
การศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  

The study of effects of KWDL for Problem Solving of Physics  
or Learning on Electricity and Magnetism. 

นรินช์ณฏัฐ ์  ตระหง่าน1 

อญัชลี  ทองเอม2  

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหา
วชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2)  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้KWDL เพื่อการ
แกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์  เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
35 คน ท่ีได้รับการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและ
การพรรณนา 

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการใช้ KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 

2. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL 
เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด          
( =  4.46) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ( = 4.69) (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ( =  4.59) และความพึงพอใจในระดบัมาก ด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ( = 4.10) 
 
ค ำส ำคัญ : การพฒันาการเรียนรู้, การแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์, การจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL 
_____________________________ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to study of effects of KWDL for Problem Solving of 

Physics or Learning on Electricity and Magnetism and to explore students’ attitude towards this  
technique. The study was conducted in Semester 2 in the academic year 2015.  An experimental 
group, selected by a purposive sampling, consisted of 35 students in Matthayomsuksa 5 at 
Rajavinitbangkhen School, Bangkok. Research instruments consisted of four lesson plans, an 
achievement test and a satisfaction questionnaire. Mean, percentage, and standard deviation were 
used to analyze the data collected.  

The result showed that: 
(1) The effects of KWDL for Problem Solving of Physics or Learning on Electricity and 
Magnetism, twenty-nine participants could exceed percent passing scores.  at average of 74.29 
percent. However, nine participants did not pass the threshold of 70  percent  
(2) Mean of attitude of students towards physics electricity and magnetism by KWDL for Problem 

Solving of Physics was at 4.46.  Considering all three aspects reveals that the learning activities was 

the most highest mean at 4.69 followed by the atmosphere of learning ( = 4.59) and benefits of 

learning (  = 4.10) respectively. 

 

Keywords:  Development Learning, Problem Solving of Physics, KWDL-Technique. 
 
ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ปัจจุบนัสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีผลต่อการพฒันาคนให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ฉบบัท่ี 10 เนน้การพฒันาคน
ไทยให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2549: 13 -14) การพฒันาคนให้มีประสิทธิภาพคือ การพฒันาการศึกษาโดยน ามาเป็น
พื้นฐานเช่ือมโยงความรู้มาใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัในสังคมและถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาประเทศ 

ฟิสิกส์ถือเป็นหวัใจส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นวิชาท่ีใชต้รรกศาสตร์
และคณิตศาสตร์ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยดีา้นอ่ืนๆ (Constant, 1967 อา้งถึงใน มนตช์ยั 
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สิทธิจนัทร์, 2547, น.1) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจึงไดบ้รรจุวิชาฟิสิกส์ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นสาระหน่ึงใน 8 สาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติ หลกัการ กฎ และทฤษฎีพื้นฐานของวชิาฟิสิกส์ สามารถน าหลกัการของฟิสิกส์ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาประยกุตใ์นดา้นอ่ืนๆ นอกจากน้ีในการเรียนวชิาฟิสิกส์ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการคิดจึง
จะสามารถแกปั้ญหาเพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งได ้นกัการศึกษามีความเช่ือวา่ การคิดเป็นคุณสมบติัและ
พื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูง  ซ่ึงวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาหน่ึงท่ีสอนให้
มนุษยรู้์จกัเก่ียวกบัความคิด โดยใหรู้้จกัคิดเป็นระบบและคิดอยา่งมีเหตุผล (สสวท. 2546: 3-4)  

