกัษะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ  
 ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะแรงงานไทยยงัทาํงานในประเทศไทย 

 ข. ไม่เห็นดว้ย เพราะระดบัแรงงานไม่ตอ้งไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษา 
 ค.  เห็นดว้ย    เพราะแรงงานไทยสามารถไปทาํงานต่างประเทศได ้

 ง.  เห็นดว้ย    เพราะจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัแรงงานประเทศอืนๆ 
6. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 และฉบบัที 10 มีจุดเนน้ทีคลา้ยคลึงกนัในขอ้ใด 
 ก. เนน้การส่งออกสินคา้ทางการเกษตรใหมี้คุณภาพ   

 ข. พฒันาประเทศโดยเนน้ให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 

 ค. การพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   

 ง. นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัปรัชญานาํทางในการพฒันา 
7. การทีประชาชนมีความแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นดา้นระดบัการศึกษา ความสามารถ และโอกาสใน
การประกอบอาชีพ ลกัษณะเช่นนีเป็นสาเหตุทีจะทาํใหเ้กิดปัญหาใดในทางเศรษฐกิจของไทย        
 ก.  เงินเฟ้อ 

 ข.  การวา่งงาน 

 ค.  ความยากจน  

 ง.  การกระจายรายได ้

8. ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจทางดา้นสังคมส่งผลใหเ้กิดปัญหาใดตามมา 
 ก. การวา่งงานสูง ค่าครองชีพสูง 
 ข.โจรผูร้้ายชุกชุม ศีลธรรมเสือม 
 ค. ประชากรเพิม ทรัพยากรถูกทาํลาย  
 ง. ภาวะขา้วยากหมากแพง โจรผูร้้ายชุกชุม 
9. ขอ้ใดเกียวขอ้งกบัผลกระทบทางดา้นสังคมทีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจมากทีสุด  
 ก. คุณภาพชีวติลดลง 

 ข. ทรัพยากรลดลง 

 ค. รายไดต่้อหวัลดลง 

 ง. ความเชือมนัจากต่างประเทศลดลง 
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10. ประเทศทีมีทีดินจาํกัด การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชาชน ควร
ดาํเนินการแกปั้ญหานีอยา่งไร 

 ก. ซือสินคา้จากต่างประเทศ 

 ข. ส่งแรงงานไปทาํงานต่างประเทศ 

 ค. ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตเพือเพิมผลผลิต 
 ง. นาํเงินไปลงทุนเพือการผลิตในต่างประเทศ 

11. ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั นกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งจึงจะถือวา่ไดช่้วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจ  
           ก.   ใชจ่้ายเงินอยา่งรู้คุณค่า   
           ข.   ขอเงินพอ่แม่เพิมจากทีไดเ้ป็นประจาํเพือไวใ้ชจ่้าย 

           ค.    ใชจ่้ายตามความตอ้งการเพือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ 

           ง.   ลาออกจากโรงเรียนเพือหางานทาํเพิมรายไดใ้ห้ครอบครัว 

12.หากพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะปัญหาการขาดดุลการคา้ วธีิแกปั้ญหาขอ้ใดใหผ้ลชา้ทีสุด 

 ก. ส่งสินคา้ออกใหม้ากขึน 

 ข. รัฐบาลลดรายจ่ายดา้นต่างๆลง 

 ค. รณรงคใ์หป้ระชาชนประหยดั 

 ง. ส่งเสริมการท่องเทียวและลงทุนจากต่างประเทศ 

13. กิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบใด ทีใชร้ะบบภาษีในอตัราเดียวกนัระหวา่งประเทศ
สมาชิก  

 ก .ตลาดร่วม  
  ข. สหภาพศุลกากร 

  ค. เขตการคา้เสรี 

 ง. สหภาพเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ  
14. เป้าหมายหลกัทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนคือขอ้ใด  
  ก. ร่วมมือกีดกนัสินคา้เขา้จากประเทศนอกกลุ่ม 

  ข. ร่วมมือกนัพฒันาอุตสาหกรรมเพือการส่งออก 

 ค. ร่วมมือกนัพฒันาความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

 ง. ส่งเสริมการลงทุนระหวา่งประเทศสมาชิกใหมี้ลกัษณะเป็นเขตปลอดภาษี  
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15. วตัถุประสงคข์องการก่อตงัสมาคมประชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นขอ้ใดทีมีผลต่อคุณภาพ
ของสังคมในแต่ละประเทศ  
       ก. การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี       
  ข. การใหค้วามช่วยเหลือกนัในดา้นเทคโนโลย ี

  ค. การเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  
            ง. การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการฝึกอบรมและวจิยั 
16. หนา้ทีของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศทีมีต่อประเทศสมาชิกไดแ้ก่ขอ้ใด  
 ก. ส่งเสริมการคา้โลกร่วมกบัองคก์ารคา้โลก 

 ข. ฟืนฟูเศรษฐกิจโลกดว้ยการใหกู้ย้มืแบบไม่คิดดอกเบีย 

 ค. ช่วยเหลือประเทศทีมีปัญหาการขาดดุลการชาํระเงินโดยคิดดอกเบียตาํ 
 ง. ดูแลรักษาดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศใหส้มดุลโดยตงักองทุนกลางใหกู้ย้มื 
17. การทีประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกส่งผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยา่งไร 
   ก. มีตลาดการคา้มากขึน เป็นผลดีต่อการส่งออก  

   ข.ไดรั้บความช่วยเหลือทางวิชาการเกียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
   ค. ประเทศในสหภาพยโุรปเขา้มาลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศมากขึน   
   ง. มีระบบการเงินและการคลงัเป็นแบบเดียวกนักบัประเทศสมาชิกอืนๆ 

