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งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการ
เรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น
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ทดลอง และห้อง ม.2/3 เป็นกลุ่มควบคุมมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  84 คน  เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test Independent Samples 
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  หลังเรียนของ

นักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of this study was to compare the achievement of learning 
achievement in studying vocational of mathayom II students using 4 MAT and 
conventional instruction approaches. 
 The sample was 84 mathayom II studnts in the first semester of year 2010 , at 
Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. They were assigned into two groups, the 
experimental group is M.2/1 and the control group is M. 2/3 , The experimental group 
was taught by 4 MAT approach : The control group was taught by conventional 
instruction approach.  The research design was : Randomized Control Group Pretest –
Posttest Design. 
 The  instrument used in this study were lesson plans , achievement  test.  The  
t-test independent sample and t –test dependent sample were used to statistically 
analyze the data. 
 The results of the study indicated that: 
 1. Vocational achievement after the experiment of the students taught by using 
the 4 MAT approach was significantly than before the experiment at .05 level. 
    2. Vocational achievement of the student taught by using the conventional 
instruction approach after the experiment was significantly different at .01 level. 
 3. Vocational achievement of students taught by using the 4 MAT approach was 
significantly higher than the students taught by the conventional instruction approach at 
the .05 level. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลัง 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย  ในวงการ
ศึกษาไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดจากแผน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 มาตราที่ 22 , 23 และ 24 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนได้
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการอย่างเหมาะสม การ
จัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความสนใจ ความถนัดและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้คิดเป็น ท าเป็นโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ   อย่าง
สมดุลและจัดบรรยากาศที่ท าให้เกิดการเรียนรู้   (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2540)  
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ได้
ให้ความส าคัญในเรื่องทักษะกระบวนการทางเกี่ยวกับงานธุรกิจควบคู่ด้วยความรู้ด้าน
เนื้อหาสาระ  ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551ซึ่งก าหนดให้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล  มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและเลือกประกอบอาชีพได้  ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ดังนั้นในการสอนงานธุรกิจจึงมุ่งให้ผู้เรียนได้
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)อย่างมีความหมาย  เรียนรู้สิ่งต่างๆ  ด้วย
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ความเข้าใจ ฝึกฝนให้เกิด ความคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็ว พัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล  รู้
คุณค่าของการท างาน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ถึงขั้นน าประสบการณ์ไปใช้ได้  ในการจัดการ
เรียนการสอนตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  จึงมีความคาดหวังให้ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น  ท างานอย่างมีระบบ  สามารถน าวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน
ธุรกิจ)  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน   เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา  ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
พื้นฐานอันส าคัญของการพัฒนาและเป็นเคร่ืองชี้น าสังคม  ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถทางสมองในการประมวลข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ที่มีอยู่ให้เป็น
ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพื่อไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน  เมื่อได้
คิดแล้วก็ต้องน าไปปฏิบัติจริง  จึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์   การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นสมองเป็นฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มากที่สุดตามศักยภาพของ
สมอง สถานศึกษาต้องสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองของประเทศที่มีทั้งความเก่ง  ความสามารถ  
ความเชื่อมั่น  ความคิดสร้างสรรค์  ความชื่นชมในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติ  
และมีความรับผิดชอบ  (สุนทร โคตรบรรเทา ,2548) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  วัฏ
จักรการเรียนรู ้4 MAT ก็เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิดและเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน  4 ลักษณะกับพัฒนาการสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนเอง
อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  การประเมินผลเป็นส่วน
ส าคัญและจ าเป็นของกระบวนการเรียนการสอน เพราะจะเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนว่าสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้หรือไม่  นอกจากน้ีผลจากการประเมินจะ
น าไปใช้ใน  การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร (กรมวิชาการ , 2544)  แต่จากปรากฏการณ์ที่ผ่าน
มาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลวิชาการงานอาชีพและเทคโนลียี (งาน
ธุรกิจ)  ยังเน้นประเมินผลทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบปรนัยเป็นส่วนใหญ่  ผลการประเมิน
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น ามาตัดสินผล  การเรียนของนักเรียนเท่านั้น  จึงไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ปัจจุบันที่เน้นให้มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  และเพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต่อไป  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของครูผู้สอนให้ด าเนินการประเมินผลนักเรียนโดยการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  

ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ประกอบกับผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  4 MAT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
สมองซีกซ้ายและซีกขวา  ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้าง
จินตนาการจากประสบการณ์  ฝึกฝนการสร้างความคิดรวบยอดและสรุปองค์ความรู้  มี
วิธีการแสวงหาความรู้  ฝึกฝนทักษะ  การปฏิบัติ  และลงมือกระท าด้วยตนเอง  เพื่อสร้าง
ผลงาน แห่งการเรียนรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทุกด้าน
อย่างสมดุล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะกระบวนการในการท างาน และ
มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ซึ่งส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนรู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นไป  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งาน
ธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบ
ปกติ 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานธุรกิจ) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียน
แบบปกติ 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาข้อมูล  ดังนี้  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  จ านวน   2  ห้อง  คือห้อง 2/1 และ 2/3  รวมประชากรทั้งสิ้น            84  
คน 
 2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา  
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   3.1.1 การเรียนแบบร่วมมือ 
   3.1.2 การเรียนแบบปกติ   
  3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  
   3.2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  (งานธุรกิจ) 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  หมายถึง รายวิชาต่าง ๆ ที่
บรรจุไว้ในหลักสูตร  พุทธศักราช  2544กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1และ 2/3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานธุรกิจ)  
หมายถึง  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ - ความจ า   ความเข้าใจ  และการน าไปใช้ในการเรียน
วิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  โดยวัดจากคะแนนของการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
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 4. การเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีการจัดนักเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ  4-6 คน ซึ่งคละ
ความสามารถ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท างานร่วมกัน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 

5.การเรียนแบบปกติ  หมายถึง  การเรียนการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนย์กลาง  
(Teacher  Center) เน้นการบรรยาย  อธิบายเนื้อหา  ครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปยัง
ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ  เพื่อให้ได้ความรู้มากที่สุด  รวมทั้งการให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนตามคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้า  เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่เรียน
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบปกติ   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
                                     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
การเรียนแบบร่วมมือ (4 MAT) 
1. จัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ 
และทุกคนต้องพึ่งพากันเพื่อความส าเร็จ 
ร่วมกัน 
2. ครูจัดเตรียมเนื้อหาให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนรับผิดชอบต่องานที่ 
ได้รับมอบหมาย 
3. นักเรียนร่วมกันศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น ข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ 
4. สรุปเนื้อหาด้วยการน าเสนอผลงาน 
ความส าเร็จของกลุ่ม 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ร่วมกันทั้งรายบุคคล 
และรายกลุ่ม 
การเรียนแบบปกติ 
1. ครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน 
2. เน้นการบรรยายอธิบายเนื้อหา 
3. มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระให้ 
ได้มากที่สุด 
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มท างานด้วยตนเอง 

5. ด าเนินการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรม 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี    (งาน
ธุรกิจ) 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพื่อพัฒนาการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  ของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   

2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาอื่น ๆ ธุรกิจในรูปแบบการวิจัยนี้ไปใช้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
       ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (4 MAT) 
2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1  งานธุรกิจ 

 งานธุรกิจ    เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัวการเป็น
ผู้บริโภคที่ฉลาด  

ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจในชีวิตประจําวัน งานสํานักงาน การเงินและบัญชีการขยายและ
การจัดการ  (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการงาน อาชีพ
และเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4) 
2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (4 MAT) 

