
 
 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK  
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ระดบัความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ท่ี รายการประเมิน (X  S.D. ระดบั 
1 แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานท่ีใชใ้นการก าหนดกรอบ

แนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model 

4.40 0.55 มาก 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ท่ี รายการประเมิน (X  S.D. ระดบั 
2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบ MESUK Model 
4.40 0.55 มาก 

3 การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

4 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model  

4.40 0.89 มาก 

5 ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model 

4.20 0.45 มาก 

6 การก าหนดล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ขั้นท่ี 1   
สร้างสรรคด์ว้ยโครงงานนอ้ย 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

8 กระบวนการจดัการเรียนรู้ขั้นท่ี 2   
ร้อยเรียงจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

9 กระบวนการจดัการเรียนรู้ขั้นท่ี 3   
คดัสรรส่ิงท่ีสนใจไปวางแผน 

4.20 0.45 มาก 

10 กระบวนการจดัการเรียนรู้ขั้นท่ี 4   
แสดงเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ 

4.40 0.55 มาก 

11 กระบวนการจดัการเรียนรู้ขั้นท่ี 5   
ประสาทองคค์วามรู้สู่การแบ่งปัน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

12 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ 
ดา้นการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ของนกัเรียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

13 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงระหวา่งเร่ืองราวต่างๆ ของคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียน 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 

ท่ี รายการประเมิน (X  S.D. ระดบั 
14 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงแบบจ าลองหลายๆ แบบสู่ความคิด 
รวบยอดเดียวกนัของนกัเรียน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

15 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดไปสู่วิธีคิดค านวณ 
ของนกัเรียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

16 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

17 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของนกัเรียน 

4.20 0.55 มาก 

18 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัอาชีพในทอ้งถ่ินของ
นกัเรียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

19 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ของนกัเรียน 

4.20 0.45 มาก 

20 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model  

4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียตั้ งแต่ 4.20 – 4.80 ซ่ึงรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 12 
รายการ จากทั้งหมด 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.00  และรายการประเมินท่ี 20 การทดลองใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ค่าเฉล่ีย 4.80 ซ่ึงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความเหมาะสมในการ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได ้
 1.2 ผลการน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองใช้ 
 ผลจากการน าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3/1 จ านวน 40 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

แปลความ 
  S.D. 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น    
1 มีองคป์ระกอบครบถว้นและสัมพนัธ์กนั 4.80 0.45 ดีมาก 
2 เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.80 0.45 ดีมาก 
จุดประสงค์การเรียนรู้    
3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา 4.40 0.55 ดี 
4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนและครอบคลุม 

ทุกดา้น 
4.80 0.45 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

แปลความ 
  S.D. 

เน้ือหาสาระ    
5 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 0.45 ดีมาก 
6 ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์ 4.40 0.55 ดี 
7 สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 5.00 0.00 ดีมาก 
8 มีการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.20 0.45 ดี 
กระบวนการจัดการเรียนรู้    
9 เป็นไปตามขั้นตอนท่ีวิเคราะห์หรือก าหนดไว ้ 4.20 0.45 ดี 
10 พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 4.80 0.45 ดีมาก 
11 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา 4.60 0.55 ดีมาก 
12 มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 5.00 0.00 ดีมาก 
13 สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 5.00 0.00 ดีมาก 
14 เนน้กระบวนการคิด ลงมือปฏิบติัและการสร้างองคค์วามรู้ 4.80 0.45 ดีมาก 
15 มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพื่อพฒันาตามศกัยภาพ 4.80 0.45 ดีมาก 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้    
16 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 0.45 ดีมาก 
17 ครบถว้นตามขั้นตอนการท ากิจกรรม 4.80 0.45 ดีมาก 
18 มีความหลากหลายเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 5.00 0.00 ดีมาก 
19 มีความสมบูรณ์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 5.00 0.00 ดีมาก 
กระบวนการประเมินผล    
20 สามารถประเมินตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.40 0.55 ดี 
21 มีแบบของการประเมินปรากฏในแผนการเรียนรู้ 4.80 0.45 ดีมาก 
22 แบบของการประเมินมีความหลากหลาย 4.20 0.45 ดี 
23 มีก าหนดเกณฑก์ารประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน 4.80 0.45 ดีมาก 
24 ประเมินครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 4.80 0.45 ดีมาก 
25 ใชห้ลกัการประเมินแบบมีส่วนร่วม 4.80 0.45 ดีมาก 

 รวมเฉล่ีย 4.71 0.38 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.71 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้เบ้ืองต้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผล มี
คุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาสาระ มีคุณภาพในระดบัดี แสดง
ว่าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้
 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ผลจากการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 
38 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ผลการวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประเมิน
จากผลการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีมีองคป์ระกอบสมบูรณ์ทั้ง  8  โครงงาน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน 
ผลปรากฏดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี  4.3 แสดงทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (จ านวน 8 โครงงาน)  
 

