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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT
และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 2) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 3) เพื่อศึกษาเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และ
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 38 คน
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนผาเทิบวิทยา ตําบลบานแกง อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT จํานวน 5 แผน และแผนการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห จํานวน 45 ขอ แบบวัดเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 15 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 77.36 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดคิดเปนรอยละ 84.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะหผานเกณฑคิดเปนรอยละ 72.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดคิดเปนรอยละ 76.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มี
เจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ซึ่ง
อยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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ABSTRACT
The purposes of this study were : 1) to develop of learning achievement with
the use of 4MAT learning activities and 7E learning activities of the mattayomsuksa5
students between before and after learning. 2) to develop of analytical thinking with
the use of 4MAT learning activities and 7E learning activities of the mattayomsuksa5
students between before and after learning. 3) to study the attitudes on social studies,
religion and culture of the Mattayomsuksa 5 students with the use of 4MAT learning
activities and 7E Inquiry learning activities. The sample of this study consisted of 38
Mattayomsuksa 5 students, in the second semester of the academic year 2012, attending
Phaterbwittaya school Bangang DistrictDontan Prefecture Mukdahan Province under the
Office of Secondary Educational Service Area Office 22 they were selected using the
Purposive Selection. The instruments used were : 5 plans using 4MAT learning activities
and 5 plans using 7E inquiry learning activities ; 40 – item achievement test ; 45 – item
analytical thinking test ; and 15 – item rating – scale questionnaire on attitudes toward
on Social studies, Religion and Culture. The statistics used for analyzing data were
percentage, mean and standard deviation.
The results of this study were as follows :
1. The students had a certain learning Achievement of score was 77.36
percent and had a certain threshold all of students was 84.21 percent that higher
than a predetermined threshold.
2. The students had a certain Analytical thinking of score was 72.50 percent
and had a certain threshold all of students was 76.31 percent that higher than a
predetermined threshold.
3. The students who learned using of 4MAT learning activities and 7E Inquiry
learning activities showed more attitudes toward on Social studies, religion and culture
were higher than the before learning with mean was 4.43 at a high level.
Keywords : 4MAT Learning Activities, 7E Inquiry Learning Activities, Action Research
บทนํา

จากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระภูมิศาสตร ยังไมบรรลุผล ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาของรายวิชานี้มีจํานวนมาก
การเรียนรูสาระภูมิศาสตร เปนเรื่องที่ยาก เพราะนักเรียนตองใชทักษะในการคิดวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของ
การเกิดสภาวการณตางๆ ในประเทศไทยและโลก ประกอบกับครูยังขาดวิธีสอนที่เหมาะสมการจัดการเรียน
การสอนครูมักเปนผูถายทอดขอมูลมากกวาเปนผูชี้แนะวิธีหาความรู การวัดผลที่ใชขอสอบวัดเฉพาะความจํา
การเรียนการสอนมิไดปลูกฝงใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา นักเรียนจึงขาดทักษะ ในการวาง
แผนการทํางานและไมมีความอดทนที่จะใชการคิดเปนเวลานานๆ (สุวัฒน วิวัฒนานนท. 2552 : 3) นักเรียน
ขาดการมีสวนรวมในการเรียนสงผลใหนักเรียนไมเขาใจ นักเรียนไมมีความสนใจตอการเรียนรูในรายวิชาสังคม

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

317

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยสํานักรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาแหงชาติ (สมศ.) ผูวิจัยพบวาขอมูลคะแนนสอบ O–net ของโรงเรียน
ผาเทิบวิทยา อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประจําปการศึกษา 2553-2554 มีคาเฉลี่ยรอยละ 37.90–
29.41 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่สํานักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาแหงชาติ ไดตั้งไวผาน
เกณฑ ร อยละ 50 (สํานักรั บรองมาตรฐานและการประเมิ น คุณภาพการศึกษาแห งชาติ องคการมหาชน.
