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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮร์บาร์ต ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต  
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวย
และทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต  
  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง โรงเรียน
หนองแค “สรกิจพิทยา” ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่ตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลจาก การทดลอง โดยใชส้ถิติค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และตรวจสอบสมมตฐิานโดยใช้ Dependent Sample t-test 

  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรง
กลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิด 
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กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต สงูกว่าก่อนเรียน  
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
คำสำคัญ: วิธีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 
  In this experimental the researcher develops (1) mathematics activities for 
Matthayom Sueksa Three students on pyramid cone and sphere using the Herbart Method 
with the criterion efficiency of 80/80 (2) Compares the mathematics academic achievement 
levels of this experimental study of these learning activities and after its completion for 
Matthayom Sueksa Three on pyramid cone and sphere on Herbart Method (3) the levels at 
which student satisfaction with these activities are evinced. The students' satisfaction with 
pyramid cone and sphere from the activities based on Herbart Method. 
  The sample population consisted of a classroom of forty-three Matthayom Sueksa 
Three students at Nongkhae Sorakitpittaya School in the second semester of the academic 
year 2020 using the technique of cluster random in sampling. The research instruments 
consisted of eight lesson plans for mathematics on pyramid cone and sphere using the 
Herbart Method; a test of academic achievement in mathematics on pyramid cone and 
sphere; and a questionnaire eliciting the satisfaction with the mathematics on pyramid 
cone and sphere using the Herbart Method. Data were analyzed using percentage, mean, 
and standard deviation. The technique of dependent test was also employed.  

Findings are as follows:  
  1. Mathematics activities for Matthayom Sueksa Three students on pyramid cone 
and sphere using the Herbart Method with the criterion efficiency of 80/80 found the 
efficiency to be 83.78/81.86  
  2. Academic achievement in mathematics for Matthayom Sueksa Three students 
on pyramid cone and sphere using the Herbart Method of the students under investigation 
was found to be at a higher level after the study at the statistically significant level of .05.  
  3. The study of students' satisfaction with pyramid cone and sphere using the 
Herbart Method was at a high level.  
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บทนำ 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความความคิดสรา้งสรรค์ คิดอย่างเปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์
ได้อยางถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณติศาสตร์ยังเปน็
เครื่องมือในการศึกษาทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนา้อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ถึงแม้จะมีความสำคัญมากก็ตาม แต่ปัจจุบนัสภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ของไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผลการเรียนคณิตศาสตร์มคีะแนนเฉลี่ย
ต่ำ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) สังกัด สพฐ.ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย คือ 30.28 ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ย คือ 26.98 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.30 โดยปัจจัยที่ทำให้ผลคะแนนสอบโอเน็ตลดลง
มาจากเหตุผลตา่งๆ อาทิ นักเรียนบางกลุ่มยังไม่เห็นความสำคัญของการทดสอบ O-NET (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 
,2563 , หน้า 5-7) ครูส่วนใหญ่ยังไม่ปรบัวิธีการสอน ยงัคงเน้นการสอนแบบท่องจำมากกว่า ทำให้เด็กไม่
สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้อย่างลึกซึ้ง เพราะการสอนไม่คำนงึถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
และเป็นการสอนที่ไมส่ามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ตลอดเวลา ทำให้นักเรียนไม่สนใจ อีกปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจากความสนใจของตัวเด็กเอง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553)   
         จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบวา่ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย ยกตัวอย่างบนกระดาน ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เนน้เนื้อหาความรู้ตามตำรา การจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ผา่นมา ผู้เรียนส่วนหนึ่งยังมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนอยู่ในระดับตำ่ ซึ่งจาการสอบถามครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนดังกล่าว พบวา่นักเรียนไมช่อบเรียน
คณิตศาสตร์ ขาดความกระตือรือร้นและมองว่าคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองที่เข้าใจยาก ซึ่งเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้นมีหลากหลายประเด็นที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะ
เนื้อหาเก่ียวกับพีระมิด กรวย และทรงกลม เปน็เนื้อหาพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการเรียนระดับที่
สูงขึ้นไปนัน้ นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวน้อยมาก สง่ผลให้การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดบัชัน้สูงขึน้ไปของนักเรียนอาจจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำด้วย ซึง่เป็นเร่ืองหนึ่งทีป่ระสบปัญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาโดยตลอด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ  
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ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคและวีการสอนของตนเอง แสวงหาสื่อนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ได้พัฒนาศักยภาพในการคิดคํานวณ แกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ไดด้ีขึ้นอย่างสัมฤทธิผ์ล ตลอดจน
เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา และมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