18.การทีประเทศสมาชิกอาเซียนมีการตกลงกนัในการผลิตสินคา้เฉพาะทีตนถนดั นกัเรียนเห็นดว้ย
หรือไม่เพราะเหตุใด 
          ก. เห็นดว้ย เพราะเพิมการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกใหม้ากขึน 

          ข. เห็นดว้ย เพราะลดการผลิตสินคา้ทีซาํซอ้นกนั ตน้ทุนการผลิตตาํลง 

          ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหป้ระเทศอืนๆ ไม่อยากมาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน  

          ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการการผลิตของผูผ้ลิตภายในประเทศ 

19.ขอ้ใด ไม่ใช่สาเหตุทีเกิดการคา้ระหวา่งประเทศ  
  ก. ทรัพยากรธรรมชาติทีแตกต่างกนั  

  ข. ตน้ทุนการผลิตของแต่ละประเทศไม่เท่ากนั 

  ค. รสนิยมในการบริโภคแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 

  ง. ระบอบการปกครองทีแตกต่างกนัของประเทศต่างๆ 
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20. นโยบายใดจะทาํใหแ้ต่ละประเทศมีศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการคา้ 
ระหวา่งประเทศไดม้ากทีสุด 

 ก. การใชน้โยบายการคา้คุม้กนัการผลิต 

 ข. การระดมเงินออมเพือการลงทุน 

 ค. การชาํระหนีต่างประเทศก่อนกาํหนด 

 ง. การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
21. ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องนโยบายการคา้แบบคุม้กนั  
 ก. คุม้ครองการผลิตภายในประเทศ 

 ข. ป้องกนัการครอบครองตลาด 

 ค. ใหค้วามเป็นธรรมกบัผูผ้ลิตเท่าเทียมกนั 

 ง. คุม้ครองอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ 
22. เมือใดก็ตามทีดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศขาดดุล ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นไปตามขอ้ใด   
 ก. ดุลการคา้ระหวา่งประเทศ ขาดดุลเสมอ 

 ข. จะมีผลทาํใหทุ้นสาํรองของประเทศลดลง  
 ค. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขึนตรงกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ง. มีคนไทยไปเทียวต่างประเทศมากกวา่ทีชาวต่างประเทศมาเทียวเมืองไทย 

23. การส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศไดน้อ้ย รวมถึงความสมารถในการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ
ตาํเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาอะไรตามมา  
 ก. การขาดดุลบริการ 

 ข. การดุลบญัชีเดินสะพดั 

 ค. การขาดดุลการชาํระเงิน 

 ง. การขาดทุนสาํรองระหวา่งประเทศ 
24. ประเทศใดทีเป็นคู่คา้ทีสาํคญัของไทยในปี 2554 ทีมีมูลค่าการคา้สูงสุด 
 ก. จีน 

 ข. อเมริกา 
 ค. ญีปุ่น 

 ง. เกาหลีใต ้
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25. บทบาทของไทยดา้นการผลิตสินคา้การเกษตรกรรมในปัจจุบนัเปรียบเทียบไดส้อดคลอ้งกบัขอ้
ใดมากทีสุด 
 ก. หอ้งพยาบาล 

 ข. หอ้งครัวของโลก 

 ค. สถานบนัเทิงของโลก 
 ง. โรงงานอุตสาหกรรม 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                        เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

1. ค              11.  ค 21.  ง  1.  ง 11.  ก 21.  ค 

2. ข              12.  ง 22.  ง  2.  ข 12.  ค 22.  ข 

3. ค           13.  ค 23.  ข  3.  ก 13.  ข 23.  ค 

4. ง              14.  ค 24.  ค  4.  ค 14.  ค 24.  ค 

5. ค          15.  ง 25.  ข  5.  ง 15.  ก 25.  ข 

6. ข          16.  ข   6.  ข 16.  ง 

7. ค          17.  ง   7.  ง 17.  ก 

8. ก          18.  ค   8.  ง 18.  ข 

9. ค          19.  ง   9.  ก 19.  ง 

10. ง          20. ง   10. ค 20.  ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา                                                                         วทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
รหัสวชิา 2000-1302 รายวชิาภูมิเศรษฐศาสตร์                                 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หน่วยการเรียนท ี5 ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก     คาบที1-2 ใน 10 คาบ                               
 เรืองการพฒันาเศรษฐกจิ                                                                  เวลา 2 คาบ (120 นาท ี) 
……………………………………………………………………………………………………… 

ความเข้าใจทคีงทน  
 ถา้ประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจทีดีแลว้ ย่อมทาํให้ประชาชนในประเทศมีการกินดีอยู่ดี 
และส่งผลต่อคุณภาพชีวติทีดี  

 
สมรรถนะย่อย 
 35.1 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกทีมีผลต่อการพฒันาประเทศ 

ตัวบ่งชี 
 35.101 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระบบเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกทีมีผลต่อการพฒันา
ประเทศ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.อธิบายความหมายและความจาํเป็นของการพฒันาเศรษฐกิจได ้
 2.สรุปปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 

2. เกณฑก์ารวดัระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

3. ปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน  
  ครูนาํรูปภาพประเทศทีมีความเจริญก้าวหน้า และประเทศทีล้าหลัง เช่นภาพที
แสดงถึงความอดอยาก ยากจน ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบแลว้เชือมโยงเขา้เรืองเศรษฐกิจ ตลอดจนความ
ตอ้งการความจาํเป็นในการพฒันาเศรษฐกิจ 
 2.  กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ซึงแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ6 
คน จาํนวน 5 กลุ่ม มี 6 ขนัตอน ดงันี  

