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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค 
KWLH Plus ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาร่วมกับเทคนิค KWLH Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม จังหวัดพัทลุง จำนวน 17 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน รวม 17 ชั่วโมง 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ 
ฉบับละ 15 ข้อ ก่อนเรียน และหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์   
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ ก่อนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus อยู่ในระดับมากที่สุด 
คำสำคัญ: แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์, เทคนิค KWLH Plus, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
Abstract 
 The objectives of the research were; 1) to compare critical thinking abilities in the 
subject of geography, of students in Grade 3, before and after being taught using 
Constructivist Learning Theory, together with the KWLH Plus Technique, 2) to compare 
learning achievements in the subject of geography, of students in Grade 3, before and after 
being taught using Constructivist Learning Theory, together with the KWLH Plus Technique, 
3) to study the satisfaction of students in Grade 3 towards being taught using Constructivist 
Learning Theory, together with the KWLH Plus Technique. The research was conducted 
using 17 Grade 3 students, from Ban Riang Ngam School, Phatthalung province, using a 
cluster random sampling method as the sample selection process. Data collection tools 
employed in this research were; 1) 8 lesson plans totaling 17 hours, 2) 2 critical thinking 
ability tests in  geography, using multiple-choice questions with 4 options, and containing 
15 questions per test, to measure  abilities before and after  lessons, 3) 2 learning 
achievement tests in geography, using multiple-choice questions with 4 options, and 
containing 30 questions per test, to measure  learning achievements before and after  
lessons, 4) a satisfaction questionnaire containing 20 questions. Statistical methods used 
in the data analysis were; mean, standard deviation, and t-test. 
 
 
 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

1981 

 

The research revealed: 
 1) After being taught using Constructivist Learning Theory, together with the KWLH 
Plus Technique in geography, Grade 3 students achieved higher critical thinking abilities, 
compared to before being taught, with a significance level of 0.01. 
 2) After being taught using Constructivist Learning Theory, together with the KWLH 
Plus Technique in geography, Grade 3 students achieved higher learning achievements, 
compared to before being taught, with a significance level of 0.01. 
 3) After being taught using Constructivist Learning Theory, together with the KWLH 
Plus Technique in geography, Grade 3 students were satisfied with the process at the 
highest level 
Keywords: Constructivist Theory, KWLH Plus technique, Analytical thinking ability, Leaning 

achievement. 

 

