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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกบัวิธีการสอนแบบ
ปกติ และเพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิท การด าเนินการวจิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบเชิงทดลอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 46 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)และไดจ้บัสลากแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไดน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 24 คน 
เป็นกลุ่มทดลองส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3/3 จ านวน 22 คนเป็นกลุ่มควบคุมส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบเอก็ซ์พลิซิทจ านวน 14 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง 2) แผนการจดัการเรียนรู้
แบบปกติจ านวน 14 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 
5 ขอ้มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.35 – 0.44 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.21 – 0.38 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.85 4) แบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทจ านวน 20 ขอ้มีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.51 – 0.87 และค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.81  
 ผลการวิจยัพบวา่  1) ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทหลงัเรียนสูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ความพึงพอใจต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบเอก็ซ์พลิ
ซิทโดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.24,  
S.D. = 0.01)   
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to compare the ability of students in grade 9 to solve the mathematical 

problem while studying with lesson plan that use traditional method, to study the level of satisfaction of students in 
grade 9 by using the explicit teaching method lesson plan. Using the experiment methodology with 46 students of 
Princess Chulabhorn’s College, Mukdahan, in the first semester of 2015 academic year. They were selected by using 
Cluster Random Sampling and divided the students in to the second group of two groups, The first group of 24 
students from grade 9/2 was the experimental group, used the explicit teaching method and 22 students from grade 
9/3 was the control group used the traditional teaching method. The instrument used in this study were 14 explicit 
teaching method one hour lesson plan, 14 traditional teaching method one hour lesson plan and achievement test for 
solving the mathematical problem of the title calculate surface area and volumn for nine grade, subjective test items 
with 0.35 – 0.44 difficultly index, 0.21 – 0.38 discrimination index and 0.85 reliability and 20 items of satisfaction 
test for study Mathematics by using the explicit teaching method  lesson plan with 0.51 – 0.87 discrimination index 
and 0.81 reliability. 
 The results were as follows 1) The ability to solve the mathematical problem of the  title calculate surface 
area and volumn for nine grade by using the explicit teaching method  higher than the traditional method and 
significantly at level .05 2) The satisfaction of grade 9 students after study by using the explicit teaching method is in 
high level. 
 

 

บทน า 
          ก ารจัด ก าร เรี ยน ก ารส อน ใน รายวิ ช า
คณิตศาสตร์นั้นปัญหาหลกัท่ีครูผูส้อนพบคือ นกัเรียน
ขาดความสามารถในการวิ เค ราะห์ ปัญหาห รือ
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญั
ยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
และช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าว ันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)  กล่าวคือ ผู ้
ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการ
อุปนัยและนิรนัยสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ มี
ความสามารถในการเช่ือมโยงและมีความสามารถใน
การให้เหตุผลตลอดจนมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิม
ส ร้างสรรค์  ดังนั้ น จึง เป็ นความ รับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีตอ้งจดัระบบสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

ให้กบัผูเ้รียนแต่ละคน ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 จากการศึกษาคะแนนการสอบประเมินผล
นัก เรียนนานาชาติ  ห รือ Program for International 
Student Assessment (PISA) ด้านวิท ยาศาสต ร์และ
คณิตศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยยงัคงอยู่ในอนัดับร้ัง
ทา้ยในขณะท่ีประเทศอ่ืนในเอเชียยงัอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ 
ขอ้สรุปปัญหาดังกล่าวจากมุมมองของนักการศึกษา 
มองวา่ ผลการประเมิน PISA สามารถสะทอ้นคุณภาพ
การศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ของเด็กไทยถึงกระบวนการ
เรียนการสอนในห้องเรียนท่ียงัลา้หลัง เน่ืองจากการ
ประเมินผลของ PISA เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และ
แกปั้ญหา ดงันั้นการเรียนการสอนท่ีลา้หลงัจึงไม่สร้าง
การเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการคิด เม่ือมีการวดัผล
ด้วยข้อสอบดังกล่ าว สถาบัน ส่ ง เส ริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบวา่ เด็กไทยท าขอ้สอบ
ท่ีเป็นอตันยัและขอ้สอบท่ีเป็นการอธิบายความไม่ค่อย
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ได ้รวมทั้งขอ้สอบท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ การแกปั้ญหา ยกเหตุผลประกอบหรือเขียน
ขอ้ความยาวๆ ไม่ไดแ้ละมีเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์วา่
เป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือ ซ่ึงเป็นผลจากคุณภาพในการจดัการ
เรียนการสอนของครู เพราะครูส่วนใหญ่ยงัใช้วิธีการ
สอนแบบท่องจ า ครูและหลักสูตรไม่ส่งเสริมให้
นั ก เรี ยน คิ ด เป็ น  วิ เค ร าะ ห์ เป็ น  แก้ ปั ญ ห าเป็ น 
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
  จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยั
สนใจศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทท่ีเนน้
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุ ท ธศักราช  2551 และกาน เย่  (Gagne) เก่ี ยวกับ
ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 1) การท าความเข้าใจโจทย ์2) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโจทย ์3) การค านวณหา
ค าตอบ ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน พร้อมทั้ งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพฒันาการ
เรียนคณิตศาสตร์ตามศกัยภาพของตนและน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ระหว่างท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
วธีิการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิทกบัวธีิการสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบ
เอก็ซ์พลิซิท 