      2.1 ขนั K - (What We Know) ครู นาํคาํวา่ "การพฒันาเศรษฐกิจ" ฉายขืนจอ
เครืองฉายดว้ยคอมพิวเตอร์   และกระตุน้ให้นกัเรียนคิดและตอบคาํถามถึงความรู้ สิงทีนกัเรียนเคย
เรียนรู้มาแลว้เกียวกบั "การพฒันาเศรษฐกิจ" บนัทึกคาํตอบทีไดล้งในตาราง ช่อง K 

     2.2 ขนั W - (What We Want to fine Out) ครูกระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนัคิดและ
ตงัคาํถามถึงสิงทีนักเรียนต้องการรู้เกียวกับ  การพฒันาเศรษฐกิจโดยให้นักเรียนตงัคาํถาม ให้
ครอบคลุม โดยครูคอยช่วยเหลือและตงัคาํถามร่วมกบันกัเรียน เช่น 

         -  การพฒันาเศรษฐกิจมีความจาํเป็นอยา่งไร 

        -  ปัจจยัใดบา้งทีใชว้ดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ 

         -  ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเศรษฐกิจหรือไม่ 
    -  มีปัจจยัใดบา้งทีส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
    2.3 ขนั L- (What We Have Learned) ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบ
ความรู้เรือง การพฒันาเศรษฐกิจ แลว้กระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มระดมสมองบอกถึงสิงทีได้เรียนรู้
แลว้หลงัจากอ่านเรือง การพฒันาเศรษฐกิจ   โดยให้บนัทึกสิงทีไดเ้รียนรู้ลงในตารางช่อง L  อีกทงั
ให้นักเรียนช่วยกันจดัลาํดับเนือหาทีได้เรียนรู้ ตลอดจนให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความรู้ที
นกัเรียนรู้แล้ว กบัสิงทีนักเรียนตอ้งการรู้ ทีตงัคาํถามไวใ้นช่อง W ว่าตอบคาํถามไดค้รบทุกขอ้
หรือไม่ ถา้ยงัไม่ครบ ใหแ้ยกคาํถามทีนกัเรียนยงัหาคาํตอบไม่ได ้ไวที้ส่วนทา้ยของตารางในช่อง W 

      2.4 ขนั H- (How we  can   Learn More)  ครูกระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนับอก
แหล่งขอ้มูลทีจะสามารถคน้ควา้เพิมเติมเพือตอบคาํถามในสิงทีนกัเรียนยงัหาคาํตอบไม่ได ้ทีใส่ไว้
ในส่วนทา้ยของช่อง W บนัทึกแหล่งขอ้มูลทีนกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้เพิมเติมลงในตารางช่อง 
H  และคน้ควา้เพือตอบคาํถามเพิมเติมของครู เช่น 

    - ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจทางด้าน
ใดบา้ง 
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   2.5   ขนัการสร้างแผนภาพความคิด (Mapping) ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูล
จากการอ่านมาสร้างแผนภาพความคิด พร้อมตกแต่งใหส้วยงาม เพือเตรียมนาํเสนอหนา้ชนัเรียน 

   2.6   ขนัการสรุปเรืองจากการอ่าน (Summarizing) ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนั
เขียนสรุปใจความสาํคญัของเรือง การพฒันาเศรษฐกิจลงในตารางทีเตรียมไว ้

 3. ขนัอภิปรายและสรุป 

  3.1 ครูและนักเรียนร่วมกนัตรวจสอบ คาํถามคาํตอบ และผลงานว่าได้ปฏิบติั
ครบถว้น ถูกตอ้งหรือไม่ 
  3.2 ให้ตวัแทนกลุ่มนาํผลงานแผนภาพความคิดออกมานาํเสนอหน้าชนัเรียนและ
ร่วมกนัคดัเลือกผลงานไปติดไวที้ป้ายนิเทศในหอ้งเรียน จาํนวน 1 กลุ่ม 

   3.3 กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ความเขา้ใจในเรือง การพฒันาเศรษฐกิจ 

อีกครังหนึงโดยถามนกัเรียนว่า หากประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจทีดีแลว้จะทาํให้เกิดประโยชน์
อยา่งไร และใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัจาํนวน 10 ขอ้ 
 
สือการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรืองการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 2. ตาราง KWLH Plus 

 3. ภาพประกอบประเทศทียากจนและประเทศทีรํารวย 

 
แหล่งการเรียนรู้ 

จารุวรรณ บุญยรัตพนัธ์.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พนืฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชันที 4 (ม. 4 – ม. 6).กรุงเทพฯ: แมค็,2550 

 ประพนัธ์ เศวตนนัท ์และไพศาล เล็กอุทยั.หลกัเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์    
               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2540 

 สุชาดา วราหพนัธ์. ภูมิเศรษฐศาสตร์  พิมพค์รังที 4.กรุงเทพฯ: เอมพนัธ์,2553. 
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การวดัและการประเมินผล 
ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 

ความรู้ 
         1.คว ามหม า ย ขอ งก า รพัฒน า
เศรษฐกิจ 

         2.ปั จ จั ย ที มี ผ ล ต่ อ ก า รพัฒ น า
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
การตรวจสอบ
ผลงาน 
การตรวจ
แบบฝึกหดั 

 

 
แบบประเมินผลงาน 
แบบฝึกหดั 

 

 

ผูส้อน 

ทกัษะกระบวนการ 
         1. ทกัษะการสรุปความ 

         2. ทกัษะการใหเ้หตุผล 

 