การสอนในตามความคิดของ แฮร์บาร์ต (Herbart Method) นัน้คือ นักเรียนจะเรียนรู้สิ่งใดนัน้
จะต้องมาจากความสนใจของเราก่อนเป็นอันดบัแรก ในด้านการเรียนการสอนนั้นครูผูส้อนจำเป็นต้องสรา้ง
ความสนใจก่อนเปน็อันดับแรก จึงเข้าสู้ขั้นตอนของการสอนจรงิๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
คือ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความสนใจก่อนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน เป็น
การสำรวจข้อมูลนักเรียนว่าเขามีพื้นฐานขนาดไหน จะได้จดัการเรียนการสอนถูก (ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่) 
เป็นการส่งเสริมการจัดลำดบัความรู้ของผู้เรียน (เดชพงษ์  อุ่นชาติ, 2556)  ข้อดีของการสอนแบบแฮรบ์าร์ต 
เช่น นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจ การเรียนรู้ดำเนนิไปจากงา่ยไปหายากตามลำดับ การสร้างกฏเกณฑ์
หรือข้อสรุปกระทำโดยนักเรียนและครู (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
, 2563) 
  จากที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วจิัย มีความสนใจที่จะทำการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้รียนเพมผลสัมฤทธิ์และพัฒนาความสนใจในการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาทางด้านทักษะเกิดความรู้  ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  และเป็นประโยชน์สำหรับผู้วจิัยท่านอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวย
และทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮร์บาร์ต  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต  
 
สมสมติฐานของการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรง
กลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด 
กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต สงูกว่าก่อนเรียน  
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 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้ใช้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษา
ปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองแค  
“สรกิจพิทยา” ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 12 ห้องเรียน รวมนักเรียน 503 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง โรงเรียน
หนองแค “สรกิจพิทยา” ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่ตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีจัดการเรียนการสอน  
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม และความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต 
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยดำเนนิการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผู้วจิัยใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 10 
คาบเรียน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. วิธีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต หมายถึง เป็นวิธีการสอนทีน่ักเรียนจะเรียนรู้สิ่งใดได้ดีนัน้จะต้องมา
จากความสนใจของนักเรียนก่อน ครูผู้สอนจำเป็นต้องสร้างความสนใจเพื่ออนำเข้าสู้ขั้นตอนของการสอน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
       ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม เป็นขั้นเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจก่อนเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครูต้อง
ทบทวนความรู้เดิมที่มีอยู่ของผู้เรียน 
      ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เปน็ขั้นตอนที่ครูดำเนนิการสอนความบทเรียน 
      ขั้นที่ 3 ขั้นสัมพันธ์หรือทนทวนเปรียบเทียบ เป็นต่อจากการสอนเมือครูสอนเสร็จแล้วครูต้อง
ทบทวนความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ และครูต้องทบทวนเปรียบเทียบวา่ความรู้ใหม่กับความรู้ที่เพิ่มมาสัมพันธ์กัน
ไหมและจดบนัทึก 
      ขั้นที่ 4 ขั้นตั้งกฎหรือข้อสรุป ครูกับผู้เรียนช่วยกนัรวบรวมความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่แรกแล้ว
จัดลำดบัตามขัน้ตอนให้เป็นระบบ เพื่อนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 
      ขั้นที่ 5 ขั้นนำไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่ผู้เรียนนำเอาความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในชวีิตประจำวันได ้
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การทบทวนวรรณกรรม 
  ในการทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี ้
  1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 4. ความพึงพอใจ 
 5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 
  1. แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังนี้ มีการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้จัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต แล้ว
ทดสอบหลังเรียน แล้วนำผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทดสอบความแตกตา่ง 
 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ โดยวธิีการสอน
แบบแฮร์บาร์ต เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 แผน ใช้เวลา
สอนแผนละ 1 คาบ รวม 8 คาบ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามวิธีการสอนแบบแฮรบ์ารต์ โดยใช้วัดมาตราสว่นการประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ 
 
