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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียน วิชาประวัติศาสตร
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
Comperisons of Learning Achivement,Analytical Thinking and Attitude Toward History
Subject Learning The Historical Development of Thai Sukhothai 0f Mathayomsuksa 1
Students Using the 7-E Inquiry Learning Activities and 4 MAT Learning Activities
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บทคัดยอ

การจั ดการเรีย นการสอนในกลุ มสังคมศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มุ งเนน ให ผู เรี ย นไดรั บ การ
พัฒนาการเรียนรู รูจักการคิดวิเคราะห สามารถเผชิญสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได แตการจัด
กิจกรรมการเรียนรูยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร และเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนแนวทางหนึ่งที่เหมาะสม ชวยสงเสริมผูเรียน
พัฒนาผลการเรียนรูใหเพิ่มสูงขึ้นได การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 2) ศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
และจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ เจตคติ
ตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรี ยนที่จัดกิ จกรรมการเรีย นรูแบบสื บเสาะหาความรู 7 ขั้น และจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน และ 4)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียน ระหวางการจัดกิจกรรม แบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน
62 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนชุมชนบานหนองขุนและโรงเรียนบานหนองหลัก อําเภอมวง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4 MAT จํานวนรูปแบบละ 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23–0.95 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 3)แบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ มีคาความยาก ตั้งแต 0.26 – 0.68 คาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.25 – 0.73 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เทากับ 0.87 4) แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.31
ถึง 0.66 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เทากับ 0.88
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สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย
t-test (Dependent Samples) และ Hotelling T2 ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้
1. แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
4 MAT เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.01/83.25 และ 85.13/84.21 ตามลําดับ
2. คาดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคาเทากับ 0.6480 และ 0.6773 ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรี ยนโดยการจั ดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และนักเรีย น
ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอ
การเรียนวิชาประวัติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7
ขั้นและที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจต
คติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร หลังเรียน ไมแตกตางกัน
โดยสรุป การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะชวยเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิด
วิเคราะห และเจตคติที่ดีตอการเรียน ดังนั้น จึงควรสงเสริมสนับสนุนใหครูนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมตอไป
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น, การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
ABSTRACT
The purposes of this research were : (1) to develop plans of learning organization
using the 7-E inquiry learning activities and 4 MAT learning activities the historical
development of Thai Sukhothai 0f Mathayomsuksa 1 with a required efficiency of 80/80, (2)
to find out effectiveness indices of those two types of plans of learning organization, (3) to
compare achievement, analytical thinking and attitudes toward history subject learning of
the students between before and after using of the two mentioned approaches and, (4) to
compare achievement, analytical thinking and attitudes toward history subject learning of
the students who learned using the two different approaches. The sample used in this study
consisted of 62 Mathayomsuksa 1 students attending Chumchonbannongkoon School and
Bannonglak School, Muangsamsip District, Ubonratchathani Province in the second semester
of the academic year of 2012, selected through the cluster randomsampling technique. The
instruments used in the study were : plans for organization of learning activities using of the
two mentioned approaches, 2 hours per week in each plan, for a total of 12 hours of
teaching; a 40 – item achievement test with discriminating powers ranging 0.23–0.95 and a
reliability of 0.82 ; a 25 – item test of analytical thinking with difficulties ranging 0.26 – 0.68,
discriminating powers ranging 0.25–0.73 and a reliability (KR-20) of 0.87 ; and 20 – item rating
– scale questionnaire on attitudes toward history subject learning with discriminating powers
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ranging 0.31-0.66 and a reliability (α) of 0.88. The paired t-test and Hotelling T2 were
employed for testing the hypotheses.
The results of the study were as follows:
1. The plans of learning organization using the 7-E inquiry learning activities and
4 MAT learning activities the historical development of Thai Sukhothai of Mathayomsuksa 1
had efficiencies of 84.01/83.25, and of 85.13/84.21 respectively.
2. The effectiveness indices of plans of learning organization of learning activities
using the 7-E inquiry learning activities and 4 MAT learning activities, were 0.6480 and 0.6773
respectively.
3. The students who learned using the 7-E inquiry and the 4 MAT learning
activities showed gains in achievement, analytical thinking, and attitude toward history
subject was higher than before at the level of significant .01.
4. The learning achievement, analytical thinking, and attitude toward history
subject learning of Matthayomsuksa 1 students by using the 7-E inquiry and the 4 MAT
learning activities was not different.
In conclusion, learning activities using the 7-E inquiry learning activities and 4 MAT
learning activities were effective and appropriate to gain learning achievement, analytical
thinking ability and attitude toward learning of students. Therefore should encourage the
teachers to implement these approaches in social studies learning more appropriately.
Keywords : The 7-E Inquiry Learning Activities, 4 MAT Learning Activities
บทนํา

