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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบ
ปกติ และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท การดาเนินการวิจยั ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 46 คน โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)และได้จบั สลากแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ได้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 จานวน 24 คน
เป็ นกลุ่มทดลองสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3/3 จานวน 22 คนเป็ นกลุ่มควบคุมสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอ็กซ์พลิซิทจานวน 14 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติจานวน 14 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาพื้นที่ผิวและปริ มาตร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยจานวน
5 ข้อมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.35 – 0.44 มีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.21 – 0.38 และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.85 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทจานวน 20 ข้อมีค่าอานาจจาแนก ระหว่าง 0.51 – 0.87 และค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาพื้นที่ผิวและปริ มาตรของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3ที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทหลังเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจต่อการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังจากที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีการสอนแบบเอ็กซ์พลิ
ซิทโดยภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.24,
S.D. = 0.01)
คาสาคัญ: โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธี
การสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท
Keywords: Mathematics Word Problem, Mathematical Problem Solving Ability, Learning Management
Using Explicit Teaching Model
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HMO14-2
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.

บทนา
ก าร จั ด ก ารเรี ยน ก ารส อ น ใน รายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ น้ นั ปั ญหาหลักที่ครู ผสู ้ อนพบคือ นักเรี ยน
ขาดความสามารถในการวิ เ คราะห์ ปั ญ ห าห รื อ
สถานการณ์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งถือเป็ นสิ่ งสาคัญ
ยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิด
สร้ างสรรค์ คิ ดอย่างมี เหตุผล เป็ นระบบ มี แบบแผน
และช่ ว ยให้ค าดการณ์ วางแผน ตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หา
และน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 1) กล่าวคือ ผู ้
ที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
อุ ป นั ย และนิ ร นั ย สถานการณ์ ห รื อปั ญหาต่ า งๆ มี
ความสามารถในการเชื่ อมโยงและมีความสามารถใน
การให้เหตุผลตลอดจนมี วิสัยทัศน์และความคิ ดริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึกษาที่ตอ้ งจัดระบบสาระการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
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ให้กบั ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
จากการศึ กษาคะแนนการสอบประเมิ น ผล
นั ก เรี ยนนานาชาติ หรื อ Program for International
Student Assessment (PISA) ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับรั้ ง
ท้ายในขณะที่ประเทศอื่นในเอเชียยังอยูใ่ นอันดับต้นๆ
ข้อสรุ ป ปั ญ หาดังกล่าวจากมุม มองของนักการศึ กษา
มองว่า ผลการประเมิน PISA สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์ ของเด็กไทยถึงกระบวนการ
เรี ยนการสอนในห้องเรี ยนที่ ยงั ล้าหลัง เนื่ องจากการ
ประเมิ น ผลของ PISA เน้น การคิ ด เชิ ง วิเคราะห์ แ ละ
แก้ปัญหา ดังนั้นการเรี ยนการสอนที่ลา้ หลังจึงไม่สร้าง
การเรี ยนรู ้ให้เด็กเกิ ดกระบวนการคิด เมื่อมีการวัดผล
ด้ ว ยข้ อ สอบดั ง กล่ า ว สถาบั น ส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พบว่า เด็กไทยทาข้อสอบ
ที่เป็ นอัตนัยและข้อสอบที่เป็ นการอธิบายความไม่ค่อย
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ได้ รวมทั้งข้อสอบที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ยกเหตุผลประกอบหรื อเขียน
ข้อความยาวๆ ไม่ได้และมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์วา่
เป็ นวิชาที่ น่าเบื่อ ซึ่ งเป็ นผลจากคุณภาพในการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู เพราะครู ส่วนใหญ่ยงั ใช้วิธีการ
สอนแบบท่ อ งจ า ครู แ ละหลัก สู ต รไม่ ส่ ง เสริ มให้
นั กเรี ยน คิ ด เป็ น วิ เ ค ราะห์ เป็ น แก้ ปั ญ ห าเป็ น
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั
สนใจศึ ก ษาความสามารถในการแก้ โ จทย์ปั ญหา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทที่เน้น
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ตาม
แนวคิ ดของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 แล ะกาน เย่ (Gagne) เกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ ง
ประกอบไปด้วย 1) การท าความเข้าใจโจทย์ 2) การ
วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องโจทย์ 3) การค านวณหา