2.2.1. ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)การจัด
สภาพการเรียนการสอนปัจจุบันน้ีได้มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายมากขึ้น  เพื่อเป็น
การพัฒนาทักษะของนักเรียนในหลายๆ  ด้าน  ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือนับว่าเป็น
แนวความคิดใหม่ทางการศึกษาที่เน้นความสําคัญของการทํางานร่วมกัน  และให้ผู้เรียน
สนุกกับการทํางานด้วยกัน ซึ่งแนวคิดนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องเหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษา
เป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากธรรมชาติของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อการดํารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคม  (นาตยา ปิลันธนานนท์  2538: 4) การเรียนแบบร่วมมือนั้นมีผู้ให้คํา
จํากัดความหลายท่าน  ดังนี้สุรศักด์ิ  หลาบมาลา  (2531: 4) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ  
หมายถึงวิธีการสอนแบบหนึ่งที่กําหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมาทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ ซึ่งมีนักเรียน  4 คน เป็นเด็กเรียนเก่ง  1 คน เรียนปานกลาง  2 คน 
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และเรียนอ่อน  1 คน ผลการเรียนของเด็กจะพิจารณาเป็นตอน  ตอนแรกจะพิจารณา
คะแนนทั้งกลุ่ม  ตอนที่สองจะพิจารณาคะแนนสอบเป็นรายบุคคล  การสอบทั้ง  2 ครั้งต่าง
คนต่างสอบ  แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน  ดังนั้นเด็กเก่งจึงพยายามช่วยเหลือเด็กอ่อน  
เพราะจะทําให้คะแนนของกลุ่มดีขึ้น  และทางโรงเรียนจะใช้รางวัลเป็นการเสริมแรงให้ด้วย  
หากคะแนนเฉลี่ยกลุ่มใดได้เกินเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนต้ังไว้พรรณรัศมิ์  เง่าธรรมสาร  (2533: 
35) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ที่ผู้เรียนเรียน
เป็นกลุ่มเล็ก  ๆ สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกันผู้เรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเท่าๆ  กันรับผิดชอบ
การทํางานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด้วยนาตยา  ปิลันธนานนท์  (2540: 12) กล่าวว่า 
การเรียนแบบร่วมมือเป็นลักษณะของการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่ม  จน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มจากความรับผิดชอบของแต่ละคน และการพึ่งพาช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

ชนาธิป พรกุล (2543: 134) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นวิธีการที่
ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน  รูปแบบนี้ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและส่งเสริมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับความ
ร่วมมือและความเข้าใจนอกจากนี้  ยังใช้สอนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยและ
ทักษะพิสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวัฒนาพร  ระงับทุกข์  (2545: 174) กล่าวว่า การ
เรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันโดยที่แต่ละคน
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสําเร็จของกลุ่ม  โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้  รวมทั้งการเป็นกําลังใจแก่กันและกัน  คนที่เรียน
เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง
เท่านั้น  หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
ความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่มจากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า  การเรียน
แบบร่วมมือเป็นการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มวิธีหนึ่งที่มีการจัดนักเรียนเป็นกลุ่มขนาด
เล็กประมาณ 4-6 คน มีการคละความสามารถ แต่ละคนจะศึกษาเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้
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เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  หลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบย่อย  เป็น
การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

2.2.2 ประวัติความเป็นมาของการเรียนการสอนแบบ  4 MAT 
System 

เบอร์นิส แมคคาร์ธี  (Bernice McCarthy) ผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
นี้เป็นคนแรกเป็นนักการศึกษาชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์ในการสอนหลายระดับชั้น
เรียนมาเป็นเวลานาน  รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําเด็กทั้งหลาย  ทําให้เธอเกิด
ความเข้าใจและมั่นใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านสติปัญญา  การรับรู้  
และการเรียนรู้อย่างสิ้นเชิง จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดงานวิจัยของเธอขึ้นมา 