ประวัติศาสตรทําใหประชาชนในชาติรูจักความเปนมาชาติของตน มีความรักความผูกพันความหวง
แหนในแผนดินที่พระมหากษัตริย บรรพบุรุษ และคนในอดีตไดเสียสละปกปองแผนดินใหดํารงมาจากบรรพ
บุรุษสูอนุชนรุนหลังจนถึงปจจุบัน การรูจักประวัติศาสตรของประเทศชาติจะทําใหคนรุนหลังไดสืบทอดความ
เปนเอกราชของประเทศชาติใหคงอยูตลอดไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 16 )
การศึกษาประวัติศาสตรไทย จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความเขาใจในสิ่งตางๆ ใน
สังคมที่เ กิดขึ้ นมาแลว สิ่งที่กําลังดํ าเนิ นอยู และสิ่งที่ จะเกิด ขึ้นต อไปในอนาคตทําใหรู แจงถึงธรรมชาติ และ
ขอบเขตจํากัดของมนุษย รูจักความสามารถของตนและประวัติศาสตรจะชวยใหเขาใจเหตุการณในปจจุบันวา
เกิดขึ้นไดอยางไร มีเงื่อนไขใดที่ผลักดันใหเกิดขึ้น เขาใจภูมิหลังความเปนมาของปญหาตางๆ ซึ่งตองอาศัยการ
เรียนประวัติศาสตรดวยการฝกใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนรูจักคิด
ไตร ตรองอย างรอบคอบ แยกแยะขอเท็จจริงกั บความคิดเห็นออกจากกั นได สามารถตั้งสมมติฐานเพื่ อหา
หนทางแกไขและสรุปประเด็นสําคัญโดยใชเหตุผล เพื่อนําไปสูการตัดสินใจอยางรอบคอบและรอบดานมากขึ้น
หากนํ า วิธี การสอนประวั ติศาสตรโ ดยเนน การฝกทั กษะการคิ ดวิ เ คราะห ให กับ นั กเรีย นแล ว การเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตรในโรงเรียนนาจะเปนประโยชนมากกวาเพียงเรียนเพื่อใหรูวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบางเทานั้น
ซึ่งจะทําให ผูเรีย นมีสมรรถนะสําคั ญของผูเรีย นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ตองการให
ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ดังนั้น การสอน
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ประวั ติ ศาสตร ไทยให นั กเรี ย นเกิ ด ความคิ ด นั้ น วิ ธี ส อนที่ จ ะนํ ามาใช ควรเป น วิ ธี ที่ฝ กให นั กเรี ย นได รู จั กคิ ด
วิเคราะหตางๆ อยางมีเหตุผลเพราะวิชาประวัติศาสตรเปนวิชาที่ตองอาศัยหลักฐานและเหตุการณตางๆ เปน
ขออางอิง ซึ่งนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและจะชวยพัฒนาคุณลักษณะตางๆของนักเรียนไดคือ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนคนพบความรูและสรางความรูดวยตนเอง
ทําใหเกิด
การเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การสรางปฏิสัมพันธกับผูสอน เพื่อน แหลงความรู สื่อการเรียนรู
และเนนการมีสวนรวมทางสังคม เพื่อฝกฝนทักษะทางสังคมแกผูเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมทางรางกาย
เนนการเคลื่อนไหว การปฏิบัติของผูเรียน เชน กระบวนการคิดวิเคราะห การใชวิจารณญาณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการแสวงหาความรู การนําความรูที่เกิดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ
เปนการเชื่อมโยงทฤษฏีความรูสูการปฏิบัติที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนแตละคน เปนกิจกรรม
ที่ผูสอนสามารถเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคตางๆ ไดอยางหลากหลาย ซึ่งการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (Inquiry Method) ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปน
รูป แบบหนึ่งที่มีประสิทธิภ าพที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกวิช าและทุกระดับการศึกษา และเปน วิธี
สอนที่ฝกใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความสามารถในการแยกแยะขอมูลจากสภาพปญหา
และยังชวยใหนักเรียนและครูสามารถติดตามความรูซึ่งขยายตัวอยางกวางขวางกับสถานการณในสังคมที่
ผันผวนอยางรวดเร็ว ไดทันตอเหตุการณ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
สมองทั้งซีกซาย และซีกขวาอยางสมดุล ผูเรียนมีประสบการณตรงในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจั ก
ทํางานรวมกันเปนกลุมฝกความเปนประชาธิปไตย รูจักรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการตัดสินใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค ผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนรูจากการสรางชิ้นงานตางๆ ดวยตนเอง มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง
จากความสําคัญและเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําการสอนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มาใชในการศึกษาวิจัย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้
เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด พัฒนา
คุณภาพการเรียนของนักเรียนและใชเปนขอสนเทศในการศึกษาคนควาตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไทยสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
และแบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
แบบ 4 MAT
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น การคิ ด วิ เ คราะห และเจตคติ ต อ การเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการความรูโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
และแบบ 4 MAT ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT
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วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน
และโรงเรียนบานหนองหลัก กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 18 มวงสามสิบ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวนนักเรียน 218 คน จาก 6 โรงเรียน ซึ่ง
นักเรียนทั้ง 6 โรง มีการจัดการเรียนการสอนดวยเนื้อหา หลักสูตร และสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเหมือนกัน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนบาน
หนองขุนและโรงเรียนบานหนองหลัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 62 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลว
สุมจับสลากวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดแก หอง ม.1/1 โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน จํานวน 30 คน โดยใช
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และหอง ม.1/2 โรงเรียนบานหนองหลัก
จํานวน 32 คน โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2 วิธี ดังนี้
3.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
3.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 4 MAT
3.2 ตัวแปรตาม มีดังนี้
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร
3.2.2 การคิดวิเคราะห
3.2.3 เจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 5 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 แผน
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัย
สุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
4. แบบทดสอบวั ดการคิ ดวิ เคราะห เรื่อง พั ฒนาการทางประวั ติศาสตร ไทยสมั ยสุ โขทัย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ
5. แบบวั ด เจตคติ ต อการเรีย นวิ ช าประวั ติ ศาสตร เป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating
Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชสถิติพื้นฐาน รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยหาคา E.I.
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3. วิเ คราะห เ ปรี ย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิ ด วิเ คราะห เจตคติ ที่มีต อการเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ระหวาง
คะแนนกอนและหลังเรียน โดยใชสถิติทดสอบ t–test แบบ Dependent Samples ดังตาราง 1-3
4. วิเ คราะห เ ปรี ย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิ ด วิเ คราะห เจตคติ ที่มีต อการเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
โดยใชสถิติทดสอบ Hotelling T2 ดังตาราง 4
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตัวแปร

กอนเรียน
หลังเรียน
t
S.D. Χ
S.D.
Χ
20.96 5.32 33.30 2.71 11.180**

นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 20.43 5.60 33.68
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.55 12.067**

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
แบบ 4 MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 2 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตัวแปร

กอนเรียน
S.D.
Χ
12 2.18

หลังเรียน
t
S.D.
Χ
21 1.89 22.763**

นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 12.06 3.31 20.68
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.65 20.390**

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
แบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33 7

ตาราง 3 การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน
ตัวแปร

กอนเรียน
หลังเรียน
t
S.D.
S.D.
Χ
Χ
62.00 10.48 88.33 4.56 13.561**

นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 62.65 8.91 88.81
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.98 16.203**

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
แบบ 4 MAT มีเจตคติตอวิชาประวัติศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอ
การเรียนวิชาประวัติศาสตร หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะความรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT โดยใชสถิติทดสอบ Hotelling T2
สถิติทดสอบ
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Hypothesis df
3.000
3.000
3.000
3.000

Error df
58.00
58.00
58.00
58.00

F
0.131
0.131
0.131
0.131

P
.941
.941
.941
.941

จากตาราง 4 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู 7 ขั้น และกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห และเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร หลังเรียนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
สรุปผล