คาตอบ ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้ น พร้ อมทั้งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้มีการพัฒ นาการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตามศักยภาพของตนและนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ระหว่างที่ เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
เอ็กซ์พลิซิท
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วิธีการวิจยั
แผนการทดลอง
ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง ออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มทดลอง จานวน
24 คน สาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การ
สอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 2) กลุ่มควบคุม จานวน 22 คน
สาหรับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการสอน
แบบปกติ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
1) แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เรื่ อง การหาพื้นที่ผิวและ
ปริ มาตร จานวน 14 แผน เวลา 14 ชัว่ โมง 2) แผนการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิ ธีการสอนแบบปกติ
เรื่ อง การหาพื้นที่ผิวและปริ มาตร จานวน 14 แผน เวลา
14 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การหาพื้ น ที่ ผิ ว และ
ปริ มาตร เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ข้อ
ละ 8 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน 4) แบบสอบถาม
วัด ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็ น 2
ด้าน คื อ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
จานวน 10 ข้อ และด้านกิ จกรรมการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ จานวน 10 ข้อ
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ลาดับขั้น ตอนในการเก็บ รวบรวมข้อมูลใน
การวิจยั มี ดังนี้ คือ 1) ทดสอบก่ อนเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ฉ บับ เดี ย วกัน 2) จัด รู ป แบบการ
เรี ยนการสอน ดังนี้ กลุ่มทดลองได้รับการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์ พ ลิ ซิท และ
กลุ่ ม ควบคุ ม ได้รับ การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
วิ ธี ก ารสอนแบบปกติ ใช้ร ะยะเวลาในการทดลอง
จานวน 14 ชั่ว โมงเท่ ากัน 3) ทดสอบหลังเรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ฉบับ เดี ยวกัน และน าแบบ
แ บ บ ส อ บ ถ าม วั ด ค วาม พึ งพ อ ใจ ต่ อ การเรี ย น
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คณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์ พ ลิ ซิท ให้
กลุ่มทดลองทา
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน
คื อ ขั้ นตอนที่ 1 วิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยการนาคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจาก
การทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ร้ อ ยละ ค่ าสถิ ติ ท ดสอบที และ
ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่ อ ห าระ ดั บ ข อ งค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ การเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง โดยนาคะแนน
จากแบบสอบถามวัดความพึ งพอใจของนักเรี ยน มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ จากนั้นจึ งแปลผลระดับของความพึงพอใจ โดยมี
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (4.51 – 5.00 = มาก
ที่ สุ ด, 3.51 – 4.50 = มาก, 2.51 – 3.00 = ปานกลาง,
1.51 – 2.50 = น้อย, 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด)
ผลการวิจยั
1. ผลการวิ เคราะห์ ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานของ
ค ะแ น น ค วาม ส าม ารถ ใน การแก้ โ จท ย์ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนความสามารถ
ในการแก้โ จทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ก่ อ นเรี ย นของ
นั ก เรี ยนกลุ่ ม ทดลอง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.25 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 3.981 คิดเป็ นร้อยละ 18.96
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.68 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานท่ า กั บ 5.241 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.13และ
ค ะแ น น ค วาม ส าม ารถ ใน การแก้ โ จท ย์ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสตร์ ห ลัง เรี ย นของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 32.33 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
2.32 คิดเป็ นร้อยละ 80.83 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ ย
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เท่ ากับ 17.58 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.08 คิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 43.96 แสดงให้ เห็ น ว่า ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนของนักเรี ยน
ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน และความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่า กลุ่ ม ควบคุ ม ดัง
ตาราง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถในการแก้ โ จทย์
ปั ญ หา คณิ ตศาสตร์ ก่ อ นเรี ย นและหลัง
เรี ยนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุ่มทดลอง (24 คน)
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
17
30
7
29
3
32
5
35
12
31
3
30
5
31
18
33
4
34
12
37
10
32
10
30
5
30
8
33
6
35
7
30
10
29
10
34
10
35
10
34