บทนำ 
  ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้  
ทำให้แต่ละประเทศต้องมีการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาในประเทศให้มี ความเท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้นั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาคน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  
ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2544)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลัง
ของชาติให้เป็น มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลกยึดมั่นใน การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) และกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยกาลเวลา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสาระที่เป็นองค์ความรู้ 5 สาระ ได้แก่ สาระ
ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระหน้าที ่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระ
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เศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงเป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการวิชาความรู้ จากแขนงวิชา ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้ เกิดความเจริญงอกงามในด้านความรู้ ค้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติและ ค่านิยม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ที่เน้นผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น เน้นให้ครูสอนคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มีความสำคัญที่ใช้หลักในการจัดการเรียนรู้ 
โดยเป็นวิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ทำให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนที่ หลากหลายผสมผสานกันเหมือนการ
สอนอื่น ๆ เพราะเหตุว่าไม่มีการสอน วิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว การสอนที่ดี คือ การสอน ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ เหตุการณ์ ครูผู้สอนจะต้องมีความยืดหยุ่น ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เรียน 
 ทั ้งนี ้ แนวทางที ่กำหนดในการเรียนข้างต้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนมาจากเดิมที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ และบทบาทที่
สำคัญคือ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู ้เรียนได้สำรวจ ค้นหาตามธรรมชาติห้องเรียนควรเติมสิ่งที่
น่าสนใจที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างตื่นตัวโดยการขยาย สร้างบริบทสำหรับ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งกระตุ้นและเอื้ออำนวยต่อการเรยีนรู้
แทนทีค่รูผู้สอนที่เข้ามาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนไม่ใช่เข้ามายืนมองเด็กสำรวจและค้นพบเท่านั้น 
แต่ครูควรแนะนำเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในกลุ่มในการที่จะคิดพิจารณา
ประเด็นคำถาม และสนับสนุนด้วยการกระตุ้น แนะนำ ให้พวกเขาต่อสู้กับปัญหา และเกิดความท้าทาย 
และผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือให้เกิดเป็นแนวคิด
ใหม่เกิดขึ้นการเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ 
 ด้วยเหตุนี้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริม
ทักษะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนก็จะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนที่สูงขึ้ นต่อไปและในชีวิตประจำวันของ
นักเรียนเอง อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องฝึกฝน และพัฒนาให้กับผู้เรียน เพราะทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหาที่แม่นยำ มีความละเอียดในการจำแนกแยกแยะ 
เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างชำนาญ 
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียน
บ้านเหรียงงาม (รายงานผลการประมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2563) นักเรียนเรียนส่วนใหญ่
สามารถอ่านออกและเขียนได้ แต่เมื่อให้วิเคราะห์ในเรื่องที่เรียนหรืออ่านไปแล้วเพื่อสอบถามความเข้าใจ
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นำมาวิเคราะห์ตอบคำถาม หรือสร้างองค์ความรู้ตามที่ตนเองได้อ่าน นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์แล้ว
นำมาตอบคำถามได้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้สาเหตุ
ของปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนโดยยึดเนื้อหาและท่องจำ
มากกว่าทักษะกระบวนการคิดและไม่เน้นผู้เรียนไปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนขาด
โอกาสพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ขาดความสนใจในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นไปตามเป้าหมายและความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์ในแบบทดสอบเกิดความผิดพลาดใน
ขั้นตอนและกระบวนการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ในการตอบคำถาม หรือสร้าง
องค์ความรู้ซึ่งผู้เรียนเองจะเกิดเพียงแค่ความจำ และไม่สามารถนำเนื้อหาบทเรียนวิเคราะห์ไปสร้างองค์
ความรู้ ในการตอบคำถาม หรืออธิบายได้ ผู้วิจัยเห็นว่าในการช่วยเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
ต้องใช้แนวคิด และเทคนิคที่เกี่ยวกับการจัดระบบขั้นตอนเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้ ผู้วิจัยได้สนใจแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มาผสม
กับเทคนิค KWLH Plus ซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับขั้นตอน 
ซึ่งจะส่งผลในการจัดเรียงลำดับองค์ความรู้และจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีต่อไป 

 ดังนั้น เมื่อนำแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาร่วมกับเทคนิค KWLH Plus จะได้เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที ่มีขั ้นตอน กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที ่แตกต่างไปจากเดิม ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ก็เป็นอีกหนึ่งการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนรู้จักทบทวนความรู้เดิมของตนเองได้และนำความรู้เดิมมาใช้ 
โดยนำมาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะต้องอ่านคิด และทำความเข้าใจ
กับเรื่องที่อ่าน และสามารถฝึกทักษะการคิดแบบต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกันเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ให้ผู ้เรียนได้รู ้จักสร้างองค์ความรู้จากเรียนที่ตนเองได้เรียนมา เพื่อจะสามารถนำไป ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
 จากปัญหาดังกล่าวการจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้วิจัย
สนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าเป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การวิเคราะห์
และเข้าใจในเรื่องที่เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองแล้วนักเรียนยังเป็นศูนย์กลางในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบแผนในการ
จัดการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ในราวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่อไป 
 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