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนนิการดังนี้ 
 1. จัดเตรียมสถานที่ เคร่ืองมือ ห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ กิจกรรม และ
แบบฝึกหัด ที่ใชป้ฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
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 2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน(Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ 
โดยใช้เวลาทำข้อสอบ 50 นาที เพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เม่ือทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการตรวจ
แล้วบันทึกคะแนนไว ้
 3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต เร่ือง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 แผน และเก็บคะแนนระหว่างเรียน 
 4. ทดสอบหลังเรีย(Post - test)หลังจากทำการสอนครบ 8 คาบด้วยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จำนวน 15 โดยใช้เวลาทำข้อสอบ 50 นาที เมื่อทดสอบเสร็จเรียบรอ้ยแล้วทำการ
ตรวจแล้วบันทึกคะแนนไว ้
 5. วัดความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม สถิติที่ใช้ t-test กรณีประชากรสองกลุ่ม
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-test for dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนี่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายของผล
การประเมินความพงึพอใจในการเรียนรู้ 
 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
  1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบแตล่ะข้อ โดยใช้สูตร IOC หาค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคล้อง 
  1.2 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พีระมิด กรวยและทรงกลมเป็นรายข้อ เพื่อ
หาค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) 
            1.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พีระมิด กรวยและ
ทรงกลม 
           2.  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) 

3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ E1/E2 ตามเกณฑ์ประสทิธิภาพ 80/80 
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  3.2 เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยสถิติทดสอบที่กรณีประชากรสองกลุ่มไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t-test for  dependent  Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด 
กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต มีประสิทธิภาพ 80/80  
ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวธิีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต เรื่อง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
คะแนน จำนวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระหว่างเรียน 43 40 1441 33.51 83.78 
หลังเรียน 43 15 528 12.28 81.86 
  
 จากตาราง 1 พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต เรื่อง พีระมดิ 
กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสทิธิภาพเท่ากับ 83.78/81.86 ดังนั้นแสดงว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไวไ้ม่ต่ำกวา่ 80/80 เมื่อคิดจาก
คะแนนเฉลี่ยจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮร์บาร์ต ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน จำนวน(คน) คะแนนเต็ม x  SD df t test Sig. 
ก่อนเรียน 43 15 4.44 1.69 

42 36.37* .000 
หลังเรียน 43 15 12.28 2.00 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
  จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธกีาร
สอนแบบแฮร์บาร์ต เรื่อง พีระมดิ กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.5 
 ตอนที่ 3 ผลการวัดความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวธิีการสอนแบบ
แฮร์บาร์ต เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตาราง 3 ตารางวิเคราะห์ค่าผลการวัดความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายการ x  SD ระดับ 
1. การนำเข้าสู่บทเรียน    
    1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้ทราบทุกคร้ัง 4.23 0.73 มาก 

    1.2 มีกิจกรรมเร้าความสนใจ 3.98 0.75 มาก 
2. การดำเนินการสอน    
    2.1 ลำดับการสอนเข้าใจงา่ย 4.10 0.75 มาก 
    2.2 เอกสารประกอบการเรียนนา่สนใจและสอดคล้องกับเนือ้หา 4.00 0.77 มาก 
    2.3 ใช้สื่อ อุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 4.10 0.75 มาก 
    2.4 มีวิธีการสอนที่หลากหลาย 4.03 0.84 มาก 
    2.5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.10 0.87 มาก 
    2.6 แนะนำแหล่งเรียนรู้ให้นกัเรียนค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 3.90 0.75 มาก 
    2.7 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ 3.94 0.68 มาก 
3. การสรุปการสอน    
    3.1 สอนครบตามเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 4.20 0.75 มาก 
    3.2 สรุปประเด็นความรู้อย่างชัดเจน 4.06 0.77 มาก 
4. การสัมพันธ์/เชื่อมโยง/เปรียบเทียบ ความรู ้    
    4.1 มีการเชื่อมโยง/เปรียบเทียบความรู้เก่า ความรู้ใหม ่ 4.13 0.77 มาก 
5. การนำไปใช ้    
    5.1 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวนั 3.97 0.87 มาก 
 
