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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
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และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) จํานวน 20 คน
และนักเรียน โรงเรียนบานหาญฮี จํานวน 18 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2 รูปแบบคือ แผนการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.87 ถึง 4.93 มีความเหมาะสมมากที่สุด
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.83 ถึง 4.93 มีความเหมาะสมมากที่สุด ใช
เวลาเรียน 8 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.21 ถึง 0.40 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.72
3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.47 ถึง 0.85 มีคาอํานาจจําแนก (rtt) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.56 คาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.76 และ 4) แบบทดสอบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (rtt) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.78 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวยเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช
t-test (Dependent Samples) และ Hotelling’s T2
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.56/85.67 และ 79.81/79.43 ตามลําดับ
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2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เทากับ 0.7669
แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 76.69 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4
MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 0.6694 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 66.94
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานโดยรวม และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรโดยรวม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว
หลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน, เจตคติเชิงวิทยาศาสตร,
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น, การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
Abstract

An effective teaching model must allow the learner to learn by experiencing
and doing activities in order to develop science process skills, scientific attitude and
construct knowledge meaningfully. Thus, the purposes of this study were to examine
and compare learning achievement, basic Science Process Skills and scientific attitude of
Prathomsuksa 2 students who learned using the 7-E learning cycle model and the 4 MAT
Approaches. The sample used in this study consisted of 20 Prathomsuksa 2 (grad 2)
students attending Ban Don Rad (Chinda Witthayakarn) School, and 18 students at
Ban Han Hee Schookl, obtained using the purposive sampling technique. The instruments
used in this study were ; 1) 7-E learning plans for learning from 4.87 to 4.93 with an average
most appropriate and plans for the 4 MAT Approaches learning from 4.83 to 4.93 with an
average most appropriate, each plan for 2 hours of learning in a week. 2) a 30 item multiplechoice test on achievement with discriminating powers ranging 0.21-0.40 and a reliability
of 0.72 ; 3) a forty item multiplechoice test on basic science process skills with eight subscales,
difficulties ranging 0.47-0.85 , discriminating powers ranging 0.22-0.56 and a reliability of
0.76 ; and 4) a 20 item multiple-choice test on scientific attitudes with discriminating
powers ranging 0.22–0.78 and a reliability of 0.98. The statistics used for analyzing data
were percentage, mean and a standard deviation ; the t-test (Dependent Samples) and
Hotelling’s T2 were employed for testing hypotheses.
The results of study were as follows :
1. The plans for learning by using the 7-E learning cycle model and the 4 MAT
Approaches had efficiencies of 80.56/85.67 and 79.81/79.43 respectively.
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2. The effectiveness indices of the plans for learning by using the 7-E learning
cycle model and the 4 MAT Approaches were 0.7669 and 0.6694, which indicated that two
groups of students progressed their learning at 76.69 and 66.94 percent respectively.
3. The students who learned using the 7-E learning cycle model and the 4 MAT
Approaches showed gains in learning achievement, basic science process skills and
scientific attitudes from before learning at .05 level of significance.
4. The students who learned using the 7-E learning cycle model and the 4 MAT
Approaches show learning achievement, basic science process skills and scientific attitudes
as a whole are significantly different statistically at the .05 level.
Keyword : Comparison, Project Approach, CIPPA Model, Learning Achievements,
Science Process Skills and Scientific Problem Solving
บทนํา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีความสําคัญและจําเปนมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนื่องจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา (Intellectual Skill) (Finley. 1983 :
48) ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Piaget ที่กลาววาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสัมพันธสอดคลอง
กับขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Lowson, Nordland and Devito. 1975 : 423) ซึ่งมีสวนใหนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาดานทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการเจริญพัฒนาดานสติปญญาควบคูกันไปดวย
การที่ผูเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูหรือแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
อยางสม่ําเสมอนั้น นอกจากจะชวยพัฒนาเจตคติเชิงวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นแลวยังพัฒนาความคิดสรางสรรค
ครอบคลุมถึงความสามารถทางสมองดวยเพื่อใหนักเรียน คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เจตคติเชิงวิทยาศาสตร
เปนเจตคติดานพุทธิพิสัย (Haladyna and Shaughnessy. 1982 : 548 ; Schibeci. 1983 : 597) มีความ
เกี่ยวของกับสติปญญาหรือความคิดเชิงวิทยาศาสตร การมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ชวยใหบุคคลแสวงหาความรู
ไดอยางไมมีที่สิ้นสุดชวยใหเขาใจหลักการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน ทําใหเปนคนที่มีเหตุผล มีใจกวาง
มีความซื่อสัตย มีความเปนปรนัย มีความอยากรูอยากเห็น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (ไพฑูรย สุขศรีงาม.