1984 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดว ิเคราะห์  สาระภูมิศาสตร์ ของนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
เลือกใช้เทคนิควิธีการที่มีการคิดวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอน จะช่วยส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์โดยสามารถไตร่ตรองความคิดให้เป็นระบบและขั้นตอน ซึ่งแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ
เทคนิค KWLH Plus เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถนำมาพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เป็นปรัชญาของการเรียนรู้ที ่มี
รากฐานมาจากปรัชญาและจิตวิทยา โดยมีแก่นของทฤษฎี ก็คือ เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองและอย่าง
มีความหมายจากประสบการณ์ บุคคลสำคัญ ให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน หรือ นักเรียนมากกว่า ครู หรือ 
ผู้สอน ผู้เรียนจะเป็นผู้ที ่มีปฏิสัมพันธ์ ( interact) กับวัตถุ (object) หรือเหตุการณ์ ด้วยตัวของเขาเอง  
ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในวัตถุ หรือ เหตุการณ์นั้น ซึ่งก็คือ การสร้าง (construct) การทำความเข้าใจ 
(conceptualization) และ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวของเขาเอง 
 หลักการที่สำคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ขึ ้น เองอย่าง
กระตือรือร้น แทนการรับฟัง และซึมซับความรู้จากครูผู้สอน ผู้เรียนจะเป็นผู้ คิดค้นตาม ความคิดของ
ตนเอง ด้วยการหลอมรวมความคิดหรือข้อมูลใหม่ที่ได้รับเข้ากับความคิดเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่าย และผู้เรียน
ได้เรียนรู้แล้วปรับขยายเปลี่ยนเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ใหม่นี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้
ฝึกคิดอย่างสลับซับซ้อน และเกิดหลังในการคิดและเมื่อได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมจากครูผู้สอน  
 สำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus เป็นการจัดการเรียนรู้ที ่เป็นแนวคิดของ 
โอเกิ้ล (Donna Ogle) ที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1986 เพื่อนำมาใช้เป็นยุทธวิธีในการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ขณะที่นักเรียนได้เรียนรู้ โดยแต่ละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้ ขั้นที่ 1 
K (Know) ครูถามคำถามเพื ่อกระตุ ้นความรู้ของนักเรียน ขั ้นที ่ 2 ขั ้น W (What to learn) นักเรียน
ต้องการรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน โดยให้นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน ขั้นที่ 3 ขั้น L (What they 
learn as they read) คือ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน ขั้นที่ 4 ขั้น H (How we can learn 
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more) การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม ขั้นที่ 5 ขั้น Plus ขั้นที่นำความรู้จากการอ่านมาสร้างความคิด ความ
เข้าใจและเป็นการสรุปจากบทเรียนในรูปแผนผังความคิด  
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus หมายถึง 
การนำแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบการสอนที่มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเลือก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเยเกอร์ ซึ ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ที่เป็นกระบวนการที่เน้น
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ขึ้นเองอย่างกระตือรือร้น ผสมผสานกับขั้นตอนของเทคนิค KWLH Plus ที่
เน้นกระตุ้นความคิดขณะที่อ่านจัดการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได้และนำความรู้เดิมมาใช้ ซึ่งเป็นวิธี
ในการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ขณะที่นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์และจะนำขั้นตอนของ เทคนิค KWLH Plus ที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน แทรกในแต่ละขั้นตอน
ใน 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Invitation) เป็นขั้นตอนเร้าความสนใจของผู้เรียนด้วยการให้
สังเกตเหตุการณ์ถามคำถาม บันทึกปรากฏการที่เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
   1.1 ขั้น K (What we know) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
        1.2 ขั้น W (What we want to know) ต้องการรู้อะไรบ้าง 
  2. ขั้นสำรวจ (Exploration) ให้ผู้เรียนสืบเสาะหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ
จัดเก็บข้อมูล อภิปรายปัญหา วางแผน การแก้ปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหา ระบุเหตุผล ข้อดี ข้อจำกัด 
        2.1 ขั้น L (What we have learned) ได้เรียนรู้อะไร 
        2.2 ขั้น H (How can we learn more) หาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร 
  3. ขั้นนำเสนอรายละเอียดของปัญหาและวิธีแก้ปัญหา (Proposal Explanation and 
Solution) ให้นำเสนอรายละเอียดของปัญหา อธิบายให้ชัดเจน วิพากษ์ปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  4. ขั้นการปฏิบัติ (Taking Action) นำสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหา
พัฒนาผลที่เกิดข้ึน รวมถึงการสนับสนุนแนวคิด วิธีการดำเนินการ และนำเสนอผลงาน 
       4.1 ขั้น Plus การสร้างแผนภาพความคิด สรุปจากเรื่องที่ได้เรียน 
  ดังนั้น จะสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้cนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค 
KWLH Plus เป็นการนำแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบการสอนที่มีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเยเกอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ที่เป็น
กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ข้ึนเองอย่างกระตือรือร้น ผสมผสานกับข้ันตอนของเทคนิค 
KWLH Plus ที่เน้นกระตุ้นความคิดขณะที่อ่านจัดการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได้และนำความรู้เดิม
มาใช้ ซึ่งเป็นวิธีในการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ขณะที่นักเรียนได้เรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนในเครือข่ายศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 โรงเรียน 11 ห้องเรียน  
มีนักเรียนทั้งหมด 189 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม จังหวัดพัทลุง จำนวน 17 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคKWLH Plus จำนวน 8 แผน จำนวน 
17 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ความสำคัญ 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
3. การวิเคราะห์หลักการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
1. ด้านความรู้ความจำ 
2. ด้านความเข้าใจ 
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
4. การวิเคราะห์ 

ความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ KWLH Plus 

1. ด้านสาระการเรียนรู้ 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 

 
  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Invitation)  
     1.1 ขั้น K (What we know)  

ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
     1.2 ขั้น W (What we want to know) 

ต้องการรู้อะไรบ้าง 
2. ขั้นสำรวจ (Exploration) 
     2.1 ขั้น L (What we have learned)  

ได้เรียนรู้อะไร 
     2.2 ขั้น H (How can we learn more)  

หาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร 
3. ขั้นนำเสนอรายละเอียดของปัญหาและวิธี
แก้ปัญหา (Proposal Explanation and Solution) 
4. ขั้นการปฏิบัติ (Taking Action)  
     4.1 ขั้น Plus การสร้างแผนภาพความคิด 
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ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ
เทคนิค KWLH Plus จำนวน 20 ข้อ 

3. วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดการใช้แผนการจัดการเรียนรูโดยใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ KWLH Plus ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนทำการทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ ผู้วิจัยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ KWLH Plus ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น 
จำนวน 8 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 17 ชั่วโมง หลังเรียนรู้เสร็จแล้วทำการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ KWLH Plus โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ตรวจให้
คะแนน และนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบ สมมติฐาน และนำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอำนาจ

จำแนก (Discrimination) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) KR- 20 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ครอนบาค  
  4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test 
for Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 
  จากผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิคKWLH Plus ที่มีต่อ
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ 
เทคนิค KWLH Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 

(x̅) ก่อนเรียนเท่ากับ 8.35 คะแนน และค่าเฉลี่ย (x̅) หลังเรียนเท่ากับ 10.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 2.44 หลังเรียนเท่ากับ 2.64 ดังนั้น
จะเห็นได้ว่านักเรียนมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH 

Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนโดยเฉลี่ย (x̅) ก่อนเรียน

เท่ากับ 18.82 คะแนน และค่าเฉลี่ย (x̅) หลังเรียนเท่ากับ 23.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 4.52 หลังเรียนเท่ากับ 5.02 ดังนั้นจะเห็น
ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิค KWLH 

Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนด้านสาระการเรียนรู้โดยเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.68 
คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด, 

คะแนน, คะแนนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 คะแนนและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.13 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด, คะแนนด้านสื่อการเรียนรู้โดย

เฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.39 นักเรียนมีความพึงพอใจ

มากที่สุด, ด้านการวัดและประเมินผล โดยเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.72 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.76 คะแนน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด และคะแนนรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย

(x̅) เท่ากับ 4.68 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.6 สรุปผลการวิจัย ดังตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
แบบวัดการคิดวิเคราะห์ n (x̅) S.D. t 

ก่อนเรียน 17 8.35 2.44 7.88** 
หลังเรียน 17 10.00 2.64 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH 
Plus 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n (x̅) S.D. t 

ก่อนเรียน 17 18.82 4.52 8.75** 
หลังเรียน 17 23.88 5.02 
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ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิคKWLH Plus 

แบบประเมินความพึงพอใจ n (x̅) S.D. แปลผล 

ด้านสาระการเรียนรู้ 17 8.35 2.44 มากที่สุด 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 17 4.72 0.97 มากที่สุด 
ด้านสื่อการเรียนรู้ 17 4.63 1.13 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 17 4.63 1.39 มากที่สุด 
รวม 17 4.76 0.76 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 17 4.68 0.76 มากที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ที่มีต่อการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัย ดังนี้  
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระภูมิศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิค
KWLH Plus เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่  เพื่อนักเรียนจะได้
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการสรุปความรู้และนำออกมาเป็นการสร้าง
ผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิดเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 ในส่วนของการคิดวิเคราะห์หลักการที่ต้องการอาศัยเทคนิควิธีการสอนในส่วนนี้นักเรียนยังจัด
กระบวนการเรียนรู้ไม่เป็นลำดับขั้นตอนก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ โดยผู้วิจัยพยายามสร้าง
กระบวนการขั้นตอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ โดยอาศัยสื่อเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มองเห็นภาพและเกิดกระบวนการจดจำมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเทคนิค KWLH Plus ที่สอดแทรก
เข้าไปในการสอนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยในความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน จะเกิดขึ้นได้ดีในขั้นนำเสนอรายละเอียดของปัญหาและวิธีแก้ปัญหา (Proposal Explanation 
and Solution) ในแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพราะเป็นขั้นที่นักเรียนจะนำความรู้ในแต่ละขั้นที่ผ่านมา 
นำเสนอออกมาให้เห็นถึงปัญหาและการแก้ปัญหา และนักเรียนได้รับการฝึกการจัดระบบข้อมูลความรู้และ
ความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยการทำแผนภาพความคิด และมีการสรุป
ใจความสำคัญจากแผนผังความคิดทำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้  สรุปความรู้ที ่ได้
ออกมาในลักษณะของแผนผังความคิด ทำให้นักเรียนเข้าใจและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นได้ดีนั้นนักเรียนต้องปฏิบัติตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรคัติวิสต์ 
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ร่วมกับเทคนิคKWLH Plus ในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ โคตะและโนนิลมณี พิทักษ์ 
(2556) ผลการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส  วิชาสังคม
ศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผลการวิจัยพบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส วิชาสังคมศึกษา  สาระหน้าที่
พลเมืองและการดำรงชีวิต ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นสำรวจความรู้เดิม ขั้นจัดการ 
ความรู้ใหม่ ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง และข้ันเพิ่มพูนความรู้ จำนวน 3 วงจรการเรียนรู้ มีการนำข้อมูลที่ได้จาก
แต่ละวงจรมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้เทคนิค 
และกระบวนการที่เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนโดยนักเรียนสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้
ในการศึกษาบทความ เนื้อหา เรื่องราว หรือองค์ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อ
กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาบทที่เรียนเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ 
สติปัญญาให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพต่อไป 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระภูมิศาสตร์ ระหว่างก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เนื่องมากจากการใช้แนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้โดยสามารถนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นขั้นตอนท่ีส่งผลต่อการจัดระบบการเรียนรู้ และ
ได้แทรกเทคนิค KWLH Plus ไปเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบขั้นตอนการคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ ในส่วน
ของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่วัด มีด้วยกัน 4 ด้านคือ ด้านความรู้ ความจำ, ด้านความเข้าใจ, ด้านการนำไปใช้ 
และด้านการวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้ในด้านของการใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคจิวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus นั้นด้านของผลสัมฤทธิ์ที่แสดงออกมาจะอยู่ใน
