
 บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การวจิยั เร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 คร้ังน้ี ผูว้จิยันาํเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น  5  ตอน ดงัน้ี   

  ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ     

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

  ตอนท่ี  2  ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ        

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถ  

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

  ตอนท่ี  3  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ  

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถ  

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

ตอนท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

  ตอนท่ี  5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ตอนที ่ 1   ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 คณติศาสตร์ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียน 

                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5   

  จากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ 
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ระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์ ผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตาราง  12   จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

     ชาย 5 25.00 

     หญิง 15 75.00 

รวม 20 100.00 

2.  อาย ุ   

     41 – 50  ปี 13 65.00 

     51 – 60  ปี 7 35.00 

รวม 20 100.00 

3.  การศึกษาสูงสุด   

     ปริญญาตรี 9 45.00 

     ปริญญาโท 11 55.00 

รวม 20 100.00 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน   

     11 – 20  ปี 13 65.00 

     21 – 30  ปี 5 25.00 

     31 -  40  ปี 2 10.00 

รวม 20 100.00 

5.  ระดบัชั้นท่ีสอน   

     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 2 10.00 

     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 18 90.00 

รวม 20 100.00 

6.  ประสบการณ์การเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการ 

     เรียนรู้เพ่ือพฒันาการคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

     ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

  

     เคยเขา้รับการอบรม 3 15.00 

     ไม่เคยเขา้รับการอบรม 17 85.00 

รวม 20 100.00 
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  จากตาราง 12  พบวา่ ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.00)  มีอายรุะหวา่ง  41 – 50  ปี 

(ร้อยละ 65.00) โดยครูส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 55.00)  เป็นผูมี้

ประสบการณ์ในการทาํงานของครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 – 20  ปี  (ร้อยละ 

65.00)  ซ่ึงสอนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ร้อยละ 90.00)  และเม่ือพิจารณาประสบการณ์

การเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ใน

รอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ครูไม่เคยเขา้รับการอบรม (ร้อยละ 85.00)   

 

ตาราง  13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                  ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ 

                  แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบั 

                 มธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์  

                 จาํนวน  20  คน 

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัเน้ือหาคณิตศาสตร์ 

2.75 0.55 ปานกลาง 2.40 0.50 นอ้ย 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัทกัษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

2.50 0.51 นอ้ย 2.50 0.51 นอ้ย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัรูปแบบวธีิการ

สอนหรือนวตักรรมการ

เรียนการสอนท่ีใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการ        

แกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 4.35 0.49 มาก 
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ตาราง  13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                  ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ 

                  แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบั 

                 มธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์(ต่อ) 

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

4.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

     ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เพื่อ 

      ส่งเสริมความสามารถใน 

      การแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

      คณิตศาสตร์ 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 4.35 0.59 มาก 

5. มีความสามารถในการ

ออกแบบการเรียนรู้ 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 4.20 0.52 มาก 

6. มีความสามารถในการจดัทาํ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้การแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 3.95 0.69 มาก 

7. มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น 

ลาํดบัขั้นตอน 

2.15 0.37 นอ้ย 2.20 0.41 นอ้ย 

9. ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ี 

หลากหลาย 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

10. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

     ใหน้กัเรียนทราบก่อนเรียน 

     ทุกคร้ัง 

1.85 0.37 นอ้ย 2.15 0.37 นอ้ย 
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ตาราง  13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                  ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ 

                   แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบั 

                  มธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์(ต่อ) 

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

11.  กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้ 

นกัเรียนไดว้เิคราะห์ปัญหา

และทาํความเขา้ใจปัญหา 

2.45 0.51 นอ้ย 2.65 0.49 ปานกลาง 

12. ใชค้าํถามกระตุน้เพื่อให้ 

นกัเรียนไดฝึ้กการคิดเพื่อ

หาคาํตอบ 

2.95 0.51 ปานกลาง 3.15 0.37 ปานกลาง 

13. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

การแกโ้จทยปั์ญหา  

4.70 0.47 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

14. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

นาํเสนอผลการคิดของ

ตนเองและของกลุ่มยอ่ย 

4.15 0.67 มาก 3.90 0.45 มาก 

15. ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

นกัเรียนโดยดูจากการร่วม

กิจกรรมของนกัเรียน 

2.15 0.59 นอ้ย 2.25 0.44 นอ้ย 

รวม 3.58 0.10 มาก 3.51 0.12 มาก 
   

       จากตาราง 13  พบวา่  โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  39 อุตรดิตถ ์ มีสภาพปัญหาดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.58, S.D.=0.10)  และความตอ้งการในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.51,S.D.=0.12)  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ 

สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  คือ ขอ้  7  มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ ( X  =  4.85,S.D.=0.37) รองรองมา คือ ขอ้ 6  มีความสามารถในการจดัทาํแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ( X  =  4.70,S.D.=0.47) อยูใ่นระดบัมาก
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ท่ีสุด และขอ้ท่ี 13  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหา ( X  =  4.70,S.D.=0.47) อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด    

  ผลการวเิคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการศึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนตํ่าทั้งจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ 

การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปัจจยัสาํคญัหน่ึงคือวธีิการสอนหรือวธีิจดัการเรียนรู้ 

เพราะหวัใจสาํคญั คือ สอนใหผู้เ้รียนเรียนรู้เป็น มีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิผล 

ไม่ใช่สอนใหผู้เ้รียนรู้และจาํแต่เพียงเน้ือหาแต่ไม่เขา้ใจในมโนทศัน์ ควรสอนใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้วชิาคณิตศาสตร์มีส่วน

สาํคญัในการพฒันาความคิดเชิงวเิคราะห์ ฝึกใหใ้ชค้วามคิดเชิงวเิคราะห์ในการแกปั้ญหา และฝึก

วเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์กระบวนการ หาขอ้สรุป

ขั้นตอนวธีิท่ีจะตอ้งทาํในการแกปั้ญหา สาเหตุสาํคญัท่ีนกัเรียนคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไม่ได้

เพราะ ไม่ทราบวา่จะเร่ิมตน้แกปั้ญหาอยา่งไรและไม่เขา้ใจปัญหา   

ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนอยา่งไม่เป็นทางการเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์และปัญหาท่ีพบ  (สัมภาษณ์นกัเรียน  จาํนวน  44  คน  เม่ือวนัท่ี  26  

พฤษภาคม  2560 ) สรุปไดด้งัน้ี 

 

ตาราง  14  ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

                 การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์   

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีใชท้กัษะการคิด 

วเิคราะห์ ครูสอนเขา้ใจ และมีความสนุกในการเรียน 

6 13.64 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีใชค้วามเขา้ใจ 

มากกวา่การท่องจาํ สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บเอาไปใชใ้น 

การแกปั้ญหาในคณิตศาสตร์ได ้

12 27.27 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีไดฝึ้กทกัษะ 

การคิด  ครูสอนสนุก รู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้รียน ครูใจดี 

3 6.82 
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ตาราง  14  ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

                 การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  (ต่อ) 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีใชท้กัษะการคิด 

คาํนวณ ความมีเหตุผล สอนใหเ้รารู้จกัคิดก่อนตดัสินใจ 

11 25.00 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีฝึกสมอง ฝึก 

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ฝึกการสร้างคาํถามดว้ยตนเองและมี

ความสนุกสนานในการเรียน 

12 27.27 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

  

- ตีโจทยไ์ม่เก่ง ไม่รู้วา่โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร 11 25.00 

- โจทยปั์ญหาบางขอ้มีความซบัซอ้น หลายขั้นตอนทาํ 

ใหง้ง ตีโจทยไ์ม่ได ้ ไม่เขา้ใจวา่โจทยต์อ้งการใหท้าํอะไร 

16 36.36 

- แกโ้จทยปั์ญหาไดใ้นบางขอ้ แต่ถา้โจทยปั์ญหามี 

ความซบัซอ้นมากก็จะตีโจทยไ์ม่แตกทาํไม่ได ้และเพื่อนชอบ

ชวนคุยในเวลาเรียนทาํใหไ้ม่มีสมาธิในการเรียน คิดไม่ออก ทาํ

ไม่ได ้

10 22.72 

- เรียนไม่ค่อยทนัเพื่อน ๆ เพราะเป็นคนคิดชา้ 7 15.90 

 

  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนคณิตศาสตร์อยา่งไม่เป็นทางการ

เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ต่อไปน้ี  (สัมภาษณ์อาจารย ์จาํนวน   5 คน 

เม่ือวนัท่ี   3  มิถุนายน  2560)  สรุปไดด้งัน้ี 
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ตาราง  15  ผลการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

                 การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  ท่านพบปัญหาอะไรบา้งในการจดัการเรียนการสอนการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

  

- วชิาคณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรมสูง ผูเ้รียนไม่ 

สามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้ ตีความ วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 