 
 
 
 

วธีิการวจิยั 
แผนการทดลอง 

            ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 1) กลุ่มทดลอง จ านวน 
24 คน ส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการ
สอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 2) กลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน 
ส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอน
แบบปกติ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง  
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

วธีิการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและ
ปริมาตร จ านวน 14 แผน เวลา 14 ชัว่โมง 2)  แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร จ านวน 14 แผน เวลา 
14 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและ
ปริมาตร เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ ขอ้
ละ 8 คะแนน คะแนนเตม็ 40 คะแนน 4) แบบสอบถาม
วดัความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้
วธีิการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท จ านวน 20 ขอ้ แบ่งเป็น 2 
ดา้น คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 10 ขอ้ และด้านกิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอนวชิาคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ขอ้ 

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
           ล าดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวิจยั มีดังน้ีคือ 1) ทดสอบก่อนเรียนกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกัน 2) จัดรูปแบบการ
เรียนการสอน ดงัน้ี กลุ่มทดลองไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท  และ
กลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติ  ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 
จ านวน 14 ชั่วโมงเท่ากัน 3) ทดสอบหลังเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ฉบับเดียวกัน และน าแบบ
แบบสอบ ถ ามวัด ค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ก าร เรี ยน
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คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทให้
กลุ่มทดลองท า 
            การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้ นตอนท่ี  1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ เป รียบเทียบ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยการน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจาก
การท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ มาวิ เคราะห์หาค่าเฉ ล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าสถิติทดสอบที และ
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่ อห าระดับ ข อ งค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ก าร เรี ยน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยน าคะแนน
จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนักเรียน มา
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ จากนั้นจึงแปลผลระดบัของความพึงพอใจ โดยมี
เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย  5 ระดบั (4.51 – 5.00 = มาก
ท่ี สุด , 3.51 – 4.50 = มาก , 2.51 – 3.00 = ปานกลาง, 
1.51 – 2.50 = นอ้ย, 1.00 – 1.50 = นอ้ยท่ีสุด) 

 

ผลการวจิยั 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ พ้ืนฐานของ

คะแนนความส าม ารถใน การแก้โจท ย์ปั ญ ห า
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ คะแนนความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  9.25 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.981 คิดเป็นร้อยละ 18.96 
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.68 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ท่ากับ  5.241 คิ ด เป็น ร้อยละ 18.13และ
คะแนนความส าม ารถใน การแก้โจท ย์ปั ญ ห า
คณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 32.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.32 คิดเป็นร้อยละ 80.83 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 17.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.08 คิด
เป็นร้อยละ 43.96 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนกัเรียน
ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั และความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดัง
ตาราง ตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1  คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

 

คนท่ี 
กลุ่มทดลอง (24 คน) กลุ่มควบคุม (22 คน) 
ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 17 30 7 25 
2 7 29 8 21 
3 3 32 15 17 
4 5 35 2 16 
5 12 31 13 25 
6 3 30 14 19 
7 5 31 23 21 
8 18 33 7 16 
9 4 34 5 15 
10 12 37 18 22 
11 10 32 14 28 
12 10 30 9 18 
13 5 30 7 22 
14 8 33 10 20 
15 6 35 6 11 