ขั้นการปฏิบัติ (Taking Action) ในแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และจะแทรกเทคนิค KWLH Plus ในขั้น Plus 
เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องสรุปตามแนวความคิดจากการเรียน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สถาพร ขอเพียงกลาง (2558) ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง สังคมไทยและสันติวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอภิปราย 
ร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยผลการวิจัยก็พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน เรื่อง สังคมไทยและสันติวิธี ของ
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นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งก็จะทำให้มองเห็นว่าในด้านของการนำเทคนิค KWLH Plus มาใช้
นั้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในแต่ละดา้น 
เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในการเรียนวิชาอื ่น  ๆ ได้ นักเรียนสามารถปรับและประยุกต์ในการใช้
ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เช่นกัน เพื่อจะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการคิดของนักเรียนต่อไปใน
อนาคต 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์มาร่วมกับเทคนิค KWLH Plus อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคKWLH Plus เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน
ยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอยากร่วมกิจกรรม การตอบคำถาม การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพราะข้ันตอนของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคKWLH Plus จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง
ทำให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด และการแสดงออกอย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกกดดันจะส่งผลบรรยากาศของ
การเรียนเต็มไปด้วยความสุขโดยเฉพาะตอนนักเรียนได้ทำใบงานการเขียนแผนผังความคิดนักเรียนก็จะมี
ความตั้งใจและสนใจในการทำใบงานของตนเอง และตกแต่งใบงานของตนเองออกมาให้สวยงามอย่าง
สร้างสรรค์ตามจินตนาการและความรู้สึกจากการเรียน 
 ผู้วิจัยพยายามสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียนทุกคนเพ่ือให้นักเรียนได้กล้า
คิด กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้นความคิด ตอบทุกข้อสงสัยแนะนำและกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว ไม่
ว่าจะเป็นการนำสื่อที่น่าสนใจ หรือการเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนยังไม่เคยรู้มาสอดแทรก
ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมหรือทำใบงาน นักเรียนบางคนไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 
หลังจากการทำกิจกรรมหรือเรียนรู้ไป 1-2 ครั้ง นักเรียนก็มีความกล้าที่จะถาม กล้าที่จะตอบคำถาม ซึ่งถือ
ว่าเป็นผลดีที่จะช่วงให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เห็นพัฒนาการของนักเรียนไป
ในทางท่ีดีสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกรวมของ
บุคคลที่มีต่อการทำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะ
ทำงาน มีขวัญกำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน 
 ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจโดยการสร้างแรงจูงใจ กำลังใจให้กับนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ได้มากที่ สุด เพราะ
ถ้านักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนปัญหาที่ตามมานั้นจะส่งผลต่อผู้เรียนและครูผู้สอนทำให้เกิดเป็นความ
อคติ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการทำวิจัยในครั้งนี้เพราะปัจจัยดังกล่าวนั้นมี
ความสำคัญมากในการเรียนการสอน การได้รับรู้ ความรู้สึก ความพอใจ ความชอบหรือไม่ชอบ ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนไปในทางท่ีดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
      1.1 การใช้วิธีการสอนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคKWLH Plus ในการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ทำให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่หลากหลายและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับใช้กับเนื้อหาของรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
      1.2 ควรคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้เหมาะสม เพราะถ้ากิจกรรมมากไปจะทำให้
นักเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมได้ครบถ้วน เพราะฉะนั้นควรคำนึงถึงการปรับกิจกรรมให้เหมาะสม 
      1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิค
KWLH Plus ครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามอย่างทั่วถึงเพราะนักเรียนจะได้มีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาวิธีการสอนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิคKWLH Plus มา
ทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
      2.2 ควรนำรูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ เทคนิคKWLH Plus ไป
ศึกษากับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการอ่าน 
      2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ 
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