ไม่เป็น  

2 40.00 

- ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเรียนคณิตศาสตร์ ในส่วน 

ท่ีเป็นโจทยปั์ญหา เพราะวา่จะตอ้งตีความของโจทยปั์ญหา วา่

โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร บางคนไม่รู้วา่โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร  

1 20.00 

- ผูเ้รียนส่วนใหญ่คิดวา่คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ียาก  ไม ่

อยากเรียนจึงทาํใหไ้ม่สนใจในการเรียน  เม่ือทาํการบา้นไม่ได ้

กอ้จะลอกเพื่อนมาส่ง  

1 20.00 

- ผูเ้รียนชอบพดูคุย เล่น ในขณะท่ีครูทาํการสอน  

ไม่ค่อยตั้งใจเรียน 

1 20.00 

2.  ท่านคิดวา่ควรสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์อยา่งไร

จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ 

  

- ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนทศัน์ในการเรียนไดใ้น 

การเช่ือมโยงในเน้ือหา ตอ้งอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การจดจาํ 

จึงจะสามารถเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

3 60.00 

- ควรหาเทคนิควธีิการใหม่ๆมาจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนใหก้บัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสนใจในวชิา

คณิตศาสตร์มากข้ึนและท่ีสาํคญัผูส้อนควรคาํนึงถึง 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 

2 40.00 

 

  โดยสรุปแลว้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ตํ่ากวา่วชิาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทกัษะดา้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์นกัเรียนมี

ปัญหาในเร่ืองของการตีโจทยปั์ญหาไม่แตก ในบางราย ชอบพดูคุย เล่น ในขณะท่ีครูทาํการสอน  
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ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียน และในเร่ืองของความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้น รวมทั้งแบบแผนวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน

ซ่ึงบางคนเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่ แต่บางคนตอ้งการการอธิบายท่ีละเอียดชดัเจน และหลาย ๆ รอบกวา่จะ

เขา้ใจ 

   

ตอนที ่ 2  ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

                คณติศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถ              

                ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
 

  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหา จาํนวน  22  แผน ดงันั้นจากการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหา จาํนวน  22  แผน จึงใชจ้าํนวนชัว่โมงในการสอนทั้งหมด  22  ชัว่โมง จาํนวน  

11 สัปดาห์ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตาราง  16  จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน เพื่อส่งเสริม 

                  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น  

                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้ือหา ชัว่โมง 

1 ทดสอบก่อนเรียน 1 

2 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 1 

3 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 1 

4 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 1 

5 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 1 

6 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 

7 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 

8 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 

9 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 

10 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 

11 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 
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ตาราง  16  จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน เพื่อส่งเสริม 

                  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น  

                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้ือหา ชัว่โมง 

12 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 

13 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 

14 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 

15 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 1 

16 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 1 

17 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 1 

18 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 1 

19 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 

20 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 

21 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 

22 ทดสอบหลงัเรียน 1 

รวม 22 
   

จากตาราง  16  พบวา่ จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีจาํนวน  22  แผน  22  ชัว่โมง  

  ในการพฒันาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1  

มาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงไดร่้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนาํขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงประกอบดว้ย  5  

ขั้นตอน  1)  ขั้นนาํ  2) ขั้นสอน  3)  ขั้นจดัทีม  4) ขั้นการแข่งขนั  5)  ขั้นมอบรางวลั  และ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย  6  ขั้นตอน  คือ  1)  การทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  2) การวางแผนการแกปั้ญหา  3)  การดาํเนินการตามแผน  4)  การตรวจสอบผล  5) ขยาย

ปัญหา 6)  สรุป  นาํมาร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

   1.  ขั้นนาํ  (TGT) เป็นการจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อเช่ือมโยง 
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ความรู้เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน เช่น การใชเ้กม เพลง นิทาน การทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ือง 

ท่ีจะเรียน เพื่อเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัเน้ือหาใหม่ เป็นตน้ 

 2.  ขั้นสอน (TGT) ครูสอนบทเรียน โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้งสนใจ 

และตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั ซ่ึงจะส่งเสริมเกิด

การเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้และในขั้นตอนน้ีสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนในการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์สาํหรับใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี คือ  

    2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา (Understanding  the  Problem :P)  เป็นการมองไป 

ท่ีตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่โจทยถ์ามอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้งมีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้ง

บา้ง มีความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหานั้นหรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด จน

กระทั้งสามารถสรุปปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้หากยงัไม่ชดัเจนในโจทยอ์าจใชว้ธีิ 