2555) สอดคลองกับขอมูลสถิติของฝายวิชาการโรงเรียนผาเทิบวิทยาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2553–2554
มีคาเฉลี่ยรอยละ 28.57–20.29 ซึ่งถือวาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานมาก โดยโรงเรียนไดตั้งเกณฑไวผานเกณฑ
รอยละ 50 (โรงเรียนผาเทิบวิทยา. 2555) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาควรมีการปรับปรุงพัฒนาการคิดและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นเชนกัน
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ใหบรรลุผล มี
หลายวิธีและวิธีที่ผูวิจัยเลือกมาใชพัฒนารวมกันในครั้งนี้คือ การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสมสอดคลองกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดวิเคราะหและสงเสริมเจตคติ การจัดการเรียนการรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มี
ผูนําไปใชทดลองจัดการเรียนการสอนในหลายวิชา เชน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามรายงาน
การวิจัยของขวัญตา มาพะเนาว (2553 : 123) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 79.54 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 86.36 ของนักเรียนทั้งหมดและรายงานการวิจัยของ ประพันธศิริ
สุเสารัจ (2552 : 548–557) ไดสรุปวา การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT เปนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม
ที่หลากหลาย สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชเทคนิคการพัฒนาสมอง ซีกซายและซีกขวา
สลับกันอยางเปนระบบและรายงานการวิจัยของ สุวิทย คงภักดี (2553 : 155-157) ไดศึกษาผลการสอน
ดาราศาสตรแบบสืบเสาะโดยใชนวัตกรรมแบบจําลองระบบ โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย (EMS – Model)
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติดาราศาสตรพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
มีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ
รูปแบบหนึ่งที่ไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแบบเรียนของผูเรียน ทั้ง 4 แบบซึ่งเบอรนิส
แมคคารที (Bernice McCarthy) เปนผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เปนคนแรก โดยผูเรียนแต
ละคนจะมีความถนัดในแบบการเรียนแตกตางกันไปไดแก แบบที่ 1 ผูเรียนที่ถนัดใชจินตนาการ แบบที่ 2
ผูเรียนที่ถนัดใชการวิเคราะห แบบที่ 3 ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก แบบที่ 4 ผูเรียน ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้รูปแบบ 4MAT ยังคํานึงถึงความถนัดในการใชสมองทั้งสอง ซีกของผูเรียนจึงไดผนวกเทคนิคการ
พัฒนาสมองซีกซาย – ขวา เขาไปในกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนแบงออกเปน
4 สวน 8 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ ขั้นที่ 3 ขั้นปรับ
ประสบการณเปนความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอดดวยขอมูล ขั้นที่ 5 ขั้นทําตามแนวคิด
ที่กําหนด ขั้นที่ 6 ขั้นสรางชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจ ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะหและนําผลงานที่ไดมา
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอื่นซึ่งทําใหผูเรียนไดสรางประสบการณการ
สอนที่มีความหมายเฉพาะตนมีการไตรตรองประสบการณเพื่อจะนําไปสูความคิดรวบยอด ไดเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติ มีการสรางและวิเคราะหผลงานการเรียนรูดวยตนเองเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปประยุกตใช
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สอดคลองกับชีวิตประจําวัน (วิมลรัตน สุนทรโรจน.