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัย
สุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแบบ
4 MATเทากับ 84.01/83.25 และ 85.13/84.21 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
แบบ4 MAT เทากับ 0.6480 และ 0.6773 ตามลําดับ แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้น
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3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังการเรียนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู 7 ขั้ น เรื่ อ ง
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ไ ทยสมั ย สุ โ ขทั ย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 เท า กั บ 84.01/83.25
หมายความวา นักเรียนไดคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
งานระหวางเรียน และคะแนนทดสอบยอยทายแผนของทั้ง 6 แผนคิดเปนรอยละ 84.01 และคะแนนจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 83.25 นั่นคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นมีรายละเอียดชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยตนเองผานกระบวนทําและกระบวนการคิด ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูสอดคลอง
กับแนวคิดของสุวิทย มูลคํา (2546 : 136) ที่กลาววา การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู คือ กระบวนการ
เรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรูโดยผูสอน
ตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไข
ปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการ เกณฑหรือวิธีการในการแกปญหาและสามารถนําไปประยุกตใช
ประโยชนในการควบคุ ม ปรั บปรุง เปลี่ย นแปลงหรือสร างสรรค สิ่งแวดลอมในสภาพการณต างๆ ได อย าง
กวางขวาง สอดคลองกับแนวคิดของมิลสัน (Milson, Andrew J. 2002 : 330–353) ที่กลาววาวิธีการสืบ
เสาะหาความรูในการสอนและการเรียนวิชาประวัติศาสตรเปนวิธีที่มีประโยชนมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ (2554: 160) พบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพ
เทากับ 85.67/82.67
1.2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทากับ 85.13/84.21 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียน การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานระหวางเรียน และคะแนนทดสอบ
ยอยทายแผนของทั้ง 6 แผนคิดเปนรอยละ 85.13 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิด
เปนรอยละ 84.21 นั่นคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
สามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูแบบ 4MAT เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงหลักการของแบบการเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียนที่แตกตางกัน และการ
พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ผูเรียนไดเรียนรูตามแบบการเรียนรูที่ตนเองถนัด จึงทําใหกระบวนการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับแนวคิดของแมคคารธี
(McCarthy. 1990 : 46-51) ที่ไดเสนอแนะวา วัฏจักรการเรียนรู 4MAT เปนนวัตกรรมการสอนที่มีรากฐาน
จากสมองซีกซายและขวารวมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรูตามแนวนี้ จะพัฒนาสมอง
ของผูเรียนทั้ง 2 ซีก พรอมๆ กัน ผูเรียนที่มีความถนัดทางสมองซีกขวาจะเรียนรูไดเพียงครึ่งเวลาและปรับครึ่ง
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เวลาที่ เหลื อนั้ น ใหเ หมาะสม สว นผูที่มีความถนั ดทางสมองซีกซายจะเรีย นรูไดเ พีย งครึ่ งเวลาและเรี ยนรู
ดัดแปลงครึ่งเวลาที่เหลือนั้นใหเหมาะสมเชนกัน และยังสนองตอผูเรียนที่มีแบบของการเรียนรูตางๆ ไดเรียนรู
ตามแนวของตนอีกดวย การจัดการเรียนรูดังกลาว จึงเปนวัฏจักรการเรียนรูที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสงผลให
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เกิดความสนุกและมีความสุขกับการเรียนที่ไดรับประสบการณตรง (เรืองศักดิ์
หงษทะนี. 2550 : 71) สอดคลองกับผลการศึกษาของมณีวรรณ ชุมนุมราษฎร (2550 : 94 ) พบวา แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 88.29/86.75
2. คาดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 คาดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทากับ 0.6480 นั่นคือ นักเรียนมีความกาวหนา
ในการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 64.80 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีการ
ตรวจสอบความรูพื้นฐานและกรอบความคิดเดิมที่มีอยูกอนแลวโดยกระตุนใหนักเรียนนําความรูเดิมหรือกรอบ
ความคิดเดิมออกมาใชในการจัดระเบียบความรูใหมที่จะเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน มีความ
สนุกสนาน มีความกระตือรือรน ไดศึกษาคนควาดวยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ (2554 : 163)
พบวา ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคาเทากับ 0.6585
2.2 คาดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวั ติ ศ าสตร ไ ทยสมั ย สุ โ ขทั ย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 เท า กั บ 0.6773 นั่ น คื อ นั ก เรี ย นมี
ความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 67.73 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําให
นักเรียนเกิดองคความรู ทักษะชีวิต เกิดความสนุกสนาน มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาทําให
นักเรียนไมเบื่อหนายซ้ําซาก มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายซ้ําซาก
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT จะยืดหยุนและครอบคลุมวัตถุประสงคและกลวิธีตางๆ ตามความ
ถนัดความสนใจของทั้งครูและนักเรียน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวีและไพเราะ พุมมั่น 2542 : 7-25) ทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู และสงผลใหมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของทรงภพ เตชะตานนท
(2551 : 108) พบวา ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคาเทากับ 0.7878