การต่างๆ ช่วย  เช่น การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหา

ดว้ยถอ้ยคาํของผูเ้รียนเองแลว้แบ่งเง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจโจทย์

ปัญหามากข้ึน 

  2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  (Devising  a  Plan:P)  เป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีจะตอ้ง

พิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวิธีใด จะแกปั้ญหาอยา่งไร ผูเ้รียนตอ้งมองเห็นความสาํคญัของขอ้มูล

ต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหาอยา่งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีโจทยถ์าม

กบัขอ้มูลหรือส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให ้ถา้หากไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ไดก้็ควรอาศยัหลกัการของ

การวางแผนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

1) โจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบัโจทยปั์ญหาท่ีเคยทาํมาแลว้อยา่งไร 

2) เคยพบโจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเม่ือไรและใชว้ธีิการใดใน 

การแกปั้ญหา 

3) ถา้อ่านโจทยปั์ญหาคร้ังแรกแลว้ไม่เขา้ใจควรอ่านโจทยปั์ญหา 

อีกคร้ังแลว้วิเคราะห์ความแตกต่างของปัญหาน้ีกบัปัญหาท่ีเคยทาํมาก่อนดงันั้นการวางแผน 

การแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหาพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกบั

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีผูแ้กปั้ญหามีอยูแ่ลว้นาํมากาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา และ

เลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  

  2.3  การดาํเนินการตามแผน  (Carrying  Out  The  Plan:P)  เป็นขั้นตอนท่ีลงมือ

ปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหไ้ดค้าํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือกวธีิการคิดคาํนวณ  กฎ

หรือสูตร ท่ีเหมาะสมมาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียด
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ต่าง ๆ  ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบไดห้รือคน้พบวธีิการ

แกปั้ญหาใหม่ 

    2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ  (Monitor  Performance:P) เป็นขั้นตอนท่ี 

ผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ี 

ไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดยพิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งและมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่

ตลอดจนกระบวนการในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการอีกวธีิหน่ึงตรวจสอบเพื่อดูผลลพัธ์ท่ีได้

ตรงกนัหือไม่หรืออาจใชก้ารประมาณค่าของคาํตอบอยา่งคร่าว ๆ แลว้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข

วธีิการแกปั้ญหา ใหก้ะทดัรัดชดัเจนเหมาะสมข้ึนกวา่เดิม ขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไป

ขา้งหนา้โดยใชป้ระโยชน์จากวธีิการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาขยายแนวคิดในการแกปั้ญหาใหก้วา้งขวาง

ข้ึนกวา่เดิม 

  2.5  ขยายปัญหา (Expansion  Problem:P)  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไป

ของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่ง

ชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหาท่ี

คลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ในการหา

คาํตอบ 

 3. ขั้นจดัทีม (TGT) ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละนกัเรียน 

ท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติักิจกรรม 

และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั 

 4. ขั้นการแข่งขนั (TGT) ขั้นการแข่งขนั นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบคาํถาม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยยดึหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่งของ 

แต่ละทีมแข่งขนักนันกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีม 

แข่งขนักนั ใหน้าํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 

5. ขั้นสรุป (TGT)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีได ้

คะแนนสูงสุด 

  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  และแกไ้ขปรับปรุง 

1. การดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบ 
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X

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ผลการตรวจสอบ พบวา่  รูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/

สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (     =  4.93  ,  S.D. = 0.06 ) (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข 

หนา้  185) 

2. การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

   จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีมีค่าความสอดคลอ้งตํ่ากวา่เกณฑ ์

ท่ีกาํหนด (พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.20  ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 )  อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไดน้าํคาํแนะนาํท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมมา

พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

    2.1  ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ จากเดิมมี 10  

ขั้นตอน แลว้ปรับใหม่ใหเ้หลือ 5  ขั้นตอน  รายละเอียด ดงัน้ี 

     2.1.1  ขั้นนาํ   

     2.1.2  ขั้นสอน  

      2.1.2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา    

      2.1.2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา 

            2.1.2.3  การดาํเนินการตามแผน       

            2.1.2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ 

            2.1.2.5  ขยายปัญหา  

     2.1.3  ขั้นจดัทีม   

     2.1.4  ขั้นการแข่งขนั   
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     2.1.5  ขั้นสรุป 

2.2  ในขั้นสอน ใชค้าํวา่  “ขยายปัญหา” แทนคาํวา่ “ขั้นการขยายของปัญหา” 

    แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปของแผนภูมิ แสดงรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   ดงัภาพท่ี  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

ภาพท่ี 6  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  
 

  ผลของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   ในดา้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ ปรากฏดงั  ตาราง  17 

TGT 

ขั้นนาํ 

ขั้นสอน  5P 

- การทาํความเขา้ใจปัญหา  

  (Understanding  The   

    Problem:P) 

-การวางแผนการแกปั้ญหา 

  (Devising  a  Plan:P) 

-การดาํเนินการตามแผน   

 (Carrying  Out  

 The  Plan:P)   

-การตรวจสอบผล 

 การดาํเนินการ 

 (Monitor  Performance:P) 

-ขยายปัญหา  

(Expansion  Problem:P)   

 

 

TGT 

ขั้นจดัทีม 

TGT 

ขั้นการเขา้แข่งขนั 

TGT 

ขั้นสรุป 

TGT5P 

Model 
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 ตาราง 17  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5    
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินความเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แปลผล 

1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.  สาระการเรียนรู้ 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

5.  การวดัและการประเมินผล 

4.89 

4.80 

4.73 

4.70 

4.73 

0.06 

0.08 

0.17 

0.11 

0.09 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

6.  แผนการจดัการเรียนรู้ 4.69 0.06 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 0.09 มากทีสุ่ด 
     

  จากตาราง 17   แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   โดยผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่โดยภาพรวม องคป์ระกอบของแผนการจดั 

การเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  ( X =4.76, S.D.=0.09)  

  การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ใชเ้กณฑ ์ 

E1 / E2 เท่ากบั   80 / 80  โดย  E1   คือ ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2 - 21   และ  E2  คือ  ร้อยละของ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  

ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง   

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  32  คน ปรากฏดงัตาราง 18  และตาราง  19 
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ตาราง 18  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่ 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21  ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา  2559  จาํนวน 32  คน 

  แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 12.44 82.92 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 13.03 86.88 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 12.22 81.46 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 12.28 81.88 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.81 85.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 12.69 84.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 12.53 83.54 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.88 85.83 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 12.72 84.79 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.56 83.75 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 13.16 87.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 12.66 84.38 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 13.09 87.29 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 13.41 89.38 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 12.75 85.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 13.16 87.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 12.41 82.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 13.19 87.92 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 12.84 85.63 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 13.25 88.33 

รวม 300 12.80 85.35 
 

  จากตาราง  18  พบวา่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ปีการศึกษา  2559  ค่าร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัของรูปแบบ
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การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 - 21  (E1)  เท่ากบั  85.35 
 

ตาราง 19   ผลการหาประสิทธิภาพของของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง  

                   ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  32   คน 

คนท่ี คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ทางคณิตศาสตร์  (30 คะแนน) 

คนท่ี คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ  

วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ทางคณิตศาสตร์ (30 คะแนน) 

1 20 17 28 

2 20 18 26 

3 20 19 29 

4 24 20 25 

5 24 21 27 

6 21 22 27 

7 26 23 23 

8 26 24 27 

9 27 25 24 

10 28 26 27 

11 29 27 28 

12 25 28 22 

13 28 29 26 

14 24 30 24 

15 26 31 27 

16 24 32 26 

   คะแนนเฉล่ีย             24.83 

   E2 = 84.17 
 

   จากตาราง  19  พบวา่  คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ีย (E2) เท่ากบั  84.17 

  จากตาราง 18 และตาราง  19 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย

ใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
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TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ของกลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา  2559  มีประสิทธิภาพเท่ากบั   85.35/84.17 
   

ตอนที ่ 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ 

                ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถ 

                ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   

  ผลการทดลองวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใช้

เกณฑ ์ E1 / E2 เท่ากบั  80 / 80  โดย  E1   คือ ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงาน

ระหวา่งเรียนตั้งแต่แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21  และ  E2  คือ  ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ของกลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา  2560  ดงัตาราง 20  และตาราง 21 
 

ตาราง 20  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่  

                  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21   ของกลุ่มตวัอยา่ง  

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 12.39  82.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 12.89 85.91 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 12.36 82.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 12.11 80.76 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.89 85.91 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 12.55 83.64 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 12.39 82.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.86 85.76 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 12.48 83.18 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.36 82.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 13.27 88.48 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 12.95 86.36 
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ตาราง 20  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่   