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนวิชาฟิสิกส์มีสาเหตุหลายประการ ทั้งปัจจยัท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
และผูส้อน เช่น ครูขาดการเตรียมการสอน ครูสอนโดยอธิบายตวัอยา่งจากแบบเรียนเป็นหลกัแลว้ให้
นกัเรียนท าแบบฝึกหดั ครูถ่ายทอดความรู้โดยปราศจากส่ือการสอน นกัเรียนไม่มีโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในการเรียน ครูเร่งสอนเพื่อให้จบเน้ือหาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล นกัเรียนมีพื้นฐานดา้นฟิสิกส์ไม่ดี นกัเรียนขาดการช่วยเหลือแนะน าอยา่งใกลชิ้ดจึงท า
ใหเ้กิดการทอ้แทใ้นการเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจกระบวนการและขาดความเขา้ใจอยา่ง
ต่อเน่ืองในบทเรียน ขาดทกัษะการคิดค านวณ นกัเรียนแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส์ไม่เป็น ท าแบบฝึกหัด
หรือการบา้นไม่ได ้เน่ืองจากโจทยส่์วนใหญ่เป็นโจทยปั์ญหาและตอ้งใช้การคิดวิเคราะห์ (สมศกัด์ิ  
โสภณพินิจ, 2543, น.41)   โดยปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและ
ไม่ชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ จากปัญหาขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดว้่า วิธีการสอนของครูไม่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนและไม่สอดคลอ้งต่อปัญหาของนกัเรียน สอนโดยไม่ค  านึงถึงระเบียบหรือขั้นตอนใน
การคิดและส่วนใหญ่จะเนน้ค าตอบท่ีถูกตอ้งมากกวา่กระบวนการหาผลลพัธ์ การสอนเนน้การค านวณ
และฝึกท าตามตวัอยา่งมากกวา่เนน้กระบวนการท่ีเป็นขั้นเป็นตอนอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิทย ์ 
มูลค าและ อรทยั  มูลค า (2545: 123) เห็นวา่ การสอนบรรยายเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจทฤษฎีปรากฏการณ์ต่างๆ  และไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาแบบประยุกต์ได ้ นอกจากน้ีในการ
เรียนวชิาฟิสิกส์ผูเ้รียนตอ้งอาศยักระบวนการคิดท่ีเป็นขั้นตอนจึงจะสามารถแกปั้ญหาเพื่อหาค าตอบท่ี
ถูกตอ้งได้  นอกจากนั้นนักฟิสิกส์ศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นหน่ึงใน
เป้าหมายหลกัของการสอนวชิาฟิสิกส์ เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้ไปสู่ผลส าเร็จ (Metallidou, 
2009, pp.76-82)   

การใช ้ KWDL (Shaw & Other. 1997: 482 – 486) เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ พฒันามา
จากแนวคิด KWL ของโอเกิล  (Ogle)  เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาโดย KWDL จะท าให้นกัเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์โจทยปั์ญหาอยา่งหลากหลาย และการจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL จะช่วยท าให้นกัเรียนรู้จกั
การคิดเป็นขั้นเป็นตอน สามารถเขา้ใจบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่ความคิดรวบยอดได ้ส่งผล
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ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได้ อีกทั้งเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์
ปัญหาซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถต่างๆ เช่น พฒันาสติปัญญา พฒันาทกัษะทางสังคม 
พฒันาทกัษะในการแกโ้จทยปั์ญหา เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ การใช ้KWDL เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาโจทย์
วชิาฟิสิกส์ ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ได ้จากความส าคญัดงักล่าว
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยการใช้ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพือ่ศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหา วชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทยปั์ญหา        

วชิาฟิสิกส์  เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 

1.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL ผา่น
เกณฑร้์อยละ 70  

2.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้า
และแม่เหล็ก อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.  ประชากร  
ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2558 จ  านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน   95 คน 
2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนท่ี 2           

ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน โดยการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เน่ืองจากผูว้จิยัไดส้อนเพียงหอ้งเดียว  

3.  ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
     3.1  ตวัแปรตน้ คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL  
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    3.2  ตวัแปรตาม  คือ    
1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์

เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
 4.  ขอบเขตเน้ือหา 
      เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ วชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชั้น