การสังเกต 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผูส้อน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
        1.มีความรับผดิชอบ 

        2. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

        3. มุ่งมนัในการทาํงาน 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 

ผูส้อน 

 
หมายเหตุ ใชใ้บรายชือนกัเรียนวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรีเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม 

ชินงาน/ภาระงาน 
            แผนภาพความคิด เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ 
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เกณฑ์การประเมิน 
              แผนภาพความคิด เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี  (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. เนือหา 
ขอ้มูลถูกตอ้งและสมบูรณ์
ทุกประเด็น  

ขอ้มูลถูกตอ้งแต่ขาด
ไป1- 2 ประเด็น 

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งและขาด
ไปมากกวา่ 2 ประเด็น 

2. รูปแบบ 

แผนภาพความคิดมีประเด็น
หลกั ประเด็นรองและ
ประเด็นยอ่ยสัมพนัธ์กนั
อยา่งเป็นขนัตอนและ
ครบถว้น 

แผนภาพความคิดมี
ประเด็นหลกั ประเด็น
รองและประเด็นยอ่ย
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็น
ขนัตอนแต่ไม่ครบถว้น 

แผนภาพความคิดมี
ประเด็นหลกั ประเด็นรอง
และประเด็นยอ่ยแต่ไม่
สัมพนัธ์กนัและไม่
ครบถว้น 

3. ความ
สวยงาม/
สร้างสรรค ์

สะอาด เรียบร้อย รูปแบบ
แปลกใหม่ ไม่ซาํแบบใคร 

สะอาด เรียบร้อย 
รูปแบบไม่แปลกใหม่ 

ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย 
รูปแบบไม่แปลกใหม่ 
  

 

  
 เกณฑ์การให้คะแนน 

       คะแนน            8-9       คะแนน            หมายถึง          ดี  

       คะแนน            5-7       คะแนน            หมายถึง          พอใช ้ 

       คะแนนตาํกวา่   5          คะแนน            หมายถึง          ตอ้งปรับปรุงใหม่ 
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ใบความรู้ เรืองการพฒันาเศรษฐกจิ  

 
 
                                                                                                                                    

            การพฒันาเศรษฐกิจ คือ การทาํให้เกิดการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็น
การผลิต การบริโภค การกระจาย และการแลกเปลียน เพราะเท่ากบัทาํให้โครงสร้างทงัระบบมีการ
ขยายตวั ซึงจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่เนืองจากการพฒันาเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศไม่เท่ากนั จึงทาํใหมี้การแบ่งระดบัความเจริญทางเศรษฐกิจโดยใชปั้จจยัหลายอยา่งประกอบ 
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึงทีตอ้งการพฒันาตนเองให้เป็นประเทศทีมีความกา้วหนา้ เพือการกิน
ดีอยูดี่ของประชาชนในชาติ  

ความหมายของการพฒันาเศรษฐกจิ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ  (Economics Development) หมายถึง กระบวนการทีก่อให้เกิดความ
เจริญทางเศรษฐกิจโดยสมาํเสมอและต่อเนืองเป็นระยะเวลายาวนานพอทีจะทาํให้เกิดการปรับปรุง
เปลียนแปลงสภาพทางสังคมและยกระดบัการดาํรงชีพของประเทศให้สูงขึน เกิดการเพิมขึนของ
รายไดที้แทจ้ริงต่อบุคคล (per capita real income) ตลอดระยะเวลายาวนานเพือให้มาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ดีขึนกว่าเดิม การกระจายรายไดเ้ป็นไปอย่างเสมอภาค ประชาชน
ส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์จากรายไดที้เพิมขึนอยา่งเท่าเทียมกนัการพฒันาเศรษฐกิจถือเป็นนโยบาย
หลกัทีทุกรัฐบาลจะตอ้งวางแผนหาวิธีการทีจะพฒันาให้เจริญกา้วหน้า เพราะการพฒันาเศรษฐกิจ
เป็นการสร้างความอยู่ดีกินดี และคุณภาพชีวิตทีดีให้กบัประชาชน ทุกประเทศจึงถือว่า การพฒันา
เศรษฐกิจเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นในการสร้างและดาํรงความเป็นชาติใหค้งอยูอ่ยา่งมนัคงต่อไป 

ความจําเป็นในการพฒันาเศรษฐกจิ 
            เป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมมี 5 ประการคือ 1) การมีรายไดแ้ละมาตรฐานการ
ครองชีพทีสูงขึน 2) การกระจายรายไดดี้ขึน 3) การมีงานทาํ 4) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
5) การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษ เพือนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทีมีคุณภาพและ
ยงัยืน แต่ทรัพยากรมีจาํกดัตอ้งใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพมากทีสุด มีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพและเพียงพอเต่อพฒันาประเทศ ทงันี การเพิมขึนของประชากรใน
อตัราสูงไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาประเทศเพราะจะไม่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติของ
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ประเทศทีมีอยู่และเกิดการว่างงานขึน นอกจากนนัผลผลิตเฉลียต่อคนลดลงเพราะทรัพยากรและ
ผลผลิตขยายตวัไม่ทนั 

 

เกณฑ์การวดัระดับการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

การวดัการเจริญเติบโตและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไม่มีตวัชีวดัใดทีสมบูรณ์ ตอ้ง
ใช้ตวัชีวดัหลายชนิดร่วมกนั เช่น ตวัชีวดัรายไดที้แทจ้ริงต่อบุคคลจะแสดงถึงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความสามารถในการผลิตของบุคคล แต่ไม่ไดแ้สดงถึงสภาพความเป็นอยูข่องประชา
ขนในดา้นอืนๆ ดงันนั ในการพิจารณาตอ้งใชชี้วดัอืนประกอบกนัอาทิ 