  จากตาราง 3 จากผลการวิเคราะห์วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยวธิีการสอนแบบแฮร์บาร์ต เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
3 จะเห็นว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อเร่ืองต่างๆ มีคะแนน
เฉลี่ยแต่ละข้ออยู่ที่ 3.90-4.23 ผ่านเกณฑ์ 3.50 ทุกข้อ และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.05 นั่นหมายถึง ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบแฮรบ์ารต์ เร่ือง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 จากการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด 
กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
  1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรง
กลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตมีประสทิธิภาพเทา่กับ 83.78/81.86 หมายความว่า นักเรียนทั้งหมดได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน แบบฝึกหัด และการประมเนพฤติกรรมระหว่างเรียน คิดเป็น
ร้อยละ83.78 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 81.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 อาจเนื่องมาจาก วธิีการสอนแบบแฮร์บาร์ต หมายถึง เป็น
วิธีการสอนที่นักเรียนจะเรียนรู้สิง่ใดได้ดีนัน้จะต้องมาจากความสนใจของนักเรียนก่อน สอดคลอ้งกับ Wood 
(2007, p. 119-134) ได้วิจัยการคิดนอกกรอบเก่ียวกับการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นโยบายที่
ทันสมัย ทัง้ทฤษฎีและแผนการปฏิบัติกับเด็กก่อนวัยเรียนการศกึษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาพัฒนาการทาง
การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ถึงผลกระทบของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ เพื่อจะนํามาเป็น
นโยบาย การปฏิบัติ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมความสนใจที่จะเรียนรู้แต่อยา่งไรก็ตาม
ปัญหาเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้ทั้งในหลักการและการปฏบิัติ เหตุผลกเ็พราะการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญไม่ได้เปน็ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม นอกจากนี้มีแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางดา้นทัศนคติ เพื่อให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในสงัคม อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป สอดคล้องกับ Bigge (1964, p. 33–47) อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี (2552, 
หน้า 48–49) การสอนแฮร์บารต์ โจฮนัน์ แฮรบ์าร์ต (Johann F.Herbart) มีวัตถุประสงค์หลักในการสอน 
คือ ให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากความสนใจก่อนการเรียนรู้เน้นความสนใจ และความตั้งใจเปน็สำคัญเปน็
การสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับและสง่เสริมให้นักเรียนสามารถจัดลำดับ
ความรู ้จากง่ายไปหายากและจากความจริงทั่วไปสู่หลักเกณฑ์หรือข้อสรุป มีแนวคิดที่ต้องการให้นักเรียน 
เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยครูเปน็ผู้เริ่มจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ ดวงใจ เจิมเหล่ (2558) นักเรียนนั้นเกิด
การเรียนรู้จากความสนใจ สร้างความสามารถให้พวกเขารู้จักการเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรูใ้หม่เข้า
ด้วยกัน และสอนให้นักเรียนรู้จักจัดลำดับความรู้จากงา่ยไปหายาก และจากความจริงทั่วไปไปสู่หลักเกณฑ์
หรือข้อสรุป สอดคล้องกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ (2558) 
ข้อดีของการสอนแบบแฮร์บาร์ต เช่น นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจ การเรียนรู้ดำเนินไปจากง่ายไปหา
ยากตามลำดับ การสร้างกฏเกณฑ์หรือข้อสรุปกระทำโดยนักเรียนและครู  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดย
วิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เนื่องมาจาก มีการปรบัเปลี่ยนเทคนิคและวีการสอนของตนเอง แสวงหาสื่อนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ได้พัฒนาศักยภาพในการคิดคํานวณ แกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ไดด้ีขึ้นอย่างสัมฤทธิผ์ล ตลอดจน
เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา และมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมตาม
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ศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ Grimes (2003 , หน้า 1165-A) ได้ศึกษาเก่ียวกับการนาํหลักสูตร
คณิตศาสตร์ใหม่มาใช้ในออนแตริโอ ต่อความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนของนักเรียนกับความเข้าใจของ
ครู โดยศึกษาความหลากหลายของวิธีการสอนวิชาคณติศาสตรห์ลักสูตรใหม่ของออนแตริโอ ในระดับประถม
ศึกษาและมัธยม ในประเด็นตา่ง ๆ คือ 1) ความเข้าใจของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เปลี่ยนแปลง ครูได้มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงช่องวา่งระหวา่งเนื้อหาให้กับนักเรียนหรือไม่ และ 2) ตัว
แปรเพศมีผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความเข้าใจของครูหรือไม่ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างตามเพศ และประสทิธิภาพของครูผู้สอนทั้งดา้นความรู้และ
ความสามารถที่สอนซึ่งมผีลทางบวกต่อผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน สอดคล้องกับ มัส ผ่านผล 