   16 7 30 13 28 
   17 10 29 4 14 
   18 10 34 11 25 

19 10 35 6 20 
20 10 34 4 11 
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ตารางที ่1  คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

 (ต่อ) 
 

คนท่ี 
กลุ่มทดลอง (24 คน) กลุ่มควบคุม (22 คน) 
ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

21 13 35 13 13 
22 12 35 4 15 
23 11 31 - - 
24 4 31 - - 
รวม 222 776 213 422 

X  9.25 32.33 8.88 17.58 
S.D. 3.98 2.32 5.24 5.08 
ร้อยละ 23.13 80.83 22.19 43.96 

           

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์หลงั
เรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า การ
ทดสอบหลงัเรียน กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
32.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 และกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 17.58 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.08 ค่าสถิติทีเท่ากับ 11.135 แสดง
ให้เห็นวา่ คะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง
ท่ี 2 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบทีและระดบันยัส าคญัทางสถิติของ
การทดสอบหลงั 

                 เรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

 
 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ของกลุ่มทดลองสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็น
ผลมาจากการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ทั้ งน้ี
เพราะผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิท
ซ่ึ งได้ก าหนดขั้ น ตอนการสอนไว้ชัด เจน  ระ บุ
พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนไวอ้ยา่งละเอียด เป็นวิธี
สอนท่ีขั้ นต้นเน้นการเรียนรู้จากการสอนของครู
โดยตรง โดยครูทบบวนความรู้เดิม ช้ีแจงจุดประสงค์
การเรียนรู้ แล้วอธิบายเน้ือหาทีละน้อย โดยมีการ
ซกัถามเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจตลอดเวลา จนกระทัง่
นักเรียนเข้าใจแล้ว จึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยครู
แนะน า เนน้การถามค าถามให้นกัเรียนตอบอยา่งทัว่ถึง
โดยครูจะตอบสนองและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน 
เช่น นักเรียนท่ีตอบได้ถูกตอ้งรวดเร็วจะได้รับค าชม 
นักเรียนท่ีตอบผิดครูจะเตือนและให้แกไ้ข โดยครูจะ
ถามค าถามใหม่ให้ง่ายกวา่เดิม หรืออธิบายใหม่พร้อม
ทั้งใหก้ าลงัใจท าให้นกัเรียนแต่ละคนรู้ผลการเรียนของ
ตนเองซ่ึงช่วยให้สามารถปรับเปล่ียนความเข้าใจได ้
ต่อจากนั้นจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดว้ยตนเองโดยลง
มือท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจอย่างแท้จริง และในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะมี
การทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมาแล้วในสัปดาห์โดยการ
พูดคุย อภิปรายแลกเปล่ียนกนั ซ่ึงเป็นการช่วยเน้นย  ้า
ให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนไป
แลว้ จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซิทนั้นเป็นวธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการ
เรียนการสอน ท่ี มีประสิท ธิภาพดัง ท่ี ธอ ร์นไดค ์
(Thorndike) ได้กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกฝน (law of 
exercise) ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะอยา่ง
คงทนแท้จริง ขั้นตอนการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทท่ี
ส่งผลให้ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรียนสูงข้ึนมีดังน้ี  1. การทบทวนความรู้เดิมและ
ตรวจการบ้านทุกคร้ังก่อนสอนเน้ือหาใหม่ ซ่ึงการ
ทบทวนความรู้เดิมช่วยให้นกัเรียนไดรั้บความรู้เร่ืองท่ี
เรียนมาแลว้อีกคร้ัง เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการ

กลุ่มตวัอยา่ง n x  S.D. df t sig 

กลุ่มทดลอง 24 32.33 2.32 28.8
17 

11.13
5 

.000 
กลุ่มควบคุม 22 17.58 5.08 
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เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ส่วนการตรวจ
การบา้นช่วยให้นกัเรียนไดรู้้ผลของการเรียนคร้ังท่ีแลว้
ว่าตนเองมีความรู้มากน้อยเพียงใด และการอภิปราย
ปัญหาท่ีเกิดจากการท าการบา้น ท าใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้อยา่งชดัเจน มีโอกาส
ไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาด ท าให้นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะ
รับเน้ือหาใหม่  2. การเสนอเน้ือหาใหม่มีการแจ้ง
จุดประสงคก่์อนจดักิจกรรมการเรียนรู้และสอนเน้ือหา
อย่างละเอียดทีละตอน ซักถาม ตรวจสอบความเขา้ใจ 
อธิบายและยกตัวอย่างจนนักเรียนเข้าใจ การแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนท่ีครูจะ
สอนเป็นการบอกใหน้กัเรียนทราบวา่หลงัจากนกัเรียน
ไดเ้รียนเน้ือหาในคร้ังน้ีแลว้ นักเรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้อะไรบา้งเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนมีเป้าหมาย
ของการเรียนการสอน เน้ือหาอย่างละเอียดโดย
ยกตัวอย่างให้ เห็น เป็นโครงสร้างท่ีชัด เจนท าให้
นักเรียนเขา้ใจได้ง่ายพร้อมทั้ งตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนักเรียนก่อนข้ามไปเน้ือหาใหม่เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
นกัเรียนทุกคนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาแลว้สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีกล่าวถึงการสอนท่ีมีประสิทธิภาพว่าครูควร
บอกจุดประสงค์ของบทเรียนก่อนสอน มีการอธิบาย
เน้ื อหาให ม่อย่างชัด เจน  ให้ตัวอย่างมากๆ  และ
ตรวจสอบนกัเรียนวา่มีความเขา้ใจจึงจะเสนอประเด็น
เน้ือหาใหม่ (บุญชม และนิภา, 2531)   
3. การปฏิบติัโดยครูแนะน าอยา่งใกลชิ้ด เป็นการใหท้ า
ฝึกหัดหรือการให้ตอบค าถามเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจเร่ืองท่ี เรียน ครูมีการเตรียมค าถามมา
ซักถามนักเรียนหลายๆ ค าถามเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจของผู ้เรียน เป็นการช่วยพัฒนาความคิดของ
นักเรียน กระบวนการถามจะช่วยให้นักเรียนไดข้ยาย
ทกัษะการคิดท าความเขา้ใจใหช้ดัเจน  4. การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัและวิธีแกไ้ข เป็นขั้นท่ีครูให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
แก่นกัเรียนแต่ละคน ภายหลงัการตอบค าถามโดยครูจะ
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัตามลกัษณะการตอบค าถามของแต่
ละคน เช่น การอธิบายเน้ือหาท่ีนักเรียนยงัไม่เขา้ใจซ ้ า
อีกคร้ัง อธิบายทบทวน ให้ค  าแนะน าเม่ือนกัเรียนลงัเล

ในการตอบค าถาม  5. การให้ฝึกปฏิบติัโดยอิสระโดย
ให้นกัเรียนฝึกปฏิบติัจากเอกสารแนะแนวทาง ใบงาน 
เพ่ือใหเ้กิดความช านาญ จึงควรใหน้กัเรียนไดมี้เวลาฝึก
ทกัษะประมาณร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมดซ่ึงวิธีการ
สอนแบบเอก็ซ์พลิซิทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัอยา่งอิสระ  6. การทบทวนรายสัปดาห์ เป็นการ
ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนในเน้ือหา
สาระท่ีเรียนไปแล้ว เพื่อทบทวนความรู้ ความจ า
หลกัการ และฝึกทกัษะท่ีเรียนหรือปฏิบติัไปแลว้ใหก้บั
นักเรียนเป็นประจ าจะท าให้นักเรียนมีทักษะและเกิด
การเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีครูสอนตลอดไป 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลงัจากท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบเอ็กซ์พลิซิท เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
พบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ี เรียนด้วยแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิท เร่ือง 
การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร โดยภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.24) เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ ง  2 ด้าน โดยด้านท่ี
นกัเรียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ดา้นบรรยากาศใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( x  = 4.25) และรองลงมา 
คือ  ด้าน กิจกรรมการจัดการ เรียนการสอนวิช า
คณิตศาสตร์ ( x  = 4.22) ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียน 
                  คณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
ดา้นบรรยากาศในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