1. รายได้ต่อบุคคล การจะวดัวา่ ประเทศใดมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัใดนนัไม่ 
สามารถพิจารณาไดจ้ากปัจจยัใดปัจจยัหนึง ในเรืองนีนกัเศรษฐศาสตร์ไดพ้ยายามคิดคน้หาทางวดั
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ หลายวิธี แต่ยงัหาขอ้สรุปไม่ไดว้่าวิธีใดใช้วดัไดดี้ทีสุดทาง
องค์การสหประชาชาติจึงกาํหนดให้ใช้รายได้ต่อบุคคล เป็นเครืองวดัฐานะทางเศรษฐกิจของแต่     
ละประเทศ รายไดต่้อบุคคล (Pre Capita Income) คือ รายไดเ้ฉลียต่อคนในเวลา 1 ปี โดยคิดจาก
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) หารดว้ยจาํนวนประชากรทงั
ประเทศ โดยหากประชากรมีรายได้สูง สภาพความเป็นอยู่จะดีขึน ย่อมส่งผลต่อส่วนรวม ทาํให้
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าขึนด้วย เพราะเมือประชาชนมีรายได้ย่อมหมายถึง 
ประชาชนมีงานทาํ มีอาชีพ การผลิตก็เกิดการขยายตัว เพราะมีกาํลังจ้าง ประชาชนมีกาํลังซึอ 
สามารถศึกษาในระดบัสูงขึนก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ซึงเป็นความต่อเนืองทีเกิดผลต่อการ
พฒันาทงัสิน แต่ทงันี รายไดที้นาํมาใช้วดันนั จะตอ้งเป็นรายไดจ้ากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย
ประเภท ไม่ไดย้ดึจากสินคา้อยา่งใดอยา่งหนึงเพียงอยา่งเดียว เทคโนโลยแีละการผลิต ความกา้วหนา้
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเทคโนโลยีดา้นต่างๆ ทีนาํมาใช้ในการผลิตของประเทศที
พฒันาแล้วจะเจริญก้าวหน้ามาก ทาํให้การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ มีคุณภาพ        มีการ
คน้ควา้วจิยัเพือการพฒันาดา้นต่างๆ อยา่งจริงจงั ความเจริญจึงเกิดขึนอยา่งต่อเนือง ส่วน 
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ประเทศทีดอ้ยพฒันาและกาํลงัพฒันาขาดเทคโนโลยี การผลิตมีคุณภาพตาํ ไม่สามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดโลก ตอ้งพึงพาเทคโนโลยีสินคา้และบริการจากประเทศทีพฒันาแลว้ โดยเฉพาะสินคา้ดา้น
อุตสาหกรรมทีมีการลงทุนสูง 

2. ทศันคติและความเชือมันในตนเอง ประชากรในประเทศพฒันาแลว้ จะมีความ 

ขยนัหมนัเพียร มุ่งทีจะทาํงานเพือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่ามากทีสุด โดยพยายามทีจะใชค้วามคิด
ความสามารถของตนเองในการทาํงาน แต่ประชากรในประเทศดอ้ยพฒันาส่วนใหญ่มกัไม่ชอบการ
เสียง ขาดความเชือมนัตนเอง การประกอบอาชีพจึงมกัใชรู้ปแบบหรือวธีิเดิมๆ คือ ทาํตามกนัมา 

3. คุณภาพประชากร ในประเทศทีพฒันาแลว้ ประชากรส่วนใหญ่มกัไดรั้บการศึกษามี 

ทกัษะความชาํนาญในดา้นต่างๆ มีระเบียบวนิยั มีเหตุผล ทาํใหป้ระสิทธิภาพของผลผลิตมีคุณภาพมี
สุขภาพอนามัยทีแข็งแรง รู้จักดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และมีความพร้อมของภาครัฐในการ
ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขทีดีกวา่ ซึงเป็นลกัษณะทีแตกต่างจากประเทศทีดอ้ยพฒันา 

4.ขนาดของครอบครัว ประเทศทีพฒันาแล้วส่วนใหญ่ขนาดครอบครัวจะเป็นครอบครัว
ขนาดเล็ก มีจาํนวนสมาชิกนอ้ย ซึงตรงขา้มกบัประเทศดอ้ยพฒันาทีเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาด
ใหญ่ประชากรมีคุณภาพชีวิตตาํ รัฐไม่สามารถพฒันาความเจริญด้านอืนได้เต็มที โดยเฉพาะการ
พฒันาสิงบริการขึนพืนฐานดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน ซึงนบัวนัจะมีเพิมขึน 

5. ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท ในประเทศทีพฒันาแลว้ ความแตกต่างระหวา่ง 

เมืองและชนบทมีไม่มากนกั สําหรับประเทศทีดอ้ยพฒันาจะแตกต่างกนัยา่งชดัเจน ทาํให้กลายเป็น
สิงฉุดรังการพฒันา เพราะขาดปัจจยัพืนฐานของการพฒันา 
ปัจจัยทมีีผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
 การจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้กา้วหน้านนั จะตอ้งมีความพร้อมในหลาย ๆ ดา้น    
ทีสาํคญัไดแ้ก่ 