ในปี ค.ศ. 1979 แมคคาร์ธี ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยชิ้นใหญ่จากบริษัท  แมค
โดนัลด์  ทําวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบทางสมองและสไตล์การเรียนรู้ของเด็ก  นั่นคือ
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาแนวคิดที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ชัดเจนและเป็น
ภาคปฏิบัติมากขึ้น  แมคคาร์ธี  ได้กลั่นกรองรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับสไตล์การเรียนรู้
หลายรูปแบบ  ในที่สุดก็ได้ดึงเอารูปแบบการเรียนรู้ของ  เดวิด คอล์บ(David Kolb) ปราชญ์
ทางการศึกษาชาวอเมริกัน  มาเป็นแนวความคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้  ท่ี
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสําคัญตามทฤษฎีของคอล์บ  (1976) น้ัน จาก
การศึกษาพบว่ามี  2 มิติ ที่มีความสําคัญกับการเรียนรู้คือ  การรับรู้ และกระบวนการ  กล่าว
ว่าการเรียนเกิดจากการที่คนทั้งหลายรับรู้แล้ว  นําเข้าไปจัดกระบวนการในสิ่งที่ตนรับรู้มา
อย่างไร  ถ้าจะลองนึกถึงตัวอย่าง  คนที่มีความแตกต่างกันมากๆ  ก็ได้แก่คนที่รับรู้ผ่าน
รูปธรรม แต่คนอีกประเภทหนึ่งรับรู้ผ่านนามธรรม  คนสองกลุ่มนี้สร้างความคิดแตกต่างกัน
ในเรื่องเดียวกัน 
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แผนภาพท่ี 1 การเรียนรู้ของ David Kolb 

 
แนวความคิดของ คอล์บ 
คอล์บ  พิจารณาดูว่าคนบางคนมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  

(ActiveExperimentation) ขณะที่บางคนอาจถนัดเรียนรู้โดยการสังเกตจากแหล่งต่างๆ  
แล้วสะท้อนกลับเป็นการเรียนรู้  (Reflective Observation) ซึ่งคนทั้งสองประเภทดังกล่าว  
เป็นผู้ที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
เอื้ออํานวยแก่ผู้เรียนประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินไป จะทําให้ผู้เรียนอีกแบบหน่ึงขาด
โอกาสที่จะพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ผู้เรียนแบบที่ 1 (Active Experimentation) จะเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจได้อย่างแจ่ม
แจ้ง ก็ต่อเมื่อเขาได้ลงมือกระทํา มือไม้แขนขาได้สัมผัสและเรียนรู้ควบคู่ไปกับสมองทั้งสอง
ด้านสั่งการเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ท้ังเนื้อทั้งตัวที่ต้องผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆประกอบกัน 

ผู้เรียนแบบที่  2 (Reflective Observation) จะเรียนรู้โดยการผ่านจิตสํานึกจาก
การเฝ้ามองแล้วค่อยๆ ตอบสนอง 
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ผู้เรียนแบบที่  3 (Abstract Conceptualization) จะเรียนรู้โดยใช้สัญญาณหยั่งรู้
มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมแล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์จากการรับรู้ที่ได้มาเป็นองค์ความรู้ 

ผู้เรียนแบบที่  4 (Concrete Experience) จะเรียนรู้ได้ดีต่อเมื่อผ่านการวิเคราะห์  
การประเมินสิ่งต่างๆ โดยการเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์หรือโดยการใช้หลักเกณฑ์แห่งเหตุผล 

ท้ัง 4 กลุ่ม ต่างมีจุดดีจุดเด่นคนละแบบ  ซึ่งเป็นโครงสร้างทางกลไกทางการเรียนรู้
ของนักเรียนที่มีอยู่จริงในทุกโรงเรียนทั่วโลก  ดังนั้นหน้าที่ของผู้เป็นครูย่อมต้องพยายามหา
หนทางที่จะทําให้เกิดสภาวะสมดุลทางการเรียนรู้ให้ได้   สภาวะสมดุล  การสรรค์สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้างทางสติปัญญากลไกทางการเรียนรู้หรือ
การทํางานของสมองแตกต่างกันให้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตนออกมา  
พร้อมทั้งรู้จักและสามารถนําวิธีการของเพื่อนคนอ่ืนมาปรับปรุงลักษณะการเรียนรู้ของตน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดีขึ้น 