2540 : 2) ครูในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนควรนําวิธีการสอนและเทคนิคใหมๆ มาใช
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดศักยภาพในการเรียนรู และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตรสูงขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สง เสริม
ศักยภาพทางสติปญญา เพราะนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน มีความมุงมั่นที่จะแกปญหาใหสําเร็จ
และสรางองคความรูดวยตนเอง สงเสริมใหนักเรียนจดจําความรูไดอยางมีความหมาย (ไพฑูรย สุขศรีงาม.
2531 : 9) และเปนการสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆ
ไดดวยตนเอง นักเรียนมีประสบการณในเนื้อหา ครูเปนผูวางแผนการเรียน นักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
จัดการเรียนการสอนดวยตนเอง (ภพ เลาหไพบูลย. 2540 : 123)
การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) เปนแนวความคิดอีกแนวหนึ่งที่มีหลักการความคิด
เชื่อมโยงเกี่ยวของกับแนวคิดของจอนห ดิวอี้ เปนแนวคิดใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันและมุงใหผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนรู เปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูพื้นฐานของนักเรียน 4 แบบ
สามารถตอบสนองความตองการและพัฒนาการทางสมองของผูเรียนโดยคํานึงถึง ความรูสึก การรับรู ประสบการณ
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ทักษะกระบวนการทางสมองของผูเรียน การแสวงหาความรูความคิดและการกระทําเพื่อสรางผลงานแหงการ
เรียนรูอยางหลากหลาย แนวการจัดกระบวนการเรียนรูลักษณะนี้จะชวยทําใหการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา
สนุกสนาน มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ทําใหครูและนักเรียนไมเบื่อหนายซ้ําซากอยูใน
บรรยากาศของ หองเรียนอยางเดียว เนื่องจากกิจกรรมตามวงจรของวัฏจักรจะยืดหยุนและครอบคลุมวัตถุประสงค
และกลวิธีตางๆ ตามความถนัด ความสนใจทั้งของครูและนักเรียน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น.
2543 : 1 - 7, 11 - 12)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกปญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดมาตรฐานและเปนไปตามเกณฑ
และมาตรฐานของโรงเรี ย นบา นดอนแรด (จิ น ดาวิ ทยาคาร) อํ า เภอรั ต นบุ รี สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
ประถมศึ กษาสุริน ทรเ ขต 2 เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนในกลุมสาระการเรี ยนรู วิทยาศาสตร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
ชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) อําเภอรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 ในปการศึกษา 2556 สูงขึ้นและนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตาม
เจตนารมณของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร เรื่องชีวิ ตพืช และสัต ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ ไดรั บการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู แบบสื บ
เสาะหาความรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประถมเครือขายรัตนบุรี 3สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2555 จํานวน 6
โรงเรียน จํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 130 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) ประกอบดวย นักเรียนโรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 20 คน ใชการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
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บ า นหาญฮี สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาสุ ริ น ทร เ ขต 2 อํ าเภอรั ต นบุ รี จั ง หวั ด สุ ริ น ทร
ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 18 คน ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในครั้งนี้มี 2 ชนิด ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 แผน จํานวน 16 ชั่วโมง
1.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืช
และสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 แผน จํานวน 16 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบ จํานวน 3 ชนิด ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิต
พืชและสัตว ชนิด 4 ตัวเลือก เพื่อใชวัดความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 30 ขอ
2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ชนิด 4 ตัวเลือก เพื่อ
ใชวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ
2.3 แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ชนิด 4 ตัวเลือก เพื่อใชวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และแบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร
2. ดําเนินการสอนใชเวลาสอนเทากันกลุมละ 16 ชั่วโมง ดังนี้
2.1 กลุมทดลองกลุมที่ 1 ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
จํานวน 20 คน
2.2 กลุมทดลองกลุมที่ 2 ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 18 คน
3. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และแบบ
วัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร
4. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และแบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตรที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. หาคาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบทั้งสามฉบับ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร โดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน (rxy) เพื่อตรวจสอบวาตัวแปรตามทั้ง
สามตัวมีความสอดคลองกัน
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3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนกลุม
ทดลองทั้ง 2 กลุม โดยใชวิธีการทางสถิติ Hotelling’s T2
สรุปผล

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
4 MAT กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ เทากับ
80.56/85.67 และ 79.81/79.43 ตามลําดับ
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เทากับ 0.7669
แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 76.69 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
มีประสิทธิภาพเทากับ 0.6694 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 66.94
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานโดยรวม และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรโดยรวม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืชและสัตว
หลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืชและสัตวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องชีวิตพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/85.67 หมายความวา นักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมทายแผน การประเมินพฤติกรรม การทํางานกลุม ผลงาน/ชิ้นงาน ความสามารถ