4.25 0.06 มาก 

ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

4.22 0.07 มาก 

รวม 4.24 0.01 มาก 
     

- 1015 -



 
 

HMO14-7 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบ
เอ็กซ์พลิซิท เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรด้าน
บรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพรวม มี
ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ  ม าก ( x  = 4.25) เม่ื อ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

คือ ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความสบายใจ ( x  
=4.42) รองลงมา คือ ฉันจะเตรียมสมุดหนังสือเรียน
คณิตศาสต ร์ไว้บนโต๊ะทุ กค ร้ัง เม่ือ ถึ งเวลาเรียน
คณิตศาสตร์   ฉันเต็มใจท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์มากกวา่
วนัละ 1 ชัว่โมง และฉนัไม่มีความวติกกงัวลเลย เม่ือถึง
เวลาเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ( x  = 4.33) ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองดา้นบรรยากาศในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ 

 

 
 

5. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร เ รี ย น
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอน
แบบเอ็กซ์พลิซิท เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
ด้านบรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( x  = 
4.22) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นักเรียนมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุด คือ   

ฉันคิดว่าคณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้ฉันเป็นคนมี
เหตุผลฉันคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ( x  = 4.38) รองลงมา คือ 
ฉันรู้สึกภูมิใจเม่ือแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้
และเม่ือคุณครูถามปัญหาคณิตศาสตร์ในขณะ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนฉนัสนใจท่ีจะตอบ
ปัญหา ( x  = 4.29) ดงัตารางท่ี 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. ฉนัจะเตรียมสมุดหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ไวบ้นโตะ๊ทุกคร้ังเม่ือถึงเวลาเรียนคณิตศาสตร์ 4.33 0.64 มาก 
2. ฉนัฟังครูอธิบายตลอดเวลาไม่เบ่ือเลย 4.17 0.64 มาก 
3. ฉนัเตม็ใจท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์มากกวา่วนัละ 1 ชัว่โมง 4.33 0.70 มาก 
4. ฉนัไม่มีความวิตกกงัวลเลย เม่ือถึงเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.33 0.70 มาก 
5. ฉนัสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกวา่วิชาอ่ืนๆ 4.21 0.72 มาก 
6. ฉนัเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยความสบายใจ 4.42 0.78 มาก 
7. ฉนัเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยความสนุกสนาน 4.21 0.78 มาก 
8. ฉนัจะตั้งใจท างานจนเสร็จและส่งทุกคร้ังเม่ือคุณครูให้ท  าใบงานหรือเอกสารแนะแนวทาง 4.21 0.59 มาก 
9. ฉนัรู้สึกสบายใจท่ีจะตอ้งพบครูผูส้อนในชัว่โมงคณิตศาสตร์ 4.17 0.70 มาก 
10. บรรยากาศการเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ฉนักระตือรือร้น 4.17 0.64 มาก 

รวม 4.25 0.06 มาก 
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ตารางที ่5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองด้านการจัดการเรียน        
การสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

 

 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาพ้ืนท่ี
ผิวและปริมาตรของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอน
แบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ความรู้ของนักเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนั และพบวา่ความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาพ้ืนท่ีผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบ
เอก็ซ์พลิซิทหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทาง
ส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .05  สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณและการหาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนด้วยวิธี
สอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ วธีิสอนแบบเอก็ซ์ 
 
พลิซิท และวิธีสอนตามคู่มือครู (นัคสวรรย,์ 2545) 
ทั้ งน้ี เพราะผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซ์พลิซิทซ่ึงได้ก าหนดขั้ นตอนการสอนไว้
ชัด เจน  ระบุพฤติกรรมการสอนของค รูและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละขั้นตอน
ไวอ้ยา่งละเอียด เป็นวธีิสอนท่ีขั้นตน้เนน้การเรียนรู้
จากการสอนของครูโดยตรง โดยครูทบบวนความรู้
เดิม ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้อธิบายเน้ือหา
ท่ีละน้อย โดยมีการซักถามเพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจตลอดเวลา จนกระทัง่นกัเรียนเขา้ใจแลว้ จึงให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน า เน้นการถาม
ค าถามให้นัก เรียนตอบอย่างทั่ ว ถึงโดยครูจะ
ตอบสนองและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นักเรียน เช่น 
นักเรียนท่ีตอบได้ถูกต้องรวดเร็วจะได้รับค าชม 
นักเรียนท่ีตอบผิดครูจะเตือนและให้แกไ้ข โดยครู
จะถามค าถามใหม่ให้ง่ายกว่าเดิม หรืออธิบายใหม่