ดังนั้นในปี ค.ศ. 1980 แมคคาร์ธี จึงได้นําแนวคิดดังกล่าวของคอล์บ  มาประยุกต์
และพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน  4 แบบ 
(4 Types of students) ที่เรียกว่า 4 MAT* หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับระบบการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา  (แนวคิดของคลอ์บนี้  ได้
รากฐานทฤษฎีมาจาก จอห์น ดิวอ้ี เคิร์ท เลวิน และ ฌอง ปิอาเช่ต)์ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
* MAT แปลว่า  เสื่อ การสาน  หรือผสมผสาน  ในที่นี้หมายถงึ  กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผสมผสานกัน เพื่อเอื้อแก่ผู้เรียนทั้ง 4 แบบ 
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แผนภาพท่ี 2 วัฏจักรของการเรียนรู้ (4 MAT) 

 
แผนภาพท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT System 

                          โดยแบ่งเป็น  8 ส่วน ตามบทบาทของสมองสองซีก 
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แมคคาร์ธี ได้ขยายแนวคิดของคอล์บออกไปให้กว้างขึ้น  โดยเสนอว่าผู้เรียนมีอยู่  4 
แบบหลักๆดังนี้ 

ผู้เรียนแบบที่  1 (Type One Learner)   ผู้เรียนถนัดการใช้จินตนาการ  
(Imaginative Learners)ผู้เรียนจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสและความรู้สึก  และสามารถ
ประมวลกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งในภาวะที่ตนเองได้มีโอกาสเฝ้ามอง  หรือการได้รับการ
สะท้อนกลับทางความคิดจากที่ต่างๆ สมองซีกขวาของพวกน้ีทําหน้าที่เสาะหาความหมาย
ของสิ่งต่างๆ  จากประสบการณ์  สมองซีกซ้ายขุดค้นเหตุผลและความเข้าใจจากการ
วิเคราะห์ เป็นพวกที่ชอบถามเหตุผล  คําถามที่คิดจะพูดขึ้นมาเสมอๆ  คือ “ทําไม” “ทําไม” 
หรือ Why?ผู้เรียนที่อยู่ในรูปแบบนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมพวกเขาต้องเรียนสิ่งเหล่านี้  แล้ว
จะเกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือสิ่งที่เขาสนใจอย่างไร  โดยเฉพาะเรื่องค่านิยม  ความเชื่อ  
ความคิด คตินิยม ความรู้สึก ชอบขบคิดปัญหาต่างๆค้นหาเหตุผล  และสร้างความหมาย
เฉพาะของตนเอง  ผู้เรียนเช่นนี้จะต้องหาเหตุผลที่จะต้องเรียนรู้ก่อนสิ่งอ่ืนๆ  จะเรียนรู้ได้ดี
หากมีการถกเถียง อภิปราย โต้วาท ีกิจกรรมกลุ่ม การใช้การเรียนแบบสหร่วมใจครูต้อง 
ให้เหตุผลก่อนเรียนหรือระหว่างการเรียน 