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการทดสอบยอยทายแผน คิดเปนรอยละ 80.56 และไดคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 85.67 แสดงวา แผนการจัดการ
เรียนรู ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ซึ่งไดสรางตามขั้นตอน ที่มีกระบวนการผานผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบชี้แนะเปนอยางดี ในดานความสัมพันธกับหลักสูตรมีการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู
และการวัดประเมินผล มีคาประเมินผลเฉลี่ย 4.90 ซึ่งสรุปผลการประเมินไดวาเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการเรียนรูของรูปแบบการสอนที่สรางขึ้นนี้มีกระบวนการที่ชัดเจน แตละขั้นตอนจะมี
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกและคนหาความรูภายใตกรอบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เปนการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะที่เนนพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ piaget
นักเรียนมีโอกาสไดสรางความรูแบบกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเกิดจากการใชทักษะในการ
สรางและทดสอบแนวความคิด (Lawson. 2001 : 166) ทําใหนักเรียนมีศักยภาพดานสติปญญา (Intellectual
Potential) และมีความสามารถในการแกปญหาเพิ่มมากขึ้น นักเรียนนําเอาแนวคิดหลักการมาสรางเปนความรู
ใหมดวยตนเองและเก็บบันทึกไว เมื่อมีสิ่งเราภายนอกมากระตุน นักเรียนจะนําความรูที่จดบันทึกไวมาใช ซึ่ง
ความรูนั้นจะคงทนไมถูกลืมไป และความรูใหมจะถูกนําไปบูรณาการกับความรูที่มีอยูกอนแลวทําใหเกิดความรู
ที่กวางขวางและมีความหมายมากขึ้น สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําใหผูเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนสูงขึ้น
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตพืชและ
สัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประสิทธิภาพ 79.81/79.43 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย จากการทําใบ
กิจกรรมทายแผน การประเมินพฤติกรรม การทํางานกลุม ผลงาน/ชิ้นงาน ความสามารถดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการทดสอบยอยทายแผน คิดเปนรอยละ 79.81 และไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ไดเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT คิดเปนรอยละ 79.43
แสดงวา แผนการจัด การเรีย นรู ที่สร างขึ้น มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งกวา เกณฑ 75/75 ซึ่งได สร า งตามขั้น ตอน ที่ มี
กระบวนการผานผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบชี้แนะเปนอยางดี ในดานความสัมพันธกับหลักสูตรมีการวิเคราะห
หลักสูตร กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือ
สื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู และการวัดประเมินผล มีคาประเมินผลเฉลี่ย 4.88 ซึ่งสรุปผลการประเมินไดวา
เหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูวิจัยไดออกแบบการจัดการ
เรียนรู โดยใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนที่มีความแตกตางกันไดเรียนรูตามความถนัดและความ
สนใจ สอดคลองกับแนวคิดของเบอรนิส แมคคาที (McCarthy. 1990 : 1) กลาวคือ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยรวมลักษณะของผูเรียนที่มีความถนัดแตกตางกัน คือ ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ ผูเรียนที่ถนัดการ
วิเคราะห ผูเรียนที่ถนัดการใชสามัญสํานึก และผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือ
ปฏิบัติเขาดวยกัน ชวยใหนักเรียนไดใชสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียน มีความสนุกสนาน มีความสนใจ ตั้งใจเรียน กลาแสดงออกกลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามัคคีและรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
เมื่อพิจารณาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองแบบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจะเห็นไดวา
เปนแผนที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู และมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามลําดับ จึงมีผลทําใหประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ รุจาภา ประถมวงษ (2551 : 74) พบวา
แผนการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
(7E) มีประสิทธิภาพเทากับ 85.22/79.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด วิลาวรรณ ศรีซุย (2551 : 62-63) พบวา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เรื่องพืชรอบตัว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 76.05/82.98 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดรัลสิริ
สีลาดเลา (2552 : 83-87) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.35/84.24 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนด ธนัญชนก กลาไพรี (2554 : 157) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น เรื่องแรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 79.43/81.37
ปริญญา สลางสิงห (2551 : 58-85) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.70/85.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด อนันทิยา โพธิขํา (2551 : 53-83) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.66/79.06 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัคพล พองพรหม (2552 : 78-80) พบวา แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ
79.37/79.29
2. ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืชและ
สัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เทากับ 0.7669 แสดง
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วานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 76.69 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT
มีประสิทธิภาพเทากับ 0.6694 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 66.94 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวานักเรียนทั้ง 2 กลุม ที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 2 วิธี มีผลทําใหคะแนนรวมจากการ
ทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น หลังเรียนของทุกคนมีคามากกวากอนเรียน แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู นาจะเปนผลอันเนื่องมาจาก การที่นักเรียนไดทําการศึกษาคนควาตาม
กระบวนการ จนสามารถสร างองคความรูสํ าหรับ ตนเองได โดยทั้งนี้อาจมี ปจ จัย ที่ส งผลตอการเรีย นรู ของ
นักเรียนอยูหลายอยาง ไมวาจะเปนการตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมของนักเรียน การไดใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณตาม
รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีคามากกวา แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ดวยลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีการ
ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนทําใหครูและนักเรียนทราบถึงความรู ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน
เองมีผลใหการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมในสวนบกพรองในแตละเนื้อหา ตรงประเด็นปญหามากยิ่งขึ้น ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ นักเรียนไดมีโอกาสในการเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม ไดฝกกระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ทําใหเกิดความรู ความเขาใจในการเรียนรูอยางแทจริง สามารถสรางองคความรูสําหรับตนเองไดดี
จดจําเนื้อหาที่เรียนรูไดมากขึ้น จึงเกิดความกาวหนาในการเรียนรูที่ดีกวา และสงผลตอประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ที่มีคามากกวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
4 MAT สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉันทนา กล้ําสําโรง (2550 : 86-124) พบวา ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีคาเทากับ 0.6567 แสดงวา นักเรียนมีคะแนน
เพิ่มขึ้นรอยละ 65.67 คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคาเทากับ 0.6070
แสดงวา ผูเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 60.70
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรโดยรวม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปรากฏวา นักเรียนทั้ง
2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยเฉลี่ย
เทากับ 25.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.00 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT โดยเฉลี่ยเทากับ 23.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.64 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ทัศนมน หนูนิมิต (2551 : 91) พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อาฬวี ภิญโญดม (2551 : 72-101) พบวา นักเรียนที่เรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนมากกวานักเรียนที่
เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ปรากฏวา นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยเฉลี่ยเทากับ 26.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.49 สวนทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยเฉลี่ยเทากับ 25.28 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากั บ 1.41 จากขอมู ล ดั งกล าวพบว า คาเฉลี่ย ของทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ของ
นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีคามากกวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เมื่อนําขอมูลไปทดสอบดวย Multivariate t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ซึ่งอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองรูปแบบยังมีสวนที่แตกตางกัน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีการตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนทําใหทราบ
ขอมูลที่ตรงประเด็นปญหา และมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมมากกวาถึงแมวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4 MAT จะยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการและพัฒนาการทางสมองของ
ผูเรียนก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร เทียบพิมพ (2550 : 73-108) พบวา นักเรียนที่เรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน หลังเรียนโดยรวมมากกวา
นักเรียนที่เรียนแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 การเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปรากฏวา
นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
โดยเฉลี่ยเทากับ 18.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.03 สวนเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยเฉลี่ยเทากับ 16.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.47 จากขอมูล
ดังกลาวพบวา คาเฉลี่ย ของเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีคามากกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เมื่อนําขอมูลไปทดสอบดวย
Multivariate t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) จากผลการวิจัยดังกลาว
จะเห็นวา คาเฉลี่ยของเจตคติเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้นสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MATสอดคลองกับงานวิจัยของอาฬวี ภิญโญดม (2551 :
72-101) พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีเจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตร หลังเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
และแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตพืชและสัตว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร เทียบพิมพ (2550 : 73-108) พบวา นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น และแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และมีเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยรวมมากกวานักเรียนที่เรียนแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาฬวี ภิญโญดม (2551 : 72-101) พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ฉันทนา กล้ําสําโรง (2550 : 86-124) พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
ครูผูสอนควรสรางความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนรูแกนักเรียนและแบงกลุมนักเรียน โดยคละความสามารถ
โดยจัดกลุมนักเรียนที่ ออน ปานกลางและเกงในปริมาณที่เทากัน จะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
4 MAT มีกระบวนการที่ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ในแตละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย จึงจําเปนตอง
ใชเวลามากในบางกิจกรรม ครูผูสอนควรยืดหยุนไดตามความเหมาะสม และติดตามการทํางานนอกเวลาของ
นักเรียนอยางใกลชิด
1.3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน ครูจะตองคอยกระตุนแนะนําและสนับสนุน
ใหนักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนออนภายในกลุมของตนเอง
1.4 ในขั้นตอนการสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถของนักเรียนรายบุคคล ครูตองกํากับดูแล
อยางใกลชิด เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงจะไดจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ บาง เชน คณิตศาสตร สังคม
ศึกษา ศิลปศึกษา ภาษาไทย เปนตน
2.2 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูแบบอื่น ๆ
2.3 ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน จึงควรทําการ ศึกษาเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงผลตอตัวแปร
อื่นๆเชน ดานความรับผิดชอบ ดานเจตคติตอการเรียน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนตน
เอกสารอางอิง
ฉันทนา กล้ําสําโรง. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน และความสามารถคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู.
วิทยานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
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