2554 : 67-77) เพื่อใหการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากไดรับการพัฒนาสมองทั้งสองซีก คือ ซีกซาย - ซีกขวา ไดรับการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูอยางมีความสุข โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนทั้ง 4 แบบ ตามกรอบ
แนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT แลว ควรมีการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
สรางกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถสรางองคความรูเปนความรูของตนเอง และเก็บขอมูลความรูได
คงทนยาวนานสามารถนําขอมูลมาใชไดเมื่อเผชิญสถานการณตางๆ ไดโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหนักเรียนเปนผูเริ่มตนจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง มี
ความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูและใชความรู (ภพ เลาหไพบูลย. 2540 : 119) การสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนตางๆ (ประสาท เนืองเฉลิม. 2550 : 25 - 27) ดังนี้ 1. ขั้นตรวจสอบ
ความรูเดิม (Elicitation Phase) 2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase) 3. ขั้นสํารวจและคนหา
(Exploration Phase) 4.ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 5.ขั้นขยายความคิด (Expansion Phase/Elaboration
Phase) 6.ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 7.ขั้นนําความรูไปใช (Extension Phase)
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาของการจัดการเรียนรู ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT
และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เพื่อนํามาใชพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใน
ดานการคิดอยางเปนระบบ และใชศักยภาพของสมองซีกซาย – ขวา นักเรียนสามารถสรางองคความรูและ
คนพบความรูไดดวยตนเอง อันจะสงเสริมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติ
ตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัด การเรียนรู
แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผาน
เกณฑไมนอยกวารอยละ 75
2. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ4MAT
และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑไม
นอยกวารอยละ 75
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผาเทิบวิทยา อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 38 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร จํานวน 5 แผน เวลา 10 ชั่วโมงมีคาความเหมาะสมเฉลี่ยเทากับ 4.48
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร จํานวน 5 แผน เวลา 10 ชั่วโมงมีคาความเหมาะสมเฉลี่ย
เทากับ 4.50
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ
5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 –0.73 คาความยากงาย ตั้งแต 0.33 – 0.76 และมี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93
4. แบบวัดการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
จํานวน 45 ขอคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 –0.67 คาความยากงายตั้งแต 0.33–0.80 และมีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.92
5. แบบวัดเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยทําเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating -Scale) แบงชวงวัดเปน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 15 ขอมีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ยเทากับ 0.20 – 0.80 มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.86
วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ตามแนวคิดของ
Bernice McCarthy สงเสริมดานการเรียนตามความ
ถนัดของผูเรียนทั้ง 4 แบบ เกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุขและพัฒนาสมอง ซีกซาย – ซีกขวา อยาง
สมดุล มีขั้นการจัดการเรียนรูทั้งหมด 8 ขั้น
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
ตามแนวคิดของ EisenKraft สงเสริมดานการ
แสวงหาความรูและลําดับการคิดอยางเปน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนสามารถเรียนรู
และสรางองคความรูไ ดดวยตนเอง เกิดความคงทนตอ
การเรียนรู มีขั้นการจัดการเรียนรูท ั้งหมด 7 ขั้น

ผลที่ไดรับ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
- ผลการคิดวิเคราะหหลังเรียน
- เจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตรหลังเรียน

การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ดําเนินการตามวงจรปฏิบัติการ จํานวน 2 วงจร วงจรที่ 1
การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และวงจรที่ 2 การจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kurt
Lewin (PAOR) (ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2552 : 35)
P การวางแผนการปฏิบตั ิ
- ศึกษาสภาพปญหา ศึกษาเอกสาร จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู
A การลงมือกระทําจริง
ดําเนินการทดลองโดยการทดสอบ
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