(2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง แผนภูมิวงกลม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22101) โดย
วิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมพลโพนพสิัย 
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สรุปวา่ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เร่ือง แผนภมูิรูปวงกลม
ซึ่งพิจารณาได้จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 11.22 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 14.80 สอดคล้องกับ รัตนา เวฬุวนารักษ์และคณะ (2559) ได้ศึกษาความสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียน เร่ือง อัตราส่วนและรอ้ยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ จากการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮรบ์าร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) สรุปว่า (1) ความสามารถความสามารถแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใชก้ารสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้าน
ความรู้ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) อยู่ในระดบั ดีมาก (2) ความสามารถความสามารถแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใชก้ารสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้าน
ความรู้ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) สงูขึ้นอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ และ (3) ความคงทน
ในการเรียน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ
หลังการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีดา้นความรู้ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้ออยู่ที่ 3.90-4.23 ผ่าน
เกณฑ์ 3.50 ทุกข้อ และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.05 นั่นหมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจาก ความสำคัญของความพึงพอใจ เป็นปจัจัยสำคัญ
ที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะ สอดคล้องกับ Innabi (2007, p. 45-68) ได้ศึกษาการเปลี่ยนความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูสอนคณิตศาสตร์ของประเทศจอร์แดนหลังการปฏริูปทาง
การศึกษามา 15 ปี การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจเก่ียวกับ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู 
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ที่สอน วิชาคณิตศาสตร์ของประเทศจอร์แดนก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลมาจาก 12 
โรงเรียน ระหว่างปี ค.ศ. 1988-2004 และสัมภาษณ์ครูที่สอนวชิาคณิตศาสตร์ จำนวน 47 คน เก่ียวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยบทบาทและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนการสอนช่วย
นักเรียนให้มีความชํานาญในการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบวา่ คุณครูส่วนใหญ่ ยังเข้าใจกระบวนการคิด
วิเคราะห์ไม่ดีนัก ทำให้การถ่ายทอดไปยังเด็กนักเรียนยังมปีัญหาอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วครู
คณิตศาสตร์ ยังเชื่อว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์ได้ดยีิ่งขึ้น สอดคล้องกับ จิตตินนัท์ นันทไพบลูย์ (2555) ความสำคัญของความพึงพอใจ หมายถึง 
ความพึงพอใจในการบริการที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการและความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานซึ่งนับว่าความพึงพอใจทั้ง 2 ลักษณะ มีความสำคญัต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและ
การดำเนินงานบริการให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เก่ียวข้องกับ
การบริการ มริษา ไกรงู (2553) ความสำคัญของความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และความพึงพอใจในงานของผู้ปฏบิัติงานบริการ ซึง่นับวา่ความพงึพอใจทั้งสองลักษณะมี
ความสำคัญต่อการพฒันาคุณภาพของการบริการ และการดำเนินงานบริการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้าง
และรักษาความรู้สึกทีด่ีต่อบุคคล ทุกคนที่เก่ียวข้องกับการบริการในด้านความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยาตอบสนองการบริการตอ่ผู้รับบริการ 
ความรับผิดชอบต่องาน การใชภ้าษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ สิ่งเหล่านี้เก่ียวข้องกับ
การสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง พีระมิด 
กรวยและทรงกลม โดยวธิีการสอนแบบแฮรบ์าร์ต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงควรมีการนำวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อ่ืนๆ 
ให้มากข้ึน 
  2. ควรมีการนำวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอ่ืนๆ ให้มากข้ึน 
 
   ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อๆไป 
  1. ควรนำวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาการเรียนอ่ืนๆ เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้มากข้ึน 
  2. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทีส่ามารถเข้าถึงง่าย ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
วิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตให้มากข้ึน เพื่อให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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