ช่ือโครงงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน  
 
 

X  
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1. อศัจรรยศ์าสตร์และศิลป์ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดินแดน
ใต ้

4 4 4 4 4.00 0.417 ดีมาก 

2. ปลูกพืชดว้ยคณิต  
พลิกชีวิตเกษตรกร 

4 4 3 4 3.75 0.578 ดีมาก 

3. ขนมครกสูตรโบราณ 
 สืบสานภูมิปัญญา 

4 4 3 4 3.75 0.572 ดีมาก 

4.  คณิตคิดท าขนมซั้ง 3 3 3 3 3.00 0.722 ดี 
5.  เส่ือพื้นบา้น  
จกัรสารกา้วไกล 

4 3 2 3 3.00 0.611 ดี 

6. ขา้วสังขห์ยดกบัอนาคต 
ท่ีสดใส 

3 4 3 3 3.25 0.637 ดี 

7. คณิตคิดคุม้ค่า 4 3 4 4 3.75 0.614 ดีมาก 
8. นมโรงเรียน 4 4 3 4 3.75 0.634 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 3.531 0.598 ดีมาก 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า จากการประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้าน
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน จากการท าโครงงานท่ีมี
องค์ประกอบสมบูรณ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน พบว่าโครงงาน
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คณิตศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก(มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.51 - 4.00) จ านวน 5 โครงงาน อยู่
ในระดับดี(มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.75-3.50) จ านวน 3 โครงงาน ค่าเฉล่ียในภาพรวมของการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองเท่ากับ  3.531 แสดงว่าทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน อยู่ใน
ระดบัดีมาก ตามเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โดยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติด้วย 
 t-test แบบ Dependent 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โดยการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติดว้ย t-test 
แบบ Dependent ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1  

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน (N) ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 38 7.3158 1.8469 19.317 0.000 
หลงัเรียน 38 14.4737 1.7357   

p < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงั
เรียนด้วย รูปแบบการจัดการเรียน รู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คือ 7.3158 คะแนน และ คะแนน 14.4737 คะแนน ตามล าดับ คะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียน
เท่ากบั 7.1579 คะแนน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัเรียน คือ 1.8469 คะแนน และ 1.7357 คะแนน ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ จึงสรุปว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05(t= 19.317; df = 37 ; 
p = 0.000 ) 
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 2.3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการแจกแจงความถี่ แล้วหาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการแจกแจงความถี่ แลว้หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5  
 

ตารางท่ี  4.5 แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (N = 38) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. เป็นวิธีการสอนท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นใน 
 การเรียน 

4.868 0.343 มากท่ีสุด 

2. ช่วยใหเ้กิดการพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
 ในกลุ่ม 

4.737 0.554 มากท่ีสุด 

3. บรรยากาศในการเรียนเป็นกนัเอง และมีความสุขในการเรียน 4.789 0.528 มากท่ีสุด 
4. ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกแกปั้ญหาจากประสบการณ์ 
      จริงใกลต้วั  

4.868 0.414 มากท่ีสุด 

5. ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการส่ือสารและน าเสนอผลงาน  
     โครงงานใหมี้ความน่าสนใจ ดว้ยความคิดท่ีสร้างสรรค์ 

4.737 0.602 มากท่ีสุด 

6. ฝึกใหน้กัเรียนมีวินยัและมีความรับผิดชอบในงาน ซ่ึงมีผล 
 ต่อความส าเร็จของกลุ่ม 

4.789 0.528 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.5 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
7. มีโอกาสไดช่ื้นชมความส าเร็จและเห็นคุณค่าของตนเอง 
 ท่ีมีส่วนช่วยใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ 

4.684 0.574 มากท่ีสุด 

8. เป็นการเรียนท่ีนกัเรียนตอ้งรู้จกัวางแผนและสืบคน้ขอ้มูล 
      จากแหล่งต่างๆ มาช่วยในการแกปั้ญหาใหส้ าเร็จ 

4.688 0.662 มากท่ีสุด 

9. เปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มไดแ้สดงความคิดและฝึกฝน 
 การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

4.789 0.528 มากท่ีสุด 

10. กระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 รู้จกัการท างานร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ช่วยกนัเรียนรู้ 
 ในกลุ่ม 

4.895 0.311 มากท่ีสุด 

11. การเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
        MESUK Model ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีคงทน  
        และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป 

4.921 0.273 มากท่ีสุด 

12.   เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.684 0.574 มากท่ีสุด 
ภาพรวมของทุกรายการประเมินผล (12 ขอ้) 4.789 0.498 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.789 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.498 
 