- วัดการคิดวิเคราะหกอนเรียน
- ดําเนินการจัดการเรียนรู ตามวงจรปฏิบัติการทั้ง 2 วงจร
O การสังเกต
- การทําใบงาน / ชิ้นงาน
- การสังเกตพฤติกรรม
- การสัมภาษณ
R การสะทอนผลการปฏิบัติ
- แบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ
- ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู
- ดําเนินการจัดการเรียนรูใหครบตามวงจรปฏิบัติการทั้ง 2
วงจร

320 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อสรางความเขาใจ พรอมเชิญครูผูชวยวิจัย
รวมรับฟงขอมูลตางๆ และแนวปฏิบัติในการมีสวนรวมทําวิจัยในครั้งนี้
2. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ และแบบวัดการคิดวิเคราะห จํานวน 45 ขอ
ไปใชทดสอบกับนักเรียนกลุมเปาหมาย รวบรวมคะแนนเปนคะแนนกอนเรียนเพื่อนําไปใชเปรียบเทียบกับ
คะแนนทดสอบหลังเรียน ไดคาคะแนนดังนี้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีนักเรียนสอบผานเกณฑ
ไดผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.97 คิดเปนรอยละ 49.93 มีนักเรียนผานเกณฑทั้งหมด 12 คน คิดเปนรอยละ 31.57
และแบบวัดการคิดวิเคราะหกอนเรียนมีนักเรียนสอบผานเกณฑไดผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.02 คิดเปนรอยละ
46.72 มีนักเรียนผานเกณฑทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 15.78
3. ดําเนินการสอนตามวงจรปฏิบัติการ โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง ปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตรและแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก จํานวน 10 แผน (20 ชั่วโมง) มาใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
4. นําแบบทดสอบยอยทายแผนการจัดการเรียนรูของวงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการ
ที่ 2 จํานวนแผนละ 20 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเปาหมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละ
วงจรยอยโดยนําคะแนนของแตละวงจรยอยไปคํานวณหาคารอยละเพื่อเทียบเกณฑที่กําหนด ผลคะแนนที่
ไดรับผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหเพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป ไดคะแนนเฉลี่ย
ดังตอไปนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่องปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT วงจร
ยอยที่ 1 มีนักเรียนทดสอบผานเกณฑจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.63 ไดคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 10.76
วงจรยอยที่ 2 มีนักเรียนทดสอบผานเกณฑจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 57.89 ไดคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ
11.47 วงจรยอยที่ 3 มีนักเรียนทดสอบผานเกณฑจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 71.05 ไดคาเฉลี่ยคะแนน
เทากับ 13.61
วงจรปฏิบัติการที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น วงจรยอยที่ 4 มีนักเรียนทดสอบผานเกณฑจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 71.05
ไดคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 13.55 วงจรยอยที่ 5 มีนักเรียนทดสอบผานเกณฑจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ
76.31 ไดคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 14.16 วงจรยอยที่ 6 มีนักเรียนทดสอบผานเกณฑจํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 81.87 ไดคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 15.03
5. นําแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน มอบใหครูผูชวยวิจัยใชจดบันทึกขอมูลสิ่งที่สังเกต
ไดจากการเขาสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงตางๆ และเปนแบบสังเกตพฤติกรรมที่ครูผูวิจัยใชใน
การบันทึกขอมูลผลการสอนทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการ
6. นําแบบสัมภาษณนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ความคิดเห็นความรูสึกของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชื่อถือได จึงใชการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยจะเก็บขอมูลหลังสิ้นสุดการสอนในแตละครั้งแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเพื่อใชในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูครั้งตอไป ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากผูวิจัย ครูผูชวยวิจัย
และนักเรียน สรุปไดดังตอไปนี้ 1. ครูควรมีสื่อที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ครูควร
ลดภาระงานที่มีมากเกินไป 3. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุน 4. ครู
ควรอดทนรอและใหเวลาในการคิดแกนักเรียนใหมากขึ้น 5. ครูควรสรางแรงจูงใจในการตอบคําถามแก
นักเรียนเชน การใหคะแนนเพิ่มเติม 5. ควรเพิ่มเติมแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน มุมหนังสือ
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อานนอกเวลา/ภาพจําลอง 6. ครูควรอธิบายใหนักเรียนทราบในชั่วโมงถัดไปวาจะมีกิจกรรมการสอนอะไรเพื่อ