 1. ประชากรของประเทศ ประชากรหรือทรัพยากรมนุษยจ์ดัเป็นทรัพยากรทีมีคุณภาพเพราะ
เป็นปัจจยัสาํคญัของการผลิตทุกประเภท จะตอ้งเป็นแรงงานสาํคญัในองคก์ารบริหารผูป้ระกอบการ 
และแรงงานทวัไป ซึงทุกฝ่ายจะตอ้งมีคุณภาพ ปริมาณประชากรของไทยจะตอ้งมีความเหมาะสม
กับปริมาณของทรัพยากรทีมีอยู่ จะต้องมีการควบคุมอตัราการเพิมให้น้อยลง และต้องพฒันา
คุณภาพของประชากรไปพร้อมกนัดว้ย ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัจจยัการผลิตทีสําคญัอยา่งหนึง
เช่นเดียวกนั การผลิตทุกประเภทจะตอ้งอาศยัทรัพยากรเป็นวตัถุดิบและส่วนประกอบทีสําคญัทงัสิน 
ทงันีขึนอยูก่บัประเภทของการผลิต การมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์          
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ก็จะทาํให้เกิดการลงทุนเพิมขึน เพราะไม่ตอ้งลงทุนดา้นวตัถุดิบโดยการนาํเขา้ ประเทศนนัก็จะมี
ความกา้วหนา้และมนัคงทางเศรษฐกิจ 

 2. เทคโนโลยี การนาํเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้การผลิตทุกประเภทมีประสิทธิภาพเพราะ
ช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์เตม็ที เป็นการประหยดัตน้ทุนการผลิตสามารถผลิต
สินค้าได้ในปริมาณทีต้องการโดยใช้เวลาไม่มาก ประเทศไทยยงัขาดเทคโนโลยีการผลิตหลาย
ประเภท ทงันีเพราะประเทศไทยขาดบุคลากรทีจะผลิตและใชเ้ทคโนโลยีไดเ้ป็นอยา่งดีการผลิตบาง
ประเภทยงัตอ้งใชท้งัเทคโนโลยแีละบุคลากรจากต่างประเทศ 

 3. ทุน ในทางเศรษฐศาสตร์ “ทุน” มิได้หมายถึง เงิน แต่ทุนทีแทจ้ริงหมายถึง เครืองจกัร 
เครืองมืออุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยพืนฐานทีเอืออาํนวยให้เกิดการผลิต เช่น ถนน ไฟฟ้า เขือน 
ยานพาหนะทีใช้ในการขนส่ง การสือสาร เป็นตน้ เนืองจากสิงเหล่านีจะก่อให้เกิดการลงทุนดา้น
ต่างๆ และสิงทีจะก่อให้เกิดปัจจยัดงักล่าวมานีได้นัน ประชากรในประเทศจะตอ้งรู้จกัการออม 
เพราะเงินออมจะสามารถนาํไปใช้ในการลงทุนได ้แต่สําหรับการลงทุนของไทยในดา้นต่างๆ ยงั
ประสบปัญหาดา้นเงินทุน เนืองจากการออมของประชาชนมีน้อย การลงทุนส่วนหนึงตอ้งกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงินของต่างประเทศ ดงันนัสิงสาํคญัทีประเทศไทยจะตอ้งดาํเนินการคือการเร่งระดม
การออมในประเทศใหม้ากขึน เพือเป็นทุนในการพฒันาเศรษฐกิจต่อไป 

 4. สภาพการเมือง สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยมีผลกระทบต่อการตดัสินใจดา้น
การลงทุน ทงัจากนกัลงทุนไทย และนกัลงทุนจากต่างประเทศ เนืองจากเกิดความไม่มนัใจเป็นผล
ทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจของไทยไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร ดงันนัจึงตอ้งลดปัญหาดงักล่าว เพือ
สร้างความมนัใจใหก้บันกัลงทุนมากขึน 
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การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
ตาราง KWLH Plus เรืองการพฒันาเศรษฐกจิ 

K 
รู้อะไรบ้าง 

 

W 
ต้องการเรียนรู้อะไร 

L 
ได้เรียนรู้อะไร 

H 
หาความรู้เพมิเติม 

ได้อย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

180 

 

แผนภาพความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปใจความสาํคญั 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
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คําชีแจง  ใหท้าํเครืองหมาย  หนา้ขอ้ทีคิดวา่ถูก และทาํเครืองหมาย  หนา้ขอ้ทีคิดวา่ผดิ 

........1.  การสร้างความอยูดี่กินดี และคุณภาพชีวติทีดีใหก้บัประชาชน เป็นความหมายของการ  
             พฒันาเศรษฐกิจ 
........2.  ถา้ระดบัราคาสินคา้ในประเทศสูงขึนนนัหมายถึงประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจทีดี 
…....3.  กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันามีลกัษณะสาํคญัคือ รายไดท้งัหมดมาจากสินคา้ส่งออก 

........4.  สภาพการเมืองทีมนัคงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

........5.  ถา้ไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม ก็ไม่  
             สามารถพฒันาเศรษฐกิจในประเทศได ้
.......6.   การทีทุกประเทศตอ้งมีการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะตอ้งการให้รัฐบาลมีงบประมาณใน 

             การบริหารประเทศ 

.......7.   ปัจจยัสาํคญัทีสุดในการพฒันาเศรษฐกิจคือทรัพยากรมนุษย ์

......8.   ทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั กระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยเป็นส่วนหนึงของ 

              วตัถุประสงคใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ 

......9.   การทีคนไทยมีภาวะการออมตาํยอ่มส่งผลต่อระดบัการพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวม 

.....10.   การเพิมทกัษะของแรงงานเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีมีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันา 
             เศรษฐกิจและการกระจายรายได ้

                                             แบบฝึกหัดเรืองการพฒันาเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ชือ-สกลุ........................................................................... 

เลขที............สาขางาน…………………………………………… 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 

สามารถจดัการเรียนรู้ไดต้ามขนัตอน ตรงตามวตัถุประสงคที์วางไว ้และเมือเสร็จสิน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ในขนัตอนการวดัและประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ นกัศึกษาสามารถทาํ
แบบฝึกหดัจาํนวน 10 ขอ้ไดผ้า่นเกณฑทุ์กคน โดยมีคะแนนสูงสุด 9 คะแนน ตาํสุด 6 คะแนนแต่
ยงัคงมีนกัศึกษาจาํนวน 1 กลุ่มทียงัเขา้ใจในขนัตอนการเรียนไม่ชดัเจน จึงทาํใหผ้ลงานของกลุ่มนี
เสร็จเกือบไม่ทนัเวลา เนืองจากสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจไม่ตรงกนั ครูจึงไดอ้ธิบาย ยกตวัอยา่งเพิมเติม
จนเขา้ใจตรงกนั 

 
ปัญหาหรือสิงทต้ีองการพฒันา 

ทกัษะในการอ่าน ควบคู่กบัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นการ
อธิบาย การอภิปรายขอ้ความรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม การบริหารเวลา 
 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ 

ควรมีการคดัเลือกบทอ่านหรือเนือหาทีไม่ยาวจนเกินไป เพือทีนกัศึกษาจะไดบ้ริหารเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนไดมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน และเนือหาควรมีลกัษณะเป็น
บทความทีนาํมาจากสือต่างๆทีสอดคลอ้งกบัเนือหาการเรียนรู้ เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนให้
มากยงิขึน  

 
 
       ลงชือ............สุวรรณา................ผู้สอน 
        (นางสุวรรณา   ดวงสวสัดิ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1  
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา                                                                         วทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี 
รหัสวชิา 2000-1302 รายวชิาภูมิเศรษฐศาสตร์                                 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หน่วยการเรียนท ี5 ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก     คาบที1-2 ใน 10 คาบ                               
เรือง การพฒันาเศรษฐกจิ                                                                  เวลา 2 คาบ (120 นาท ี) 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ความเข้าใจทคีงทน  
 ถา้ประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจทีดีแลว้ ย่อมทาํให้ประชาชนในประเทศมีการกินดีอยู่ดี 
และส่งผลต่อคุณภาพชีวติทีดี  

 
สมรรถนะย่อย 
 35.1 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกทีมีผลต่อการพฒันาประเทศ 

 
ตัวบ่งชี 
 35.101 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระบบเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกทีมีผลต่อการพฒันา
ประเทศ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความจาํเป็นของการพฒันาเศรษฐกิจได ้
 2. สรุปปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้
 
สาระการเรียนรู้ 

1.ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 

2.เกณฑก์ารวดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ 

3.ปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
  1. กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน 
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   1. 1 ผูส้อนนาํเสนอภาพประเทศทีมีความเจริญกา้วหนา้ และภาพประเทศ
ทีแสดงถึงความอดอยาก ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบ อภิปรายแลว้โยงเขา้เรืองเศรษฐกิจ ตลอดจนความ
ตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจ 
  2. กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ โดยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ6 คนจาํนวน 5 กลุ่ม  

  2.1  ครูแจกใบความรู้  และใบงานเรืองการพฒันาเศรษฐกิจ แล้วให้
นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้ แลว้ตอบคาํถามเพิมเติมของครู เช่น 

   การพฒันาเศรษฐกิจมีความจาํเป็นอยา่งไร 

       ปัจจยัใดบา้งทีใชว้ดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ 

         ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพฒันาเศรษฐกิจหรือไม่ 
  2.2 ครูใหน้กัเรียนทาํใบงาน เรืองการพฒันาเศรษฐกิจจาํนวน 3 ขอ้ 

   2.3   ครูสุ่มให้ตวัแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ตอบคาํถามจากใบงานเรืองการ
พฒันาเศรษฐกิจ และครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

  2.3 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปเนือหาทีเรียนมาดว้ยการสร้างแผนภาพ
ความคิด แลว้สุ่มตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอหนา้ชนัเรียน  

 3. กิจกรรมรวบยอด 

  3.1 เมือตวัแทนกลุ่มนาํเสนอแผนภาพความคิด เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ
เสร็จแล้ว ครูตงัคาํถามนักเรียนว่า หากประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางทีดี จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัคนในประเทศอยา่งไร 

              3.2 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั จาํนวน 10 ขอ้ 
สือการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ  
 2. ใบงาน เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ  
 3. ภาพประกอบประเทศทียากจนและประเทศทีรํารวย 

 
แหล่งการเรียนรู้ 
 ประพนัธ์ เศวตนนัท ์และไพศาล เล็กอุทยั.หลกัเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์    
               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2540 

จารุวรรณ บุญยรัตพนัธ์.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พนืฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชันที 4 (ม. 4 – ม. 6).กรุงเทพฯ: แมค็,2550 

 สุชาดา วราหพนัธ์. ภูมิเศรษฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุงครังที 4.กรุงเทพฯ: เอมพนัธ์,2553 
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การวดัและการประเมินผล 
  

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 
ความรู้ 
             1.ความหมายของการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

         2.ปั จ จั ย ที มี ผ ล ต่ อ ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

 
การทาํใบงาน 

 

ก า ร ส ร้ า ง แ ผ น ภ า พ
ความคิด 
การตรวจแบบฝึกหดั 

 

 
ใบงานเรืองการพฒันา
เศรษฐกิจ 

แบบประเมินแผนภาพ
ความคิด 

แบบฝึกหัดจาํนวน 10 

ขอ้ 

 