                  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21   ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 13.05 86.97 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 13.39 89.24 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 12.55 83.64 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 12.91 86.06 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 12.30 81.97 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 12.91 86.06 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 12.82 85.45 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 13.02 86.82 

รวม 300 12.72 84.81 
 

จากตาราง  20  พบวา่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ 

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5      

ค่าร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียน ตั้งแต่ใบงานท่ี 2 – 21 (E1)  

เท่ากบั  84.81 
 

ตาราง  21  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถ 

                  ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

แบบทดสอบ ค่าความ

เช่ือมัน่ 

(Rxx) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

E2(%) 

แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

0.9265 30 24.75 1.65 82.50 

      

จากตาราง  21  พบวา่  คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ีย (E2) เท่ากบั  82.50 
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จากตาราง 20  และตาราง  21  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  84.81/82.50  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 80 / 80   

 ผูว้จิยันาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง บนัทึกผล

คะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  แลว้นาํคะแนน

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการดว้ยการหาค่าดชันีประสิทธิผล  ปรากฏผลดงั

ตาราง 22 
 

ตาราง 22  การเปรียบเทียบความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัใช ้

                 รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

                 ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. E.I. 

ก่อนเรียน 44 30 12.50 2.10 
0.70 

หลงัเรียน 44 30 24.75 1.65 

 

  จากตาราง 22  พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 12.50 คะแนน มีคะแนนเฉล่ีย

หลงัเรียนเท่ากบั 24.75 คะแนน และการหาค่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  มีค่าเท่ากบั  0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่นกัเรียนมี 

ความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 
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ตอนที ่4  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนทีเ่รียนด้วยรูปแบบ 

               การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบั 

              การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง 

              คณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ตาราง23     แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัจากการเรียน        

                   ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

                   การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D. n df t-test p-value 

ก่อนเรียน 30 12.50 2.47 
45 44 -36.924 .000* 

หลงัเรียน 30 24.75 2.71 

*  มีนยัความสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 

 จากตาราง 23  พบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียน  เท่ากบั 12.50 คะแนน        

และคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหลงัเรียน  เท่ากบั  24.75 คะแนน  มีค่าการทดสอบที (t-test) ท่ีได ้   

เท่ากบั  -36.924  แสดงวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตอนที ่ 5  ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ 

                ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

                คณติศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพือ่ส่งเสริมความสามารถใน 

                การแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   
 

  เม่ือทาํการทดลองรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เสร็จแลว้ผูว้จิยัไดศึ้กษา 

ความพึงพอใจของนกัเรียน  โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 
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การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงเป็นแบบใหป้ระมาณค่า  5  ระดบั  ไดแ้ก่  พอใจนอ้ยท่ีสุด    

พอใจนอ้ย  พอใจพอสมควร  พอใจมาก  และพอใจมากท่ีสุด  ดงัรายละเอียดความพึงพอใจแต่ละ

รายการ  ดงัแสดงในตาราง  24        

 

ตาราง  24    แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

                    การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                    การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

รายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 

( X ) 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ความหมาย 

1.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 4.89 0.32 พอใจมากท่ีสุด 

2.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เรียงลาํดบัเน้ือหา 

     ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

4.72 

 

0.46 

 

พอใจมากท่ีสุด 

3.  การกาํหนดเน้ือหาการเรียนมีความเหมาะสม 4.72 0.57 พอใจมากท่ีสุด 

4.  เน้ือหาของการเรียนมีเหมาะสมกบัเวลา 4.67 0.59 พอใจมากท่ีสุด 

5.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

     ส่งเสริมการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

 

4.94 

 

0.24 

 

พอใจมากท่ีสุด 

6.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

     น่าสนใจ  สนุก  ไม่น่าเบ่ือ 

 

4.89 

 

0.32 

 

พอใจมากท่ีสุด 

7.  ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา  และ 

     กิจกรรมการเรียนรู้   

 

4.83 

 

0.51 

 

พอใจมากท่ีสุด 

8.   ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความ 

      เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 

4.83 

 

0.38 

 

พอใจมากท่ีสุด 

9.   ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไม่ยุง่ยากและ 

      ซบัซอ้น   

 

4.78 

 

0.43 

 

พอใจมากท่ีสุด 

10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทาํใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะ 

      การแกโ้จทยปั์ญหา ทางคณิตศาสตร์   

 

4.89 

 

0.32 

 

พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.82 0.43 พอใจมากท่ีสุด 
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จากตาราง  24   ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ การจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X =4.82, 

S.D.=0.43) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ   
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