ผู้เรียนแบบที่  2 (Type Two Learner)   ผู้เรียนถนัดการวิเคราะห์  (Analytic 
Learners) จะรับรู้ในลักษณะรูปธรรมและนําสิ่งที่รับรู้มาประมวลกลไกหรือกระบวนการ
เรียนรู้ในลักษณะของการมองสังเกตสมองซีกขวาเสาะหาประสบการณ์ที่จะสามารถ
ผสมผสานการเรียนรู้ใหม่ๆ และต้องการความแจ่มกระจ่างในเรื่องคําตอบขององค์ความรู้ที่
ได้มา  ในขณะนี้สมองซีกซ้ายมุ่งวิเคราะห์จากความความรู้ใหม่เป็นพวกที่ชอบถามว่า
ข้อเท็จจริง  คําถามที่สําคัญที่สุดของเด็กกลุ่มนี้  คือ “อะไร” หรือ What? ผู้เรียนแบบนี้ชอบ
การเรียนรู้แบบด้ังเดิม  ต้องการศึกษาหาความรู้  ความจริง  ต้องการข้อมูลที่เหมาะสม  
ถูกต้อง แม่นยําโดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าวสาร มีความสามารถสูงในการนําความรู้ไป
พัฒนาเป็นความคิดรวบยอด (Concept) ทฤษฎีหรือจัดระบบหมวดหมู่ของความคิดได้
อย่างดี เด็กกลุ่มนี้เรียนรู้โดยมุ่งเน้นรายละเอียดข้อเท็จจริงความถูกต้องแม่นยํา  จะยอมรับ
นับถือเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ  ผู้รู้จริง  หรือผู้มีอํานาจสั่งการเท่านั้น  เด็กกลุ่มนี้จะเรียนอะไร
ต่อเมื่อรู้ว่าจะต้องเรียนอะไร  และอะไรที่เรียนได้  สามารถเรียนได้ดีจากรูปธรรมไปสู่
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ความคิดเชิงนามธรรม  การจัดการเรียนการสอนให้เด็กกลุ่มนี้จึงควรใช้วิธีบรรยายและการ
ทดลอง การวิจัยหรือการทํารายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นต้น 

ผู้เรียนแบบที่  3 (Type Three Learner)   ผู้เรียนถนัดใช้สามัญสํานึก  
(Commonsense Learners) รับรู้โดยผ่านจากกระบวนความคิดและสิ่งที่เป็นนามธรรม  แต่
การประมวลความรู้นั้น  ผู้เรียนประเภทนี้จะต้องการการทดลอง  หรือกระทําจริง  สมองซีก
ขวามองหากลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์ความรู้ไปสู้การนําไปใช้  ในขณะที่
สมองซีกซ้าย  มองหาสิ่งที่จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมคําถามยอดนิยมของกลุ่มนี้  คือ “อย่างไร” 
หรือ How? ผู้เรียนแบบนี้สนใจกระบวนการปฏิบัติจริงและทดสอบทฤษฎีโดยการแก้ปัญหา
ต่างๆ ด้วยการวางแผนจากข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นนามธรรมมาสร้างเป็นรูปธรรมเพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  “ใครเขาทําอะไรไว้บ้างแล้วหนอ ” เด็กกลุ่มนี้ต้องการที่จะ
ทดลองทําบางสิ่งบางอย่าง  และต้องการที่จะฝึกปฏิบัติและต้องการเป็นผู้ปฏิบัติ  (ถ้าครูยืน
บรรยายละก็  เด็กพวกน้ีจะหลับเป็นพวกแรก ) พวกเขาใฝ่หาที่จะทํา  สิ่งที่มองเห็นแล้วว่า
เป็นประโยชน์และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถใช้ได้ในโลกแห่งความจริงหรือไม่  
พวกเขาสนใจที่จะนําความรู้มาสู่การปฏิบัติจริงและอยากรู้ว่าถ้าจะทําสิ่งนั้น  สิ่งที่ทําได้ ทํา
ได้อย่างไร รูปแบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุด คือ การทดลองให้ปฏิบัติจริง ลองทําจริง 