 

ผูส้อน 

ทกัษะกระบวนการ 
         1. ทกัษะการสรุปความ 

         2. ทกัษะการใหเ้หตุผล 

 

การสังเกต 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผูส้อน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
          1.มีความรับผดิชอบ 

       2. สนใจใฝ่เรียนรู้ 

       3. มุ่งมนัในการทาํงาน 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 

ผูส้อน 

หมายเหตุ ใชใ้บรายชือนกัเรียนวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรีเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม 

 

ชินงาน/ภาระงาน 
 ใบงาน เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ 

แผนภาพความคิด เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ 
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เกณฑ์การประเมิน 
       แผนภาพความคิด  เรืองการพฒันาเศรษฐกิจ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี  (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. เนือหา 
ขอ้มูลถูกตอ้งและสมบูรณ์
ทุกประเด็น  

ขอ้มูลถูกตอ้งแต่ขาด
ไป1- 2 ประเด็น 

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งและขาด
ไปมากกวา่ 2 ประเด็น 

2. รูปแบบ 

แผนภาพความคิดมีประเด็น
หลกั ประเด็นรองและ
ประเด็นยอ่ยสัมพนัธ์กนั
อยา่งเป็นขนัตอนและ
ครบถว้น 

แผนภาพความคิดมี
ประเด็นหลกั ประเด็น
รองและประเด็นยอ่ย
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็น
ขนัตอนแต่ไม่ครบถว้น 

แผนภาพความคิดมี
ประเด็นหลกั ประเด็นรอง
และประเด็นยอ่ยแต่ไม่
สัมพนัธ์กนัและไม่
ครบถว้น 

3. ความ
สวยงาม/
สร้างสรรค ์

สะอาด เรียบร้อย รูปแบบ
แปลกใหม่ ไม่ซาํแบบใคร 

สะอาด เรียบร้อย 
รูปแบบไม่แปลกใหม่ 

ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย 
รูปแบบไม่แปลกใหม่ 
  

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

       คะแนน            8-9       คะแนน            หมายถึง          ดี  

       คะแนน            5-7       คะแนน            หมายถึง          พอใช ้ 

       คะแนนตาํกวา่   5          คะแนน            หมายถึง          ตอ้งปรับปรุงใหม่ 
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                                                   ใบงานเรือง การพฒันาเศรษฐกจิ 
 
 

1. การพฒันาเศรษฐกิจมีความหมายวา่ 
อยา่งไร   

 ............................................................. 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปัจจยัใดบา้งทีใชว้ดัระดบัการพฒันา
เศรษฐกิจ 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

3. ปัจจยัใดบา้งทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

ชือ –สกลุ.............................................................. 

ระดบัชนั.......................สาขางาน........................... 
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ใหน้กัเรียนสรุปสาระสาํคญัจากการอ่านเรืองการพฒันาเศรษฐกิจ โดยสร้างเป็นแผนภาพความคิด 

 
แผนภาพความคิดเรืองการพัฒนาเศรษฐกจิ 
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คําชีแจง  ใหท้าํเครืองหมาย  หนา้ขอ้ทีคิดวา่ถูก และทาํเครืองหมาย  หนา้ขอ้ทีคิดวา่ผดิ 

 

........1.  การสร้างความอยูดี่กินดี และคุณภาพชีวติทีดีใหก้บัประชาชน เป็นความหมายของการ  
             พฒันาเศรษฐกิจ 
........2.  ถา้ระดบัราคาสินคา้ในประเทศสูงขึนนนัหมายถึงประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจทีดี 
…....3.  กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันามีลกัษณะสาํคญัคือ รายไดท้งัหมดมาจากสินคา้ส่งออก 
........4.  สภาพการเมืองทีมนัคงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
........5.  ถา้ไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม ก็ไม่  
             สามารถพฒันาเศรษฐกิจในประเทศได ้
.......6.   การทีทุกประเทศตอ้งมีการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะตอ้งการให้รัฐบาลมีงบประมาณใน 

             การบริหารประเทศ 

.......7.   ปัจจยัสาํคญัทีสุดในการพฒันาเศรษฐกิจคือทรัพยากรมนุษย ์

......8.   ทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั กระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยเป็นส่วนหนึงของ 

              วตัถุประสงคใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ 

......9.   การทีคนไทยมีภาวะการออมตาํยอ่มส่งผลต่อระดบัการพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวม 

.....10.   การเพิมทกัษะของแรงงานเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีมีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันา 
             เศรษฐกิจและการกระจายรายได ้

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด เรืองการพฒันาเศรษฐกจิ 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 

สามารถจดัการเรียนรู้ไดท้นัตามเวลาทีกาํหนด แต่ในระหวา่งการศึกษาใบความรู้และการ
ทาํใบงานนกัศึกษาส่วนหนึงไม่ค่อยมีความตงัใจในการอ่าน จึงทาํใหเ้มือครูสุ่มให้ตอบคาํถามจากใบ
งานจึงตอบไดไ้ม่ตรงประเด็น ครูจึงตอ้งใชก้ารอธิบายเพิมเติม 

 
ปัญหาหรือสิงทต้ีองการพฒันา 

ทกัษะการอ่านและการสรุปใจความสาํคญัจากการอ่าน พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ 

ควรเพิมกิจกรรมการเรียนรู้ทีแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนใหม้ากขึน 

 
 

       ลงชือ.....สุวรรณา..........ผู้สอน 
        (นางสุวรรณา   ดวงสวสัดิ) 
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