นักเรียนจะไดเตรียมอุปกรณมาใหพรอม 7.การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT มีมากถึง 8 ขั้น ทําใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนาย 8.นักเรียนตองการใหครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะหขาวเหตุการณปจจุบันและ
เสนอแนะในการนําสิ่งที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 9. การตั้งคําถามของครูควรตั้งคําถามที่นาสนใจ มี
ความคิดสรางสรรค 10. นักเรียนตองการใหครูใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 11.นักเรียนชื่นชอบ
ที่จะไดสืบคนหาความรูและไดอภิปรายรวมกับเพื่อนในกลุม 12.นักเรียนใหความสนใจในการไดฝกคิดวิเคราะห
มาก อยากใหรายวิชาอื่นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้เพิ่มขึ้น
7. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบการคิดวิเคราะห ไปทดสอบกับนักเรียน
กลุมเปาหมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการ นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
ไปคํานวณคารอยละเพื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด ไดคาคะแนนดังนี้ คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนมีนักเรียนสอบผานเกณฑไดผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.94 คิดเปนรอยละ 77.36 มีนักเรียนผานเกณฑ
ทั้งหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 84.21 และคะแนนแบบวัดการคิดวิเคราะหหลังเรียนมีนักเรียนสอบผานเกณฑ
ไดผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.63 คิดเปนรอยละ 72.50 มีนักเรียนผานเกณฑทั้งหมด 29 คน คิดเปนรอยละ
76.31
8. นําแบบวัดเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตรไปทดสอบ
กับนักเรียนกลุมเปาหมายหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการ นําคะแนน
ที่ไดจากการวัดไปคํานวณคาโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผลคะแนน
ดังนี้ นักเรียนกลุมเปาหมายมีเจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.34 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 77.36 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดคิดเปนรอยละ 84.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะหผานเกณฑคิดเปนรอยละ 72.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดคิดเปนรอยละ 76.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
3. นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 มี เจตคติ ต อรายวิ ชาสั งคมศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร หลังจบวงจรปฏิบัติการทั้ง 2 วงจร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู
7 ขั้นโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 อยูในระดับมาก
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 77.36 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดคิดเปนรอยละ 84.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
จากการที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ ทั้งนี้ เปนผลมาจากการที่นักเรียนทุกคนไดรับการฝกคิด
ฝกปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT จํานวน 5 แผน
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง ปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตร ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Bernice McCarthy ที่มุง
สงเสริมดานการเรียนตามความถนัดของผูเรียนมีการใชคําถามกระตุนผูเรียนอยางตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน
เชน ถามวา ทําไม (why) อะไร (what) ทําอยางไร (How) และถา (If) เพื่อกระตุนใหเกิดการคิดอภิปราย
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การแสดงความคิดเห็น และการฝกคิดวิเคราะหจากสถานการณตางๆ กิจกรรมเนนเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อคนหาความสามารถของนักเรียนแตละบุคคลซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท คือ ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ
(Imaginative Learners) ผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห (Analytic Learners) ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก
(Common Sense Learners) ผูเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Learner) สงผลใหนักเรียนเกิด
ความสุขในเรื่องที่ไดเรียนรู นอกจากนี้ยังเนนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก คือ ซีกซายและซีกขวา โดยเริ่มจาก
การพัฒนาซีกขวากอนจึงตอเนื่องไปยังซีกซายและสิ้นสุดที่สมองซีกขวา เพื่อพัฒนาพื้นฐานทักษะการคิดใหมี
ศักยภาพมากขึ้น (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2554 : 67) หลังจากพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการกลุม
แลวนักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอเนื่องโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
จํานวน 5 แผน ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก เพื่อเสริมสรางความรู
