52253404 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสํา คัญ : การจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด / ทักษะการคิดวิเคราะห์
บุศรา สวนสําราญ : การพัฒ นาผลการเรี ยนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่จดั การเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWLH Plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคู่คิด. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร.ศิริว รรณ
วณิ ชวัฒนวรชัย และ ผศ. ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี. 302 หน้า.
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลอง แบบหนึ่ ง กลุ่ มทดสอบหลัง (One - Shot Case Study) โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง พื ช ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ จดั การเรี ยนรู้
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ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เ รื่ อง พื ช ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWLH plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ร้อยละ 80
3) เปรี ยบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ย นรู้ ด้วยเทคนิ ค KWLH plus ร่ วมกับ
กิจกรรมการเรี ยนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ร้อยละ 80 4) ศึ กษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค
KWLH plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จํา นวน 8 คน ของโรงเรี ยนบ้านหนอง
ตาแพ่ง ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิ ค KWLH plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคู่คิด แบบทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิด วิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่มีต่อการจัดการเรี ย นรู้ ด้วยเทคนิ ค
KWLH plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วยค่า ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย (X )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที ( T-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ อง พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWLH plus ร่ วมกับ
กิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 88.58/88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
2. ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่ วมกับ
กิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดคือร้ อยละ 80 อย่า งมีนัยสํา คัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus
ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคูค่ ิด มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 82.81 อยูใ่ นระดับคุณภาพสูง และสู งกว่า เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้คือร้ อยละ
80
4. ความคิดเห็ นของนักเรี ยน ที่มตี อ่ การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบ
คู่คิด โดยภาพรวมคื อ นัก เรี ย นทุ กคนชอบและพอใจต่อวิธีการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ เพราะได้ทาํ งานคูก่ บั เพื่ อน ได้
แลกเปลี่ ยนความรู้ กบั เพื่ อน ได้ฝึกการคิดวิ เคราะห์ ได้ฝึกอ่า น กิจกรรมทํา ให้ เ กิด การจดจํา มีความรู้ มากขึ้น ได้ทาํ งาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การทําแผนภาพความคิดทําให้ มีจินตนาการ สนุก สามารถนํา รู ปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บันทึ ก การ
อ่านในเรื่ องอื่นๆ หรื อวิชาอื่นๆ
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
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ลายมือชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1...................................................2....................................................

ง

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.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พ นธ์ เ ล่ มนี้ สํา เร็ จได้ด้วยดี เพราะผู้วิจยั ได้รับความกรุ ณาอย่า งสู ง จากผู ้ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี ท่านอาจารย์ ดร.ศิ ริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ และท่านอาจารย์ ดร. มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ต้ งั แต่เริ ่ มต้นจนสําเร็ จเรี ยบร้ อย ผูว้ จิ ยั ของกราบขอบพระคุ ณคณาจารย์ทุกท่านไว้ด้วย
ความเคารพอย่างยิ ่ ง
กราบขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ล พัน ธุ์ ประธานตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง จนทําให้วทิ ยานิพนธ์ ฉบับนี้
ถูกต้อ งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธ์ ประสาทวิชา ผูว้ จิ ยั รู ้ สึก ซาบซึ้ งในความ
กรุ ณาของอาจารย์ทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ก รุ ณาตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แ ก่ อาจารย์ ดร. โชติ มา หนู พริ ก นัก วิช าการสํ า นัก ทดสอบทางการศึ ก ษา ดร.จิ ร วรรณ
นาคพัฒน์ ศึ กษานิเทศก์ช ํานาญการ สํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 2
นางนุ ดี รุ่ งสว่า ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช ํา นาญการพิ เ ศษ สํา นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 นางนุชนารถ สอนสง รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิ เ ศษ โรงเรี ยนนิ วิฐราษฎร์
อุ ปถัมภ์ นางสาวกาญจนา ทัดสวน ครู ช ํา นาญการโรงเรี ยนบ้า นท่ า มะกา ที่ ไ ด้ก รุ ณาเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการพิ จารณาตรวจ แนะนํา ให้แก้ไขเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจยั ให้มี ความถูกต้อ ง
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ นายอิ ทธิ พทั ธ์ หอมสุ วรรณ ผู้อ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองตาแพ่ ง
นางสาววารุ ณี ตะโกภู่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านบึงวิทยา และคณะครู ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมทั้งนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ปี การศึกษา 2554 ที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศทุกท่าน รวมทั้งเพื่อน
สนิทและสมาชิ กในครอบครัวทุกคน ที่ให้ความช่ วยเหลือ และเป็ นกําลังใจในการทําวิทยานิ พนธ์
ตลอดมา
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ ่ งว่า วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อครูผูส้ อน ตลอดจน
ผูส้ นใจโดยทัว่ ไป
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