ผู้เรียนแบบที่  4 (Type Four Learner)   ผู้เรียนที่สนใจค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
(Dynamic Learners) ผู้เรียนจะรับรู้ผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมและผ่านการกระทํา  สมองซีกขวา
ทํางานในการถักทอความคิดให้ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้น  ในขณะที่สมองซีกซ้ายเสาะหาการ
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเด่นขึ้น  เป็นพวกที่ชอบต้ังเงื่อนไข  
คําถามที่ผุดขึ้นในหัวใจของเด็กกลุ่มนี้บ่อยๆ  คือ “ถ้าอย่างนั้น”“ถ้าอย่างนี้” “ถ้า……” หรือ 
IF ? ผู้เรียนแบบนี้ชอบเรียนรู้โดยการได้สัมผัสกับของจริง ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ  และ
ค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง  ชอบรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนํา  แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมา
ประมวลเป็นความรู้ใหม่  เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถที่จะมองเห็นโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นรูปแบบของความคิดที่แปลกใหม่เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น เด็กกลุ่มนี้จะมองเห็นอะไรที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง มีความซับซ้อน จะเรียนได้ดี
ที่สุดโดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบด้วยตนเอง (Self  Discovery   Method) 
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ผู้คิดทฤษฎีนี้เชื่อว่า  เราจําเป็นต้องสอนเด็กโดยใช้วิธีการสอนทั้งหมดที่กล่าว
มาแล้ว 4 อย่างเท่าๆ  กัน เพราะทักษะทางธรรมชาติของผู้เรียนทั้ง  4 อย่างเป็นสิ่งที่เรา
ต้องการ ในชั้นเรียนหนึ่งๆ  น้ัน มักจะมีผู้ถนัดการเรียนรู้ทั้ง  4 แบบ อยู่รวมกัน ดังนั้นครู
จําเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมทั้ง  4 แบบ อย่างเสมอภาคกัน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีตนถนัด  จากการหมุนเวียนรูปแบบการสอนทั้ง  4 อย่าง
น้ี ทําให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความสามารถด้านอ่ืนที่ตนไม่ถนัดด้วยวิธีการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งยังมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของเวลาที่ท้า
ทายพวกเขาส่วนเวลาที่เหลืออาจไม่เป็นท่ีต้องใจเท่าไร 

ในการจัดแผนการสอนแบบ  4 MAT น้ัน ครูต้องเข้าใจการทํางานและความถนัด
ของสมองส่วนบนที่แบ่งเป็นซีกซ้ายกับซีกขวาของมนุษย์  กล่าวคือ สมองซีกซ้ายจะถนัด
ในเรื่องรายละเอียด  ภาษา  ความจ า การจัดล าดับ  วิเคราะห์ และเหตุผล ส่วน
สมองซีกขวาถนัดในเรื่องการมองภาพรวมจินตนาการ  อารมณ์ความรู้สึก  การ
เคลื่อนไหว มิติสัมพันธ์ ศิลปะ และสุนทรียภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะต้องดําเนินสลับกันไปเพื่อให้สมองทั้งสองซีกได้ทํางานอย่างสมดุล ล าดับขั้นของการ

สอน  เราเริ่มที่ส่วนบนสุดของวงจรโดยเริ่มจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม  (Concrete 
Experience)  และหมุนตามเข็มนาฬิกาไปรอบๆ ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นจุดเริ่มต้น
เนื่องจากความสามารถทางสอน  ควรเริ่มจากประสบการณ์ของนักเรียนแล้วครูก็พัฒนา
ทักษะพื้นฐานของนักเรียนให้เป็นรูปแบบของพัฒนาความคดรวบยอดแบบนามธรรม  
นักเรียนจะต้องถูกถามว่า อะไรที่พวกเขาต้องเรียน  ต้องรู้จัก และจัดกระบวนการที่ใหม่กว่า  
เข้มข้นกว่าและปฏิบัติได้อย่างก้าวหน้าตามธรรมชาติ  เด็กได้ใช้สามัญสํานึกและความรู้สึก  
เด็กได้ประสบการณ์และได้เฝ้ามองจ้องดู  แล้วตอบสนองกลับ  จากนั้นเด็กก็นําไปพัฒนา
ความคิดพัฒนาทฤษฎี นํามาเป็นความคิดรวบยอดและทดลองทฤษฎีของเขา  และเขาก็จะ
ได้รับประสบการณ ์ท้ายสุด 
เราได้นําเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปใช้ประยุกต์กับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันทําให้เราฉลาด
ขึ้นโดยการใช้ประสบการณ์เก่าประยุกต์ประสบการณ์ใหม่ 
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แผนภาพท่ี 4           8 ขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ ( 4 MAT) 

การจัดกิจกรรมการสอน 
แมคคาