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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อน
เรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จำ�นวน 27 คน
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ซึง่ ได้มาจากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster random) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการสอนแบบ 4 MAT วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง อาหารและการดำ�รงชีวติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและการดำ�รงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การสอน
แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์
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Abstract
The purpose of this research were to compare the learning achievement in
science and creativity of mathayomsuksa 2 students befor and after received 4 MAT
learning model. The samples used in this the research were the mathayomsuksa 2
students from Taksin High School, Rayong. The research instruments consisted of a
4 MAT lesson plan, a science achievement test on food science and living standard,
and the creativity test. Data analyzed using the mean, standard deviation and t-test.
Comparison of science achievement before and after teaching of mathayomsuksa 2
students who received 4 MAT instruction on food and living. Comparison of creative
thinking before and after school of mathayomsuksa 2 students who received 4 MAT
model on food and living.
The research found that the learning achievement in food science on food
and living at mathayomsuksa 2 students who received 4 MAT modle, after class at the
.01 level of significance. The creativity of mathayomsuksa 2 students who received
4 MAT model, after class was higher than before at the .01 level of significance.
Keywords
4 MAT Learning model, creativity, Achievement
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ในสังคมปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเพราะ
สามารถสร้างคนให้มคี ณ
ุ ภาพ มีคา่ นิยมในประชาธิปไตยช่วยกันพัฒนาประเทศได้ และในโลกสมัยใหม่ที่
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจำ�เป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ เนือ่ งจาก
วิทยาศาสตร์เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีซงึ่ เป็นกระบวนการในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำ�รงชีวติ ของคนในสังคมโลกปัจจุบนั ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้มาจากความพยายามของมนุษย์ที่
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปญ
ั หา โดยผ่านการสังเกต การสำ�รวจ
ตรวจสอบ การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ ดังจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ตามแนวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความ
รู้ความสามารถ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำ�ความรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา แสวงหาความรูอ้ ย่างมีระบบ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและ
ดำ�เนินชีวติ อยูร่ ว่ มกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์
นั้นองค์ประกอบที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำ หนดให้สถานศึกษาจัดการ
ศึกษา ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะสาํ คัญ
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถในการคิด ซึง่ ประกอบไปด้วยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างองค์
ความรู้ หรือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยมีความมุง่ หวัง
ใหัสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกได้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
มุง่ เน้นการฝึกทักษะการคิด จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ทกุ เวลา ทุกสถานที่ เกิดการเรียน
รูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ความสำ�คัญของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์วธิ กี ารหนึง่ คือ การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูจะ
ต้องเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ในการเรียนรู้นั้นผู้เรียนเป็นผู้กระทำ� 
ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องยึดหลักการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงจะ
แสดงการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ปรากฏชัดเจนขึ้น ช่วยให้เข้าใจความหมายของ
ตนเองและผู้อื่น สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ช่วยสร้าง
ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนกล้าทำ�งานที่ยากขึ้นกว่าเดิม ช่วยให้ผู้เรียนเรียนดีขึ้น ทำ�ให้
เกิดการจดจำ�ที่คงทน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2552) โดยหลักการแล้ว แนวคิดทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
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โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่ง
เป็นต้นคิดในเรื่องของ “การเรียนรู้โดยการกระทำ�” หรือ “Learning by Doing”การจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจัดกระทำ�นี้ นับเป็นการเปลี่ยนบทบาทของครู จาก “ผู้สอน” หรือ
ผูถ้ า่ ยทอดข้อมูลความรู้ มาเป็น “ผูจ้ ดั ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน” การเปลีย่ นบทบาทนีเ้ ท่ากับ
การเปลีย่ นจุดเน้นของการเรียนรู้ ว่าอยูท่ ผี่ เู้ รียนมากกว่าอยูท่ ผี่ สู้ อน ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ (ทิศนา แขมณี, 2543 :
อ้างถึงในฉัฐภิมณฑ์ เพชรศักดิว์ งศ์, 2552) ซึง่ สอดคล้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ซึง่ รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรูไ้ ว้โดยเน้นพฤติกรรม
ของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ อื ครูเป็นบุคลากรทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาครูจงึ เป็นการสร้างทักษะพืน้ ฐานในการทำ�งาน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคนิคการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำ�เร็จในการแสวงหาความรู้ ตาม
สภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยการปฏิบตั จิ ริงและสรุปความรูท้ งั้ หลายด้วยตนเอง ก่อให้เกิด
ค่านิยมและนิสัยการปฎิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนต่อไป
และเมือ่ พิจารณาจากคุณภาพผูเ้ รียนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 คะแนนระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย 38.62 คะแนน
ระดับจังหวัดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 39.93 คะแนน ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคะแนนเฉลี่ย 43.24
คะแนน ระดับทีต่ งั้ โรงเรียนในเมืองคะแนนเฉลีย่ 41.52 คะแนน และของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 40.60 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา
2557) เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า อยู่ในระดับตํ่ากว่าในระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนในเขต
เมือง และจากการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 พบว่าผลการเรียนรูข้ องนักเรียนทีม่ รี ะดับผลการเรียน
1 ถึง 4 มีแนวโน้มลดลง คือ 95.82 และ 94.05 และจำ�นวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 0 คิดเป็น
ร้อยละ 3.74 และร้อยละ 3.52 ซึ่งถือว่ายังคงมีจำ�นวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 0 มาก จึงเห็น
ว่ามีความจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เนือ่ งจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั เน้นเนือ้ หาวิชา เน้นการเรียนการสอนบางวิชาเป็นภาษา
อังกฤษ และการจดจำ�ในสิ่งที่ครูผู้สอนกำ�หนดให้ เพื่อสามารถแข่งขันกับบุคคลอื่นมากกว่าการเรียน
ตามกระบวนการเรียนรู้ หรือการพัฒนาที่ตัวนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ประสบปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเนือ้ หาค่อนข้างยากต่อการทำ�ความเข้าใจ นักเรียนมักทำ�คะแนนได้ตาํ่
ไม่ดีเท่าวิชาอื่น และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตจากการตอบคำ�ถาม ผลงานและชิน้ งานของนักเรียนพบว่า การตอบคำ�ถามของนักเรียน
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ส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลาย ตอบคำ�ถามในหนังสือเรียน และเนื้อหาที่เรียนมา ไม่มีความแตกต่าง
หรือแปลกใหม่ ในด้านผลงานและชิ้นงานพบว่า ส่วนใหญ่มีรูปแบบซํ้าๆกัน และจากการสัมภาษณ์ครู
ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่านอืน่ เกีย่ วกับการตอบคำ�ถามและผลงานของนักเรียน พบว่า
เหมือนกับการสังเกตของผู้วิจัย คือ การตอบคำ�ถามและชิ้นงานไม่มีความหลากหลายหรือแปลกใหม่
จึงมีความจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวมาจึงควรจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดย
เฉพาะในเนื้อหาเรื่อง อาหารกับการดำ�รงชีวิต ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และยังต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
และแนะนำ�ผู้อื่นได้ในเรื่องอาหารกับการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญและการรับ
ประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และจากการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ แนวทาง
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ คือ การจัดการเรียน
รู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่คำ�นึงถึงแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ กับ
การพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามแบบและความต้องการของ
ตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจึงมีลีลาหรือวิธี
การเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน ลีลาการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกันนัน้ มีอยู่ 4 แบบคือ WHY แบบจินตนาการ WHAT
แบบคิดวิเคราะห์ HOW แบบใช้สามัญสำ�นึกด้วยการลงมือทํา IF แบบพลวัตรหรือวิธีการค้นพบด้วย
ตนเอง ผูเ้ รียนในแต่ละแบบจะได้รบั โอกาสในการพัฒนาการเรียนรูต้ ามแบบทีต่ นถนัด เพือ่ ให้บรรลุถงึ
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้พื้นฐานของนักเรียน 4 แบบ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและพัฒนาสมองของผู้เรียนโดยคำ�นึงถึงความรู้สึก การรับรู้ ประสบการณ์
ทักษะกระบวนการ ซึง่ จะช่วยทำ�ให้การเรียนการสอนมีชวี ติ ชีวา ทำ�ให้ครูและนักเรียนไม่เบือ่ หน่ายกับ
บรรยากาศของห้องเรียน นักเรียนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างมีความสุขและได้สร้างสรรค์ชนิ้ งาน
ของตนเองตามจินตนาการได้อย่างเต็มที่ สำ�หรับขั้นตอนของการเรียนรู้ 4 MAT นั้นเบอร์นิซ และแมค
คาธีร์ (Bernice & Mc Carthy) ได้แบ่งกระบวนการเรียนรูอ้ อกเป็น 8 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ที1่ สร้างคุณค่า
และประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (เทคนิคสมองซีกขวา) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (เทคนิคสมอง
ซีกซ้าย) ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกขวา) ขั้นที่ 4 พัฒนาความ
คิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกซ้าย) ขัน้ ที่ 5 ลงมือปฏิบัตจิ ากกรอบความคิดที่ก�ำ หนด (เทคนิคสมองซีก
ซ้าย) ขัน้ ที่ 6 สร้างชิน้ งานเพือ่ ความเป็นตนเอง (เทคนิคสมองซีกขวา) ขัน้ ที่ 7 วิเคราะห์คณ
ุ ค่าและการ
ประยุกต์ใช้ (เทคนิคสมองซีกซ้าย) ขัน้ ที่ 8 แลกเปลีย่ นประสบการณ์เรียนรูก้ บั ผูอ้ น่ื (เทคนิคสมองซีกขวา)
โดยครูและนักเรียนจะดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันจนครบ 8 ขัน้ ตอนของกิจกรรมทีเ่ น้นการใช้สมองทัง้ สอง
ซีกอย่างสมดุล ทำ�ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความสุข จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในระดับ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าเนื้อหาเรื่อง อาหารและการดำ�รงชีวิต เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญต่อทุกคน
เนือ่ งจากอาหารเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความเจริญเติบโต สร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ดังนัน้ จึงควรให้เด็ก
ได้เรียนรูถ้ งึ คุณค่าของอาหารและสารอาหาร ประโยชน์ของอาหารและการรับประทานอาหารทีเ่ หมาะ
สมกับเพศและวัยของตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการนำ�ผลการวิจัยครั้งนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้นสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่องค์ความรู้ใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและการดำ�รงชีวิตและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ก่อนเรียนและหลังเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดหลักและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้กำ�หนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพ 1 ดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า
- การตอบคำ�ถามและชิ้นงานของ
นักเรียนไม่หลากหลาย รูปแบบซํ้าๆ
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

การจัดการเรียนรู้แบบ
4 MAT

ความคิดสร้างสรรค์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ผลสัมฤทธิแ์ ละความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารและการดำ�รงชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 4 MAT ก่อนเรียนและหลังเรียน ผูว้ จิ ยั จะขอนำ�เสนอวิธดี �ำ เนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มี 1 โรงเรียน จำ�นวน 20 ห้องเรียน ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนักเรียนทัง้ หมดมาจากการสอบคัดเลือกจึงได้นกั เรียนทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถใกล้เคียงกัน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จํานวน 27 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนมัธยมในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทั้งหมด 1 โรงเรียน จำ�นวน 20 ห้องเรียน แล้วทำ�การจับฉลากเลือก
ห้องเรียน นักเรียนที่ได้คัดเลือกได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและการดำ�รงชีวิต มี
ขั้นตอนในการสร้างดังนี้ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและเอกสารประกอบ
หลักสูตรเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยรูปแบบ 4 MAT จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
กำ�หนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม แล้วนำ�มาเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8 ขั้น จำ�นวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80
ถึง 0.94
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำ�รงชีวิต
ดำ�เนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามลำ�ดับดังนี้ ศึกษาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกำ�หนดโครงสร้างของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ตามโครงสร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้อง
กับตารางวิเคราะห์เนื้อหา จำ�นวน 40 ข้อ ทำ�การประเมินผลสัมฤทธิ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความจำ� 
ความเข้าใจ การนำ�ไปใช้ นำ�แบบทดสอบจำ�นวน 40 ข้อและนำ�ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3/10 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง ที่เรียนเนื้อหานี้ผ่านมาแล้ว จำ�นวน 30 คน โดย
ใช้เวลาในการทดแบบทดสอบ 60 นาที และนำ�ผลที่ได้จากการทดสอบมาทำ�การวิเคราะห์เป็นรายข้อ
เพื่อหาระดับความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.80 ค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.88 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ดำ�เนินการสร้างเครือ่ งมือโดยพัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ของ
ทอร์แรนซ์ ซึง่ ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านซึง่ เครือ่ งมือ ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้าน
ความคิดยืดหยุน่ ด้านความคิดริเริม่ มาสร้างเป็นแบบอัตนัยให้เขียนตอบด้านละ 2 ข้อจำ�นวนทัง้ หมด
6 ข้อ นำ�แบบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จากนัน้ ก็น�ำ แบบทดสอบมาตรวจและวิเคราะห์เพือ่ หา
ค่าความยากง่ายรายข้อ คะแนนรวมโดยใช้ t-test และหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สมั ประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบัค มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .91 มีค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.64

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดำ�เนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ 4 MAT กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จำ�นวน 27 คน ห้องที่เป็นกลุ่มทดลองในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
อาหารกับการดำ�รงชีวิต จำ�นวน 8 แผน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้ แนะนำ�
ขัน้ ตอนการทำ�กิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2/6 จำ�นวน 27 คน และทำ�การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ฉบับ จำ�นวน 40 ข้อ จากนั้นทำ�การทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
(Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จำ�นวน 6 ข้อ และดำ�เนินการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่สร้างขึ้น โดยให้ผู้เรียนฝึกทักษะตามรูปแบบ 4 MAT ดังนี้
การกำ�หนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT

Vol. 10 No. 1 January - June 2018

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

89

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ช่วงที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตนเอง
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน
1. ซักถามเกี่ยวกับอาหารเช้าที่นักเรียนรับประทานว่าทานอะไรมาบ้าง
2. นักเรียนช่วยกันคิดว่าเพราะเหตุใดคนเราต้องรับประทานอาหาร
3. ให้นักเรียนเขียนชนิดของอาหารและระบุชื่อสารอาหารที่พบในแหล่งอาหารนั้น
โดยให้เวลาเขียน 5 นาที และร่วมกันเฉลย ใครเขียนได้มากสุดเป็นผู้ชนะ (คิดคล่องแคล่ว)
4. ตั้งคำ�ถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- อาหารและสารอาหารหมายถึงอะไร
- อาหารและสารอาหารแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์
1. นำ�ภาพข้าวผัดหมู-ไข่ดาว มาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งถามนักเรียนว่า อาหารที่ครูนำ�มา
ให้ดูคืออะไร นักเรียนเคยรับประทานหรือไม่
2. นักเรียนช่วยกันบอกวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาปรุง ข้าวผัดหมู-ไข่ดาว พร้อมทัง้ เขียนคำ�ตอบบน
กระดาน
3. นักเรียนคิดว่าอาหารแต่ละชนิดทีเ่ รารับประทานเข้าไปในแต่ละมือ้ มีสารอาหารชนิด
ใดบ้าง เช่น ขนมปัง มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
4. ให้นกั เรียนทำ�ใบงานที่ 1 เขียนแผนมโนทัศน์เรือ่ ง ประเภทของสารอาหารทีร่ บั ประทาน
ในชีวิตประจำ�วัน (ความคิดยืดหยุ่น)
ช่วงที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
1. นำ�ภาพอาหารแต่ละหมู่มาให้นักเรียนดู
2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอาหารแต่ละหมู่เพิ่มเติม จากที่ครูนำ�มา
3. ซักถามภาพข้าวผัดหมู-ไข่ดาวประกอบด้วยอาหารหมู่ ใดบ้าง (คิดละเอียดลออ)
4. จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกันคือ นักเรียนที่เรียนเก่ง นักเรียนที่เรียน
ปานกลางและนักเรียนที่เรียนอ่อน กลุ่มละ 3 คน มอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาใบ
ความรู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแบบเรียนในหัวข้อที่จะเรียนดังนี้
5.1 อาหารและสารอาหาร
5.2 แหล่งที่มาของอาหารแต่ละประเภท
5.3 โทษของการรับประทานสารอาหารประเภทไขมันมากเกินไป
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ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด
1. อธิบายความหมายและประเภทของสารอาหารเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและพัฒนา
ความคิดร่วมยอด
2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้
2.1ความสำ�คัญของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่มีต่อร่างกาย
2.2 แหล่งที่มาของอาหารแต่ละประเภทธาตุที่เป็นองค์ประกอบและหน่วยย่อย
ที่ประกอบกันเป็นโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
2.3 โทษของการรับประทานสารอาหารประเภทไขมันมากเกินไป
ช่วงที่ 3 การปฏิบัติและพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระทำ�
ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กำ�หนด
นักเรียนทำ�กิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อภิปรายเรื่องประเภทและประโยชน์ของสาร
อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำ�วันเปิดโอกาสให้เพื่อนๆในกลุ่มร่วมสรุปความรู้ที่ได้อย่างชัดเจนมี
การดัดแปลงความรู้เดิมให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ไม่
ซํ้ากับคนอื่น (ความคิดริเริ่ม) และนำ�เสนอภายในกลุ่ม
ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเอง
ให้นักเรียนทำ�ใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารและสารอาหาร (ความคิดริเริ่ม)
ช่วงที่ 4 การบูรณาการประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้
1. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันคัดเลือกแผนมโนทัศน์ของสมาชิกภายในกลุ่มมา
กลุ่มละ 1 ชิ้น โดยแต่ละแผนภาพต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ชื่อแผนภาพ
- เหตุผลที่เลือกแผนมโนทัศน์ชิ้นนี้
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการจำ�แนกประเภทของสารอาหาร
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�แผนมโนทัศน์เรื่อง ประเภทของสารอาหารที่คัดเลือกไว้มา
นำ�เสนอและร่วมกันประเมินผลงานที่สร้างขึ้น โดยระบุถึง
- ลักษณะเด่นของงาน
- ลักษณะด้อยของงาน
- สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
- นักเรียนสามารถจำ�แนกประเภทอาหารที่ครูยกตัวอย่างให้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม
ชนิดของสารอาหารได้
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ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น
นักเรียนนำ�แผนมโนทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้มาจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเผย
แพร่ความรู้และช่วยกันเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ของนักเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และนักเรียนทำ�แบบทดสอบท้ายบทเรียนและบันทึกผล
การปฏิบัติกิจกรรมลงในบันทึกหลังการสอน
เมื่อดำ�เนินการสอนตามรูปแบบ 4 MAT ครบทั้ง  8  แผนแล้ว  ทำ�การทดสอบหลังเรียน
(Post-test) กับนักเรียนกลุม่ เป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแ์ ละใช้แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ชดุ เดิมแล้ว นำ�ผลคะแนนจากการทำ�แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำ�เร็จรูป โดยใช้สถิติที่ใช้ คือ
1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT โดยการวิเคราะห์ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลีย่ ผลการเรียนรูก้ อ่ นและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4 MAT โดยทดสอบค่าที (t-test dependent)
2. วิเคราะห์ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของการทดสอบ
ผลการวิจัย
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน

n
27

14.59

หลังเรียน

27

34.74

*p<.0

X

SD

df

t

p

2.23

26

28.80*

.000

จากตาราง 1 พบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อนเรียนเท่ากับ 14.59 และหลังเรียนเท่ากับ 34.74 เมื่อเปรียบเทียบพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
27
27

X

SD

df

t

p

1.733

26

-48.53*

.000

6.67
22.85

* p<.01

จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 4 MAT ก่อนเรียนเท่ากับ 6.67 และหลังเรียนเท่ากับ 22.85 เมือ่ เปรียบเทียบ
พบว่าความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT พบ
ว่า นักเรียนมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
อาหารและการดำ�รงชีวติ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญที่ ระดับ .01 คือมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการสอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนการ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอน
แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถทำ�ให้ผู้เรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เรียน
และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีความสุข เพราะได้มีโอกาสเรียนรู้ตามแบบที่ตนถนัดทั้งยังมี
โอกาสได้พัฒนาความสามารถด้านอื่นที่ตนไม่ถนัดด้วยวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ พร้อมกันนั้นก็เกิดการ
พัฒนาสมองทัง้ ซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุลด้วย เนือ่ งจากลักษณะการเรียนรูข้ องเด็กมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับโครงสร้างทางสมอง และระบบการทำ�งานของสมองซีกซ้ายและขวา ด้วยเหตุนเี้ อง นักเรียน
จึงเกิดการปรับตัวและสามารถเรียนรูเ้ นือ้ หาใหม่ๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับสมศักดิ์ สินธุ
ระเวชญ์ (2552) ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาด้านปัญญามุง่ ปลูกฝังและพัฒนาการคิดของผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
หรือมีความคิดระดับสูง คนที่มีคุณภาพการคิดที่ดีจะมีการพัฒนาสมรรถภาพทางสมอง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พฒ
ั นาสมองทัง้ ด้านซ้ายและขวา และกระตุน้ ส่งเสริมให้สมองทัง้ สองด้านของผูเ้ รียน ได้ท�ำ งานอย่าง
สมดุล ซึง่ จะทำ�ให้การเรียนรูถ้ งึ ขีดสุด ศักยภาพของมนุษย์และได้มนุษย์ทสี่ มบูรณ์แบบ และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้กิจกรรม 4 MAT และการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม 4
MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
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โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนตามวิธีการวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงให้เห็น
ว่าการจัดการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล ประกอบกับการให้ความสำ�คัญในเรื่อง
ของลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนตามหลักการสอน  4  MAT  ส่งผลดีต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการสอนแบบ 4 MAT พบว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับ
การสอนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังได้รับการสอนสูงกว่าค่า
เฉลี่ยคะแนนก่อนได้รับการสอนแบบ 4 MAT แสดงให้เห็นว่าหลังจากนักเรียนได้รับการสอนแบบ 4
MAT แล้วมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการสอนแบบ 4 MAT
เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาสลับกันไป โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ทำ�งานของสมองซีกขวาซึง่ ถือว่าเป็นสมองทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นนั้ คือกิจกรรมการสอน
ในขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียนขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิด
รวบยอด, ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อความเป็นตนเองและขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียน
รูก้ บั ผูอ้ นื่ โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกทำ�กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการทำ�งานของสมองซีกขวามาประกอบการสอนดังนี้
การใช้ภาพเป็นสื่อ กิจกรรมการหยั่งรู้โดยใช้สถานการณ์ กิจกรรมการทำ�การทดลอง ซึ้งกิจกรรมเหล่า
นี้ล้วนแล้วทำ�ให้ผู้เรียนได้เกิดการผ่อนคลาย รู้จักคิดอย่างสังเคราะห์ จนทำ�ให้เกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐพงศ์ เจริญพิทย์ (2558) ได้ศกึ ษาค่าประสิทธิภาพของ
การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสมองครบส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
วิธกี ารสอนตามรูปแบบสมองครบส่วนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของผลการเรียนกลุม่
พุทธพิสัย (ความรู้ ความจำ�  ความเข้าใจและการนำ�ไปใช้) และเชิงสร้างสรรค์ นอกจากคะแนนความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียน แต่ละคนจะเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงเห็นถึงการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลแล้วเมือ่
พิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนได้รับการสอนแบบ 4 MAT
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 16.60 กับเมื่อนักเรียนได้รับการสอนแบบ 4 MAT แล้วมีค่าเท่ากับ 12.81 จะเห็นได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมีคา่ กระจายลดลง หมายความว่านักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์
ใกล้เคียงกันมากขึ้นแสดงว่าการสอนแบบ 4 MAT ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
พร้อมกันเป็นรายกลุ่มด้วย ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า การสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. บรรยากาศการเรียนการสอนขณะทำ�การสอนแบบ 4 MAT พบว่านักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนด้วยความสามัคคี สนุกสนาน มีความสุขและ
ผลงานทีแ่ สดงออกมาดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชืน่ ชมผลงานของตนเองตลอดเวลาทีน่ กั เรียนทำ�กิจกรรม
ครูต้องกระตุ้นด้วยคำ�ถามที่สร้างสรรค์ และเสริมแรงในทางบวก เพื่อให้นักเรียนเชื่อมั่นตนเอง และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ตลอดทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ครูต้องคอยช่วย
เหลือแนะนำ�ให้นักเรียนได้คิด เพื่อนำ�ไปสู่กระบวนการคิด
2. ในการนำ�วิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้ ครูจะต้องเป็นผู้อำ�นวยการที่ดี ในการเตรียม
อุปกรณ์ตา่ งๆให้ครบ เช่นอุปกรณ์ท�ำ การทดลองต่างๆ และบางอย่างครูอาจขอความร่วมมือจากนักเรียน
ให้ช่วยนำ�อุปกรณ์มาด้วย อีกทั้งในแต่ละกิจกรรมควรจะใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้มากขึ้น
3. สำ�หรับระยะเวลาการสอนด้วยแผนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีความเหมาะสมต้องใช้เวลา
2 คาบ คาบละ 50 นาทีที่ติดต่อกัน ดังนั้นหากครูนำ�กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มาใช้ ควรควบคุม
เวลาการสอนให้เป็นไปตามกำ�หนดของคาบเรียนและขั้นตอนการสอนนั้นๆ ด้วย
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำ�การวิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย เพราะระดับอายุใกล้เคียงเคียงกัน
2. ควรมีการทำ�วิจัยโดยนำ�การสอนแบบ 4 MAT ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาสาระอื่นๆ
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