ตามแนวคิดของ EisenKraft ซึ่งเนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และใชกระบวนการคิดและการปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนไดแสวงหาความรูและใชความรู มีการกระตุนเด็กใหสนุก
และมีความสุขกับการเรียน และยังสามารถปรับประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูการสรางประสบการณของตนเอง
อีกทั้ง มีการนําสื่อมาใชอยางหลากหลายเพื่อสรางความเขาใจ มีการพัฒนาความรูเพิ่มเติมโดยศึกษาใบความรู
ใบกิจกรรม การลงมือปฏิบัติสรางชิ้นงานและการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งดวยตนเองและระบบ
กลุม นักเรียนเกิดความคงทนตอการเรียนรู (ประสาท เนืองเฉลิม. 2550 : 25–26) จะเห็นไดวาการพัฒนา
ผูเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกันนั้นสงผลใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ตามลําดับและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑที่กําหนด สําหรับในสวนของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมผานเกณฑที่กําหนดไวอาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอยเกินไป นักเรียนบางคนตองใชระยะเวลาในการปรับตัวใหเกิดการคุนเคย
กับการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหเกิดการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห การอภิปราย การ
ลงมือปฏิบัติ การใชกระบวนการกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูเพื่อเรียนรู
ดวยตนเอง ทั้งนี้นักเรียนกลุมนี้อาจเคยชินกับการเปนผูรับความรู และชอบรูปแบบการเรียนรูแบบเดิมๆ เชน
การสอนแบบบรรยาย หรือการบอกใหจด นอกจากนี้อาจมีเหตุผลมาจากความแตกตางดานความสามารถ
ทางการคิด หรือศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคลดวย สอดคลองกับ McCarthy (1997 : 46–51) ไดศึกษา
ผลของนักเรียน 4 แบบที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบ 4MAT พบวา ระบบการเรียนแบบ 4MAT
ถือเปนรูปแบบพิเศษที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนแตละคนนํามาใชในหองเรียน ขณะที่การแกไขนักเรียนทั้งหมดมี
ความกาวหนา โดยครูใชรูปแบบการเรียนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู ผูเรียนตั้งใจเรียนโดยการเคลื่อนผาน
วัฎจักรตามธรรมชาติ จากความรูสึกถึงผลสะทอนของการคิดและสุดทายถึงการแสดงออก ครูไมจําเปนให
นักเรี ย นยึ ดติ ดรู ป แบบแตให เขากระทํ าเอง พวกเขาจะช ว ยพวกเขาเองในการทํ างานได อย างสมดุ ล และ
ปราศจากอันตราย สอดคลองกับ Bowers (1989 : 2605 - A) ไดศึกษาผลการใชระบบ 4MAT ในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา มีคาความแตกตาง
อย างมี นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติ และจากการตอบป ญหา ที่ต องคิ ด วิ เ คราะห มีคาแตกต า งที่ มีนั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
สอดคลองกับ Thompson (2007 : 27) ไดศึกษาการสอนแบบสืบเสาะในวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิตโดยใช
สวนขวดเปนสื่อในการเรียนการสอน พบวาการสืบเสาะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นและเปน
กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติใหนํามาใชในการสอน
เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร เชน วัฏจักรการลําเลียงน้ําในพืช การสังเคราะหแสงและการหายใจของ
เซลลพืช สอดคลองผลการวิจัยของขวัญตา มาพะเนาว (2553 : 121 - 125) ; สุธารพิงค โนนศรีชัย
(2550 : 70 - 73) 1) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT พบวา นักเรียนจํานวน รอยละ 86.36 /
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80.95 มีคะแนนผานเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับการศึกษาของวิไลวรรณ นาถธีระพงษ (2554 : 135– 143)
พบวา การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีประสิทธิภาพเทากับ 79.23/79.69
และ 77.23/75.78 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับสุวิทย คงภักดี (2553 : 155- 167)
ไดศึกษาผลการสอนดาราศาสตรแบบสืบเสาะโดยใชนวัตกรรมแบบจําลองระบบโลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย
(EMS – Model) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติดาราศาสตรหลังเรียน สูงกวาคะแนนจุดตัด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะหผานเกณฑคิดเปนรอยละ 72.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดคิดเปนรอยละ 76.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
จากการที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ ทั้งนี้เปนผลมาจากนักเรียนทุกคนไดรับการฝกคิด ฝก
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น อยางตอเนื่องตามแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน 10 แผน โดยมีการใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด และฝกคิดวิเคราะหดวยคําถาม หรือ
วิเคราะหจากสถานการณจากขาวเหตุการณปจจุบันตางๆ อยางตอเนื่องตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีการนําสื่อมาใชอยางหลากหลายเพื่อสรางความเขาใจ มีการพัฒนาความรูเพิ่มเติมโดยศึกษาจากใบ
ความรู ใบงานการลงมือสรางสรรคชิ้นงานและการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งดวยตนเองและ
ระบบกลุมในสวนของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะหไมผานเกณฑที่กําหนดไว
อาจเนื่องมาจากนักเรียนไมมีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝกคิดวิเคราะห ซึ่งตองใชระยะเวลาในการฝกฝนสําหรับใช
การคิดลักษณะนี้ อีกทั้งระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจมีนอยเกินไปไมเพียงพอที่จะพัฒนา
นักเรียนไดทั้งหมด หรืออาจมีเหตุผลมาจากความแตกตางดานความสามารถของผูเรียนในแตละบุคคลดวย
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุบล อรรคแสง (2553 : 85 - 87) ; ลัดดาวัลย จิ่มอาษา (2554 : 119-123)
พบวา นักเรียนมีความสามารถดานคิดวิเคราะห คิดเปนรอยละ 72.73/76.47 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด สอดคลองกับธัญชนก โหนงกดหลด (2554 : 95-107) ; ประถมพร โคตา (2554 : 94 –104) ;
โชคสุวิชัย สุภาพาส (2554 : 83–92) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มี
เจตคติตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34
ซึ่งอยูใน ระดับมาก
จากการที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการเรียนรูแบบ 4MAT เปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนครูเปนผูสรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจ
ใหเกียรติผูเรียน ชื่นชมความหลากหลายของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตัวเอง ตามฐานคติ
วัฏจักรการเรียนรูแบบ 4MAT ที่วาการเรียนรูและการสอนจะตองมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอน
ทําใหผูเรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน ไดมีโอกาสเรียนอยางมีความสุขตามความพึงพอใจและตาม
ศักยภาพของตนเองและรวมทั้งรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เปนรูปแบบการเรียนการสอน
เปนการสอนที่เนนการถายโอนการเรียนรู และใหความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรูเดิมของเด็กซึ่งเปน
สิ่งที่ครูละเลยไมได และการตรวจสอบความรูพื้นฐานเดิมของเด็กจะทําใหครูคนพบวานักเรียนตองเรียนรูอะไร
กอน กอนที่จะเรียนรูในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับลัดดาวัลย จิ่มอาษา (2554 : 119-123) ไดศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ณฐนนท เคนทุม
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(2550 : 79-81) ไดศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
การเรียนรู 4MAT พบวา นักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร ไดเรียนรูอยางมีความสุข
มีความกระตือรือรนในกิจกรรมตาง ๆ และกิจกรรมคณิตศาสตรชวยเสริมสรางทักษะการคิดของนักเรียน
สอดคลองกับณัฐยิ า ศิริสวัสดิ์ (2554 : 159-171) ไดศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT พบวา นักเรียนที่เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT และ
นักเรียนที่เรียนโดยแบบสืบเสาะหาความรูมีเจตคติตอการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ในการจัดการเรียนการสอนปญหาที่พบคือ นักเรียนมีพื้นฐานความรูและระดับความสามารถ
ในการคิดที่แตกตางกัน ทําใหเปนเรื่องยากที่นักเรียนจะเขาใจเนื้อหาของเรื่องที่เรียนไดพรอมๆ กันในระยะเวลา
ที่จํากัด ดังนั้น ครูควรทบทวนเนื้อหาในขณะทําการสอนเพิ่มขึ้นหรือจัดเวลาสําหรับการสอนเสริมเนื้อหา
โดยเฉพาะวงจรที่มีเนื้อหายากแกการเขาใจและใชระบบเพื่อนชวยเพื่อน คือใหนักเรียนที่เรียนเกงไดชวยเหลือ
เพื่อนนักเรียนที่เรียนออนจากการจัดกิจกรรมกลุม
1.2 การทํากิจกรรมในหองเรียน มักเกิดปญหาในเรื่องการทํางานไมเสร็จในเวลาที่เทากัน จึง
ควรมีการปรับยืดหยุนเวลาในการทํางานใหเหมาะสม ควรกําหนดชิ้นงานที่ใชเวลาในการทําไมมากในการทํา
กิจกรรมใหหองเรียนและไมทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนอื่นๆ สวนชิ้นงานที่ตองใชรายละเอียด
หรือเวลาในการทํางานมาก ควรมอบหมายใหนักเรียนทํานอกเวลาเรียน
1.3 ในการทําใบงานควรเฉลยใบงานทุกครั้งเพื่อเปนการทบทวนสาระสําคัญแกนักเรียนและแจง
ผลคะแนนทุกครั้งเมื่อปฏิบัติกิจกรรมสําหรับเปนแนวทางใหนักเรียนนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให
ดียิ่งขึ้นในการเรียนครั้งตอไปและการตรวจสอบความถูกตองในใบงานครูตองตรวจดวยความละเอียดเพื่อความ
ถูกตองสมบูรณ ซึ่งจะสามารถสะทอนผลการวิจัยไดอยางแมนตรงมากขึ้น
1.4 ในการจัดกิจกรรมครูควรมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนรูจักใชความคิดไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองฝก
การนําความรูไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น เชน กิจกรรมเกม การใชแผนผังความคิด การทํา
กิจกรรมนอกหองเรียน เปนตน
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2.1 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ในระดับชั้น
และหนวยการเรียนอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาตัวแปรดานอื่นๆ ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะ
หาความรู เชน การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ
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