
52253404 :  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

คาํสาํคญั  :   การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด / ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

  บุศรา  สวนสาํราญ  :  การพัฒนาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5  

ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: อ. ดร.ศิริวรรณ  

วณิชวฒันวรชัย และ ผศ. ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี. 302  หน้า. 
 

  การวิจัยคร้ังน้ีเ ป็นการวิจัยเชิงทดลอง  แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบหลัง (One - Shot Case Study)  โดยมี

วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เ ร่ือง พืช ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด ตามเกณฑ ์80/80   2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เ ร่ือง พืช ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ์ร้อยละ 80  

3) เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั

กจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ์ร้อยละ 80   4)  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด  

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 8 คน ของโรงเรียนบา้นหนอง

ตาแพ่ง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัประกอบด้วย แผนการจัดการเ รียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด  แบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้  แบบทดสอบว ัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH plus  ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X )  

คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทดสอบค่าที ( T-test)   และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 ผลการวิจยัพบวา่  

1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั 

กจิกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด  มีประสิทธิภาพเทา่กบั 88.58/88.13 สูงกวา่เกณฑท์ี่กาํหนดไว ้

2.  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั 

กจิกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด มีคา่เฉล่ียร้อยละ 88.13  สูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดคือร้อยละ 80  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

3.  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus  

ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด มีคา่เฉล่ียร้อยละ  82.81 อยูใ่นระดับคุณภาพสูง และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวค้ือร้อยละ 

80   

4.  ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบ 

คู่คิด โดยภาพรวมคือ  นักเรียนทุกคนชอบและพอใจต่อวิธีการจัดกจิกรรมการเ รียนรู้ เพราะได้ทาํงานคูก่บัเพ่ือน ได้

แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  ได้ฝึกอ่าน  กจิกรรมทาํให้เกดิการจดจาํมีความรู้มากข้ึน ได้ทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น   การทาํแผนภาพความคิดทาํให้มีจินตนาการ สนุก  สามารถนาํรูปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บันทึกการ

อ่านในเร่ืองอ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ  
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52253404  :  MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORD  :  KWLH  PLUS TECHNIQUE WITH THINK-PAIR-SHARE / ANALYTICAL 
   THINKING SKILLS 

 BUSARA  SOUNSUMRAN  : THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOME  

AND ANALYTICAL THINKING SKILLS OF THE FIFTH GRADE STUDENTS TAUGH BY 

KWLH  PLUS TECHNIQUE WITH THINK-PAIR-SHARE. THESIS ADVISORS: SIRIWAN  

VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D., AND ASST  PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, 

Ph.D., 302 pp. 

 The experimental research of One-Shot Case Study  were conducted with purposes to  : 1)  study the 

effectiveness of the lesson  plans for the fifth grade students taught by KWLH plus technique with think - pair -

share to  meet 80/80  criterion.  2)  compare learning outcomes after being taught  by   KWLH plus technique 

with think - pair- share  comparing  with  80% criterion.   3) compare analytical thinking skills of the fifth grade  

students taught by KWLH plus technique with think- pair- share  comparing with  80% criterion  and  4) study 

the students’ opinions toward the instruction by KWLH plus technique with think- pair- share. 

                   The sample consisted of  the  fifth grade students in Bannongtapang school under the jurisdiction of 

the Office Kanchanaburi Education Service Area 2 in the first semester of the 2011 academic year. The research 

instruments  were : 1) lesson plans of  KWLH plus technique with think- pair- share.  2) learning outcome  test  

3) analytical thinking skills test  and  4) a questionnaire. The statistic analysis employed were percentage  (%), 

mean (X), standard deviation (S.D.) , t-test  and content analysis.  

   The research findings of this study : 1) the effectiveness of the lesson plans of  KWLH plus 

technique with think - pair- share were above the criterion  88.58/88.13.  2) the students’ learning outcomes 

after learning by KWLH plus technique with think - pair - share were 88.13 %  which higher than 80%  and 

statistically significant at the  .05 level.  3) the students’ analytical thinking skills  after learning  by  KWLH 

plus technique with think- pair - share  were  82.81 %  which higher than 80 % criterion and  4) the  students’ 

opinions  toward the instruction  by KWLH plus technique with think – pair - share revealed that the students 

had fun to learn and work with  friends, to share their knowledge with friends, to practice critical thinking, to 

read for more knowledge and to  increase  the imagination. 
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 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จได้ด้วยดี   เพราะผู้วิจยัได้รับความกรุณาอย่างสูง จากผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี   ท่านอาจารย ์ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั   อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์  และท่านอาจารย ์ดร. มนต์ชยั   พงศกรนฤวงษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา

วทิยานิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมตน้จนสําเร็จเรียบร้อย  ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านไวด้้วย

ความเคารพอย่างยิ ่ง 

 กราบขอบพระคุณผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ  ประธานตรวจสอบ

วทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่อง จนทาํใหวิ้ทยานิพนธ์ฉบบัน้ี

ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  รวมทั้งคณาจารยท์ุกท่านท่ีประสิทธ์ประสาทวชิา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความ

กรุณาของอาจารยทุ์กท่าน  และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยัคร้ังน้ี 

ได้แก่  อาจารย์ ดร . โชติมา  หนูพริก  นักวิชาการสํานักทดสอบทางการศึกษา  ดร.จิรวรรณ  

นาคพฒัน์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

นางนุดี  รุ่งสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1   นางนุชนารถ  สอนสง รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์

อุปถมัภ์   นางสาวกาญจนา  ทัดสวน  ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านท่ามะกา   ท่ีได้กรุณาเป็น

ผูเ้ ช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจ  แนะนํา ให้แก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีความถูกต้อง 

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ นายอิทธิพทัธ์ หอมสุวรรณ ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 

นางสาววารุณี ตะโกภู ่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบึงวทิยา และคณะครูทุกท่าน ที่ใหค้วามอนุเคราะห์

ช่วยเหลือ  สนบัสนุน  และอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล รวมทั้งนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5  ปีการศึกษา 2554  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณ  พ่ีๆ  เพื่อนๆ  นอ้งๆ  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือน

สนิทและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจในการทาํวิทยานิพนธ์

ตลอดมา  

 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ตลอดจน 

ผูส้นใจโดยทัว่ไป 
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