กลุ่มควบคุม (22 คน)
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
7
25
8
21
15
17
2
16
13
25
14
19
23
21
7
16
5
15
18
22
14
28
9
18
7
22
10
20
6
11
13
28
4
14
11
25
6
20
4
11
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ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถในการแก้ โ จทย์
ปั ญ หา คณิ ตศาสตร์ ก่ อ นเรี ย นและหลัง
เรี ยนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
(ต่อ)
กลุ่มทดลอง (24 คน)
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
21
13
35
22
12
35
23
11
31
24
4
31
รวม
222
776
9.25
32.33
X
S.D.
3.98
2.32
ร้อยละ 23.13
80.83
คนที่

กลุ่มควบคุม (22 คน)
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
13
13
4
15
213
422
8.88
17.58
5.24
5.08
22.19
43.96

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลัง
เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม พบว่า การ
ทดสอบหลังเรี ยน กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ
32.33 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 2.32 และกลุ่ ม
ควบคุ ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 17.58 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 5.08 ค่าสถิ ติที เท่ ากับ 11.135 แสดง
ให้เห็นว่า คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ ห ลัง เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่า กลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิ ติ
ทดสอบทีและระดับนัยสาคัญทางสถิติของ
การทดสอบหลัง
เรี ยนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
24
22

x
32.33
17.58

S.D.

df

t

sig

2.32
5.08

28.8
17

11.13
5

.000

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การหาพื้นที่ ผิวและปริ มาตร ของกลุ่มทดลองสู งกว่า
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กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ น
ผลมาจากการพัฒ นาความสามารถในการแก้โ จทย์
ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง ทั้ งนี้
เพราะผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท
ซึ่ งได้ ก าห น ดขั้ น ตอน การสอน ไว้ชั ด เจน ระบุ
พฤติ กรรมการสอนของครู และพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างละเอียด เป็ นวิธี
สอนที่ ข้ ัน ต้ น เน้ น การเรี ยนรู ้ จ ากการสอนของครู
โดยตรง โดยครู ทบบวนความรู ้ เดิ ม ชี้ แจงจุดประสงค์
การเรี ย นรู ้ แล้ว อธิ บ ายเนื้ อหาที ล ะน้ อ ย โดยมี ก าร
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจตลอดเวลา จนกระทัง่
นัก เรี ย นเข้าใจแล้ว จึ ง ให้ นั ก เรี ย นฝึ กปฏิ บัติ โ ดยครู
แนะนา เน้นการถามคาถามให้นกั เรี ยนตอบอย่างทัว่ ถึง
โดยครู จะตอบสนองและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยน
เช่ น นักเรี ยนที่ ต อบได้ถูกต้องรวดเร็ วจะได้รับ คาชม
นักเรี ยนที่ ตอบผิดครู จะเตือนและให้แก้ไข โดยครู จะ
ถามคาถามใหม่ให้ง่ายกว่าเดิ ม หรื ออธิ บายใหม่พร้อม
ทั้งให้กาลังใจทาให้นกั เรี ยนแต่ละคนรู ้ผลการเรี ยนของ
ตนเองซึ่ งช่ วยให้ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นความเข้าใจได้
ต่อจากนั้นจะให้นักเรี ยนฝึ กปฏิ บัติดว้ ยตนเองโดยลง
มื อ ท าแบบฝึ กหั ด ท้า ยบทเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
เข้าใจอย่างแท้จริ ง และในแต่ละสัปดาห์ นักเรี ยนจะมี
การทบทวนเรื่ อ งที่ เรี ย นมาแล้ว ในสั ป ดาห์ โ ดยการ
พูดคุ ย อภิปรายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่ งเป็ นการช่ วยเน้นย้ า
ให้นักเรี ยนไม่ลืมความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาที่ เรี ยนไป
แล้ว จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามวิธีการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซิทนั้นเป็ นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพดั ง ที่ ธอร์ น ไดค์
(Thorndike) ได้ ก ล่ า วถึ ง กฎแห่ งการฝึ กฝน (law of
exercise) ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดทักษะอย่าง
คงทนแท้จ ริ ง ขั้น ตอนการสอนแบบเอ็ ก ซ์ พ ลิ ซิ ท ที่
ส่ ง ผลให้ ค วามสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หาของ
นักเรี ยนสู งขึ้ น มี ดังนี้ 1. การทบทวนความรู ้ เดิ ม และ
ตรวจการบ้านทุ ก ครั้ งก่ อ นสอนเนื้ อ หาใหม่ ซึ่ งการ
ทบทวนความรู ้เดิมช่วยให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้เรื่ องที่
เรี ยนมาแล้วอีกครั้ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการ

HMO14-6
เชื่ อ มโยงความรู ้ ใ หม่ กับ ความรู ้ เดิ ม ส่ ว นการตรวจ
การบ้านช่วยให้นกั เรี ยนได้รู้ผลของการเรี ยนครั้งที่แล้ว
ว่าตนเองมี ความรู ้ มากน้อ ยเพียงใด และการอภิ ป ราย
ปั ญหาที่เกิดจากการทาการบ้าน ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนไปแล้วอย่างชัดเจน มีโอกาส
ได้แก้ไขข้อผิดพลาด ทาให้นกั เรี ยนมีความพร้อมที่จะ
รั บ เนื้ อหาใหม่ 2. การเสนอเนื้ อหาใหม่ มี ก ารแจ้ง
จุดประสงค์ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสอนเนื้ อหา
อย่างละเอียดที ละตอน ซักถาม ตรวจสอบความเข้าใจ
อธิ บ ายและยกตัว อย่ า งจนนั ก เรี ยนเข้า ใจ การแจ้ ง
จุด ประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ยนทราบก่ อนที่ ค รู จะ
สอนเป็ นการบอกให้นกั เรี ยนทราบว่าหลังจากนักเรี ยน
ได้เรี ยนเนื้ อหาในครั้งนี้ แล้ว นักเรี ยนสามารถเกิ ดการ
เรี ยนรู ้อะไรบ้างเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีเป้ าหมาย
ของการเรี ยนการสอนเนื้ อหาอย่ า งละเอี ย ดโดย
ยกตั ว อย่ า งให้ เห็ น เป็ นโครงสร้ า งที่ ชั ด เจนท าให้
นักเรี ยนเข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งตรวจสอบความเข้าใจ
ของนัก เรี ยนก่ อนข้ามไปเนื้ อหาใหม่เพื่อ ให้มนั่ ใจว่า
นักเรี ยนทุกคนเกิดความเข้าใจเนื้อหาแล้วสอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่ กล่าวถึงการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพว่าครู ควร
บอกจุดประสงค์ของบทเรี ยนก่อนสอน มี การอธิ บาย
เนื้ อหาใหม่ อ ย่ า งชั ด เจน ให้ ต ั ว อย่ า งมากๆ และ
ตรวจสอบนักเรี ยนว่ามีความเข้าใจจึงจะเสนอประเด็น
เนื้อหาใหม่ (บุญชม และนิภา, 2531)
3. การปฏิบตั ิโดยครู แนะนาอย่างใกล้ชิด เป็ นการให้ทา
ฝึ กหัดหรื อการให้ตอบคาถามเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ความเข้า ใจเรื่ องที่ เรี ยน ครู มี ก ารเตรี ยมค าถามมา
ซักถามนักเรี ยนหลายๆ ค าถามเพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจของผู ้เรี ย น เป็ นการช่ ว ยพัฒ นาความคิ ด ของ
นักเรี ยน กระบวนการถามจะช่วยให้นักเรี ยนได้ขยาย
ทักษะการคิดทาความเข้าใจให้ชดั เจน 4. การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับและวิธีแก้ไข เป็ นขั้นที่ครู ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
แก่นกั เรี ยนแต่ละคน ภายหลังการตอบคาถามโดยครู จะ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับตามลักษณะการตอบคาถามของแต่
ละคน เช่น การอธิ บายเนื้ อหาที่นักเรี ยนยังไม่เข้าใจซ้ า
อีกครั้ง อธิ บายทบทวน ให้คาแนะนาเมื่อนักเรี ยนลังเล
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ในการตอบคาถาม 5. การให้ฝึกปฏิ บตั ิโดยอิสระโดย
ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจากเอกสารแนะแนวทาง ใบงาน
เพื่อให้เกิดความชานาญ จึงควรให้นกั เรี ยนได้มีเวลาฝึ ก
ทักษะประมาณร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมดซึ่ งวิธีการ
สอนแบบเอ็กซ์พลิซิทได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิอย่างอิสระ 6. การทบทวนรายสัปดาห์ เป็ นการ
ตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยนในเนื้ อหา
สาระที่ เรี ยนไปแล้ว เพื่ อ ทบทวนความรู ้ ความจ า
หลักการ และฝึ กทักษะที่เรี ยนหรื อปฏิบตั ิไปแล้วให้กบั
นักเรี ยนเป็ นประจาจะทาให้นักเรี ยนมีทักษะและเกิ ด
การเรี ยนรู ้ในเนื้อหาที่ครู สอนตลอดไป
3. ผลการวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจต่อ การ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
หลังจากที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการสอน
แบบเอ็กซ์ พ ลิ ซิท เรื่ อ ง การหาพื้ น ที่ ผิว และปริ ม าตร
พบว่า ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เรี ย นด้ว ยแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เรื่ อง
การหาพื้นที่ ผิวและปริ มาตร โดยภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.24) เมื่ อ พิ จ ารณาราย
ด้า น พบว่า อยู่ใ นระดั บ มากทั้ ง 2 ด้าน โดยด้า นที่
นักเรี ยนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านบรรยากาศใน
การเรี ยนวิชาคณิ ต ศาสตร์ ( x = 4.25) และรองลงมา
คื อ ด้ า น กิ จกรรมการจั ด การเรี ยน การสอนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ( x = 4.22) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
รายการประเมิน
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์
ด้านกิจกรรมการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
รวม

ระดับความพึงพอใจ
x S.D. แปลผล
4.25 0.06
มาก
4.22

0.07

มาก

4.24

0.01

มาก
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4. ผลการวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจต่อ การ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
เอ็ ก ซ์ พ ลิ ซิ ท เรื่ อ ง การหาพื้ น ที่ ผิ ว และปริ ม าตรด้าน
บรรยากาศในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยภาพรวม มี
ความพึ งพอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 4.25) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจสูงที่สุด

คื อ ฉั น เรี ย นวิชาคณิ ต ศาสตร์ ด้วยความสบายใจ ( x
=4.42) รองลงมา คื อ ฉัน จะเตรี ยมสมุด หนังสื อ เรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ไ ว้บ นโต๊ ะ ทุ กครั้ งเมื่ อ ถึ ง เวลาเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ฉันเต็มใจที่ จะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มากกว่า
วันละ 1 ชัว่ โมง และฉันไม่มีความวิตกกังวลเลย เมื่อถึง
เวลาเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ( x = 4.33) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของกลุ่มทดลองด้านบรรยากาศในการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์
รายการประเมิน
1. ฉันจะเตรี ยมสมุดหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไว้บนโต๊ะทุกครั้งเมื่อถึงเวลาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
2. ฉันฟังครู อธิ บายตลอดเวลาไม่เบื่อเลย
3. ฉันเต็มใจที่จะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มากกว่าวันละ 1 ชัว่ โมง
4. ฉันไม่มีความวิตกกังวลเลย เมื่อถึงเวลาเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
5. ฉันสนใจเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ มากกว่าวิชาอื่นๆ
6. ฉันเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสบายใจ
7. ฉันเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนุกสนาน
8. ฉันจะตั้งใจทางานจนเสร็ จและส่ งทุกครั้งเมื่อคุณครู ให้ทาใบงานหรื อเอกสารแนะแนวทาง
9. ฉันรู้สึกสบายใจที่จะต้องพบครู ผสู ้ อนในชัว่ โมงคณิ ตศาสตร์
10. บรรยากาศการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ทาให้ฉนั กระตือรื อร้น
รวม

5. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร เรี ย น
คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอน
แบบเอ็กซ์พลิซิท เรื่ อง การหาพื้นที่ผิวและปริ มาตร
ด้านบรรยากาศในการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ โ ดย
ภาพรวม มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ในระดับ มาก ( x =
4.22) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความพึง
พอใจสูงที่สุด คือ
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ระดับความพึงพอใจ
x S.D. แปลผล
4.33 0.64
มาก
4.17 0.64
มาก
4.33 0.70
มาก
4.33 0.70
มาก
4.21 0.72
มาก
4.42 0.78
มาก
4.21 0.78
มาก
4.21 0.59
มาก
4.17 0.70
มาก
4.17 0.64
มาก
4.25 0.06
มาก

ฉันคิ ดว่าคณิ ตศาสตร์ ช่วยส่ งเสริ มให้ฉันเป็ นคนมี
เหตุ ผ ลฉั น คิ ด ว่า คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิ ช าที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ( x = 4.38) รองลงมา คือ
ฉัน รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จเมื่ อ แก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้
และเมื่ อ คุ ณ ครู ถ ามปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ใ นขณะ
ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนฉันสนใจที่จะตอบ
ปั ญหา ( x = 4.29) ดังตารางที่ 5

HMO14-8
ตารางที่ 5

ผลการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจต่ อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องกลุ่ ม ทดลองด้านการจัด การเรี ย น
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
รายการประเมิน

11. วิธีสอนของครู ช่วยส่ งเสริ มให้ฉนั รู ้จกั การแก้โจทย์ปัญหาดีข้ ึนมาก
12. ฉันรู ้สึกภูมิใจเมื่อแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้
13. ขณะที่กาลังทากิจกรรมเมื่อไม่เข้าใจ ฉันจะยกมือเพื่อขออนุญาตถาม
14. เมื่อคุณครู ถามปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ในขณะดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ฉันสนใจที่จะตอบปัญหา
15. ฉันชอบทาใบงานและเอกสารแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่ผิวและปริ มาตร
16. ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ แล้ว เมื่อเพื่อนสงสัยเราควรอธิบายให้เขาเข้าใจด้วย
17. ฉันแน่ใจว่าการสอบคณิ ตศาสตร์ แต่ละครั้งฉันจะทาคะแนนได้ดี
18. ฉันพร้อมที่จะทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมาย
19. ฉันคิดว่าคณิ ตศาสตร์ ช่วยส่ งเสริ มให้ฉนั เป็ นคนมีเหตุผล
20. ฉันคิดว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน
รวม

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาพื้นที่
ผิวและปริ มาตรของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอน
แบบเอ็ก ซ์ พ ลิ ซิ ท กับ วิธีก ารสอนแบบปกติ พบว่า
ความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์
ก่อนเรี ยนของนักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่มไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ .05 นั่น คื อ ความรู ้ ข องนักเรี ย นไม่ มี
ความแตกต่างกัน และพบว่าความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาพื้นที่ ผิวและ
ปริ มาตรของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
เอ็กซ์พลิซิทหลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมี นัยสาคัญทาง
ส ถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ลการวิ จั ย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การคู ณและการหาร
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ระดับความพึงพอใจ
x S.D. แปลผล
4.25 0.68
มาก
4.29 0.62
มาก
4.17 0.70
มาก
4.29 0.69

มาก

4.17
4.17
4.00
4.08
4.38
4.38
4.22

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.70
0.56
0.59
0.58
0.58
0.77
0.01

ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ สอนด้วยวิธี
สอนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซ์
พลิซิท และวิธีสอนตามคู่มือครู (นัคสวรรย์, 2545)
ทั้งนี้ เพราะผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ ด้ว ยวิธี ก ารสอนแบบ
เอ็ ก ซ์ พ ลิ ซิ ท ซึ่ งได้ ก าหนดขั้น ตอนการสอนไว้
ชั ด เจน ระบุ พฤติ ก รรมการสอน ของครู และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในแต่ละขั้นตอน
ไว้อย่างละเอียด เป็ นวิธีสอนที่ข้ นั ต้นเน้นการเรี ยนรู ้
จากการสอนของครู โดยตรง โดยครู ทบบวนความรู ้
เดิม ชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้วอธิ บายเนื้ อหา
ที่ ล ะน้ อ ย โดยมี ก ารซั ก ถามเพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจตลอดเวลา จนกระทัง่ นักเรี ยนเข้าใจแล้ว จึงให้
นั ก เรี ยนฝึ กปฏิ บั ติ โ ดยครู แ นะน า เน้ น การถาม
ค าถามให้ นั ก เรี ยนตอบอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยครู จะ
ตอบสนองและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นักเรี ยน เช่ น
นัก เรี ย นที่ ต อบได้ถู ก ต้อ งรวดเร็ วจะได้รั บ ค าชม
นักเรี ยนที่ ตอบผิดครู จะเตื อนและให้แก้ไข โดยครู
จะถามคาถามใหม่ให้ง่ายกว่าเดิ ม หรื ออธิ บายใหม่
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พร้อมทั้งให้กาลังใจทาให้นกั เรี ยนแต่ละคนรู ้ผลการ
เรี ยนของตนเองซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนความ
เข้าใจได้ ต่ อ จากนั้น จะให้ นัก เรี ย นฝึ กปฏิ บัติ ด้ว ย
ตนเองโดยลงมื อ ท าแบบฝึ กหั ด ท้ า ยบทเพื่ อ ให้
นักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง และในแต่ละ
สัปดาห์นกั เรี ยนจะมีการทบทวนเรื่ องที่เรี ยนมาแล้ว
ในสัปดาห์ โดยการพูดคุ ย อภิ ปรายแลกเปลี่ ยนกัน
ซึ่งเป็ นการช่วยเน้นย้าให้นกั เรี ยนไม่ลืมความรู ้ความ
เข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนไปแล้ว
2. ผลการศึ กษาความพึ ง พอใจต่ อ การ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
หลังจากที่ เรี ย นด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
วิ ธี ก ารส อ น แ บ บ เอ็ กซ์ พ ลิ ซิ ท จากก ารต อ บ
แบบสอบถาม พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดั บ ม าก ค่ าเฉ ลี่ ยเท่ ากั บ 4.24 ค่ าเบี่ ยงเบ น
มาตรฐานเท่ า กับ 0.01 และประเด็ น ที่ นั ก เรี ย นมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ฉันเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ด้วยความสบายใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ 0.78 ทั้ งนี้ เนื่ อ งจาก ผู ้ส อนได้
อธิ บาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู ้และเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นกันและให้ผเู ้ รี ยนได้
มีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
ถ้าผูเ้ รี ยนตอบถูกครู ก็ชื่นชม หากตอบไม่ถูกหรื อไม่
เข้าใจครู ก็อธิ บายใหม่และให้กาลังใจแก่ผูเ้ รี ยน จน
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาแล้วลงมือฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
อิ ส ระท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข สนุ ก กั บ การท า
กิจกรรมและกล้าแสดงออก สอดคล้องกับหลักการ
จัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ ว่ า ต้อ งยึ ด
หลักการมีส่วนร่ วมโดยให้ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ครู ต ้อ งเปิ ดใจให้ ก ว้างให้
มองเห็ น ความส าคั ญ ของผู ้เรี ยนถื อ ว่ า ผู ้เ รี ยนมี
ความสาคัญมากที่สุดทาให้ทุกกระบวนการเรี ยนรู ้มี
ความหมาย มีคุณค่าต่อชีวิตจริ ง สามารถนาไปใช้ใน
การดาเนิ นชีวิตประจาวัน (วิทวัฒน์ และอมลวรรณ,
2549)
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