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
11. วิธีสอนของครูช่วยส่งเสริมให้ฉนัรู้จกัการแกโ้จทยปั์ญหาดีข้ึนมาก 4.25 0.68 มาก 
12. ฉนัรู้สึกภูมิใจเม่ือแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ได ้ 4.29 0.62 มาก 
13. ขณะท่ีก าลงัท ากิจกรรมเม่ือไม่เขา้ใจ ฉนัจะยกมือเพ่ือขออนุญาตถาม 4.17 0.70 มาก 
14. เม่ือคุณครูถามปัญหาคณิตศาสตร์ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ฉนัสนใจท่ีจะตอบปัญหา 

4.29 0.69 มาก 

15. ฉนัชอบท าใบงานและเอกสารแนะแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 4.17 0.70 มาก 
16. ถา้เราเขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์แลว้ เม่ือเพื่อนสงสยัเราควรอธิบายให้เขาเขา้ใจดว้ย 4.17 0.56 มาก 
17. ฉนัแน่ใจวา่การสอบคณิตศาสตร์แต่ละคร้ังฉนัจะท าคะแนนไดดี้ 4.00 0.59 มาก 
18. ฉนัพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.08 0.58 มาก 
19. ฉนัคิดวา่คณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้ฉนัเป็นคนมีเหตุผล 4.38 0.58 มาก 
20. ฉนัคิดวา่คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 4.38 0.77 มาก 

รวม 4.22 0.01 มาก 
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พร้อมทั้งใหก้ าลงัใจท าใหน้กัเรียนแต่ละคนรู้ผลการ
เรียนของตนเองซ่ึงช่วยใหส้ามารถปรับเปล่ียนความ
เข้าใจได้ ต่อจากนั้ นจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองโดยลงมือท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้
นักเรียนเกิดความเขา้ใจอย่างแท้จริง และในแต่ละ
สปัดาห์นกัเรียนจะมีการทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้
ในสัปดาห์โดยการพูดคุย อภิปรายแลกเปล่ียนกัน 
ซ่ึงเป็นการช่วยเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนไม่ลืมความรู้ความ
เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังจากท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิ ธี ก ารสอน แบบ เอ็ ก ซ์ พ ลิ ซิ ท จ ากก ารตอบ
แบบสอบถาม พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับ ม าก  ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  4.24 ค่ า เบ่ี ย ง เบ น
มาตรฐานเท่ากับ 0.01  และประเด็นท่ีนักเรียนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ฉนัเรียนวชิาคณิตศาสตร์
ดว้ยความสบายใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.78 ทั้ งน้ี เน่ืองจาก ผู ้สอนได้
อธิบาย ซักถาม แลกเปล่ียนความรู้และเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นกนัและให้ผูเ้รียนได้
มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง
ถา้ผูเ้รียนตอบถูกครูก็ช่ืนชม หากตอบไม่ถูกหรือไม่
เขา้ใจครูก็อธิบายใหม่และให้ก าลงัใจแก่ผูเ้รียน จน
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหาแลว้ลงมือฝึกปฏิบติัอยา่ง
อิสระท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการท า
กิจกรรมและกลา้แสดงออก สอดคลอ้งกบัหลกัการ
จัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญว่าต้องยึด
หลกัการมีส่วนร่วมโดยให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ ครูต้องเปิดใจให้กวา้งให้
มองเห็นความส าคัญของผู ้เรียนถือว่าผู ้เรียนมี
ความส าคญัมากท่ีสุดท าให้ทุกกระบวนการเรียนรู้มี
ความหมาย มีคุณค่าต่อชีวิตจริง สามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั (วทิวฒัน์ และอมลวรรณ,  
2549)  
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