มธัยมศึกษาปี ท่ี 5 
5.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ KWDL หมายถึง การจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก โดยมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 K (What we know) นกัเรียนรู้อะไรบา้ง จากโจทย ์ท่ีอ่าน 
ขั้นท่ี 2 W (What we want to know) โจทยต์อ้งการหาอะไร หรือส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้

เม่ืออ่านโจทย ์
ขั้นท่ี 3 D (What we do to find out) นกัเรียนจะตอ้งท าอะไร บา้งเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการรู้  
ขั้นท่ี 4 L (What we learned) นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีได ้ 

 2.  กำรแก้โจทย์ปัญหำวิชำฟิสิกส์ หมายถึง นกัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก โดยใช ้KWDL ตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า โดยดูจากคะแนนแบบฝึกหดั
ในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำฟิสิกส์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
โดยใช ้KWDL ซ่ึงเป็นคะแนนจากแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1.  แผนการการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยการเรียนรู้แบบ KWDL เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
จ านวน 4 แผน 12 คาบเรียน 

768



6 
 

2.  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
ชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

3.  แบบฝึกหดั จ านวน  4 ฉบบัๆ ละ 2 ขอ้ 
4 .  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

วิชาฟิสิกส์  เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั   
จ  านวน 10 ขอ้ 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย 
1.  ช้ีแจงวตัถุประสงค ์รูปแบบการด าเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่

นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
2.  ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน   
3.  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก จ านวน 20 ขอ้ และตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้ KWDL ในการ       

แกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
5.  รวบรวมคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติและสรุปผล 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1.  การน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   

2.  แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.  ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 
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สรุปผลกำรวจัิย 
 
1.  ผลการศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหา วชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

ภาพท่ี 1   แสดงแผนภาพคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของนกัเรียนจ านวน   
35 คน  

 
 ผลการใช ้KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5 เร่ือง 

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  70  

นกัเรียน(คนท่ี) 

ร้อยละ 
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2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL เพื่อการแก้
โจทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

 
 
ภาพท่ี 2   แสดงแผนภาพแสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้

KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็กของนกัเรียนจ านวน 35คน  
 

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL ใน
การแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.46) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ (  =  4.69)  (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ (  =   4.59) และความพึงพอใจในระดบัมาก    
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (  =   4.10) 
 