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3.1 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เปนกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนนําความรูที่
สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอื่นๆ ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องราวตาง ๆ ทําใหนักเรียนมีความรูกวางขึ้น (ประสาท เนืองเฉลิม.
2550 : 25–30) สอดคลองกับแนวคิดของโจ เอ็ก ลาย (Joe Exline. 2004, อางถึงใน Inquiry Based
Learning. 2004) กลาววาการสืบเสาะหาความรู คือ การเขาไปมีสวนรวมที่นํามายังความเขาใจ การมีสวนรวม
ในการเรียนรู หมายถึง การมีทักษะและเจตคติที่ดีชวยใหสามารถแสวงหาคําตอบ การอภิปรายคําตอบ สวน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ตามความชอบและวิธีที่ตนถนัด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีอยางหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับ
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วิธีการเรียนรูและผูเรียนที่แตกตางกัน (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2545 : 154) สอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ (2554 : 165) พบวานักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบ
เสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4MAT
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ที่เปน
เชนนี้เนื่องจาก ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4MAT ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นผานวิธีการสรางที่เปนระบบ มีกิจกรรมการเรียนรูที่มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน นักเรียนไดสืบคนขอมูล แสวงหาความรูไดดวยตนเอง
ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตางๆ จนเกิดความรู สอดคลองกับผลการศึกษาของศิริภาพ ใหมคามิ (2551 :
124) พบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4MAT
มีเ จตคติ ต อวิ ช าประวั ติ ศาสตร ห ลั งการเรี ย นสู งกว า ก อนเรี ย นอย า งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดย
ภาพรวมนักเรียนมีเจตคติตอวิชาประวัติศาสตรอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ผูวิจัยไดจัดกิจกรรม
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดลงมือศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองในสิ่งที่ตนเองอยากรู จัด
สภาพแวดลอมใหผูเรียนมีอิสระ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไว
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการทํางานกลุม รวมกันอภิปราย การซักถามแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การทําใบกิจกรรม เปนตน ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายเกิดความสนุกสนาน นักเรียนกลาแสดงออก
สอดคลองกับงานวิจัยของพิมศิริ สิทธิสาตร (2553 : 96-97) พบวานักเรียนมีเจตคติตอการเรียนกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังการเรียนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งสองแบบ ถึงแม
จะมีลักษณะการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน แตก็เนนผูเรียนเปนสําคัญทั้งสองแบบ โดยมีการจัดการเรียนรูเปน
กลุมยอย นักเรียนไดรวมกันคนควาหาคําตอบ แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน โดยครูเปนผูคอยแนะนํา และ
ใหความรูเสริม ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูอาจจะมีความแตกตางกัน คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น นักเรียนมีอิสระในการเรียนจากการไดเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ไดศึกษาคน คว าจากใบความรู หนังสือ และกิ จกรรมที่ห ลากหลาย นั กเรีย นไดล งมือในการปฏิบั ติ
กิจกรรมดวยตนเอง เกิดความสุขในการเรียนรู สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT นักเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีการชวยเหลือกันภายในกลุม สามารถปรึกษาวางแผนรวมกัน แกปญหาที่
เกิดขึ้น โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดปฏิบัติงานในระบบกลุม และปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลตามความ
สนใจและความถนัดของตน ผูวิจัยไดใหความสําคัญเทากันและดําเนินการสอนโดยใชสื่อและอุปกรณการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย และเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด เพื่อใหนักเรียน
เกิดความรู ความคิด รวมทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณเดิมของนักเรียนทั้งสองกลุมอยูในระดับ
เดียวกัน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังการ
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและแบบ 4 MAT ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชา
ประวัติศาสตรสูงกวากอนเรียน ดังนั้น ครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาควรนําการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ไปใชและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
มีกระบวนการที่ใชนักเรียนปฏิบัติไดจริง ในแตละขั้นตอนมีกิจกรรมหลากหลาย จึงจําเปนตองใชระยะเวลามาก
ในบางกิจกรรม ครูผูสอนควรยืดหยุนไดตามความเหมาะสม
1.3 ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความรูและความตองการของผูเรียน เชน
เตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ใหพรอม ควรเสนอแหลงเรียนรูเพิ่มใหกับนักเรียน เชน หองสมุด หนังสือเรียน
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
2.1 การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดการเรียนรูแบบ 4
MAT ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร และในหนวยการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เนื้อหาการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนรู
2.2 ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT กับวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบ CIPPA การจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนตน
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