อภิปรำยผล 

1. ผลการใช้ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5 
เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามท่ีก าหนด
ไว ้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.27    การจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาไดอ้ยา่งมีระบบและเป็นขั้นตอน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีนกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดัทั้ง 4 คร้ัง ถือ
ว่าเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกหัดแบบเป็นขั้นตอนตามตารางท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ และใน
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็เป็นเร่ืองเดียวกบัท่ีนกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดั พบวา่ นกัเรียน
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ท่ีมีคะแนนแบบฝึกหัดไม่ผ่านก็จะมีคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไม่ผ่านเช่นกนั ซ่ึงอาจจะมี
สาเหตุมาจาก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการสอบวดัความรู้ทุกเร่ืองท่ีนักเรียนได้
เรียนไปแลว้ ไม่ไดส้อบทนัทีเม่ือเรียนจบในแต่ละคาบ และขอ้สอบบางขอ้มีความยากมาก ขอ้สอบนั้น
จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 25.27 
ของนกัเรียนทั้งหมด ดงันั้น ถา้เป็นขอ้สอบวิชาฟิสิกส์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ให้พอเหมาะก่อนจะ
น าไปใช ้ไม่ควรใชข้อ้สอบท่ียากจนเกินไป และขอ้สอบท่ีจะใชค้วรมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบฝึกหดั ซ่ึง
อาจช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ KWDL สามารถท าให้นักเรียนเช่ือมโยงเน้ือหาในแต่ละเร่ืองได ้
เน่ืองจากในการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอบรวมทุกเร่ือง ซ่ึงแต่ละเร่ืองมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั 
และจากผลการทดสอบท าให้ทราบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่สอบผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
บุณฑริกา พงษศิ์ริวรรณ (2552) พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน 
เฉล่ียร้อยละ 27.77 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ ร้อยละ 25.00 และงานวิจยัของจิราภรณ์ อุปภา (2554) 
พบวา่ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน
และร้อยละ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั มะลิ ศรีสารคาม 
(2554)  พบวา่ 1) ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค K-W-D-L เร่ือง การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งกระบวนการและหลงั
กระบวนการมีค่าเท่ากบั 90.61 / 74.14  2) ดชันีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L เร่ือง การ
ประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปร มีค่าเท่ากบั 0.6014 3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เร่ือง การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  4) นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L เร่ือง การประยุกตข์องสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL 
ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  =   
4.46) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ (  =  4.69)  (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ (  =   4.59) และความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้น
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (  =  4.10) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราภรณ์ อุปภา (2554) และ
มะลิ ศรีสารคาม (2554) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค K-W-D-L     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ นกัเรียนจ านวน 35 คน เคยเรียนวิชาฟิสิกส์มา มีผูช้อบเรียน
วชิาฟิสิกส์ จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 45.72 และไม่ชอบเรียนวชิาฟิสิกส์จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.72 เร่ืองความยากง่ายของวิชาฟิสิกส์นกัเรียนคิดวา่ยากปานกลาง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.71 นกัเรียนคิดวา่ยากมาก  12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 ซ่ึงความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดในเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้  เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ นกัเรียนมีคะแนนสอบ
ผา่นตามเกณฑ์ จ  านวน 26 คน  จาก 35 คน ส่วนเด็กท่ีไม่ชอบก็จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผา่น
เกณฑต์ามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 
ข้อค้นพบจำกกำรวจัิย  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ KWDL สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาได้
อยา่งมีระบบและเป็นขั้นตอน เหมาะส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการ
ใหค้วามส าคญักบัการท ากิจกรรมซ่ึงเม่ือนกัเรียนเกิดความเขา้ใจแลว้สามารถจะเช่ือมโยงไปหาค าตอบ 
เม่ือท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่บางกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดท้  าตอ้งใชเ้วลาและเวลาท่ี
มีนั้นจ ากดัจึงท าให้นักเรียนอาจเร่งรีบหาค าตอบ ดงันั้นการตั้งประเด็นค าถามอาจตอ้งพิจารณาว่า
เหมาะสมกบัเวลาดว้ยหรือไม ดงันั้นจะเห็นไดว้่า เทคนิค KWDL เหมาะกบัการน ามาใชใ้นการสอน
วชิาฟิสิกส์และอาจน าไปปรับใชก้บัระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้   
 1.  ถา้เป็นขอ้สอบวชิาฟิสิกส์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ให้พอเหมาะก่อนจะน าไปใช ้ไม่ควรใช้
ขอ้สอบท่ียากจนเกินไป และขอ้สอบท่ีจะใชค้วรมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบฝึกหดั ซ่ึงอาจช่วยให้นกัเรียน
ประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน 
 2.  ก าหนดเวลาในแผนการสอน เช่น การแบ่งเน้ือหา การเลือกโจทยปั์ญหาเพื่อจะน ามาเป็น
ตวัอยา่ง   ผูส้อนอาจตอ้งยดืหยุน่เวลาใหเ้หมาะสม 
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 3.  การจดัสภาพห้องเรียนอาจตอ้งแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-6 คน เพื่อการเขา้ถึง
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสามารถดูแลนกัเรียนไดเ้ป็นรายบุคคล    

 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรท าการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์โดยใชรู้ปแบบการสอนเป็นกลุ่ม 4C (Critical 
Thinking, Communication, Collaboration, Creativity)  
 2.  ควรท าการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ KWDL ท่ีส่งผลต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทน
ในการเรียน ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ เป็นตน้  
 3.  ควรน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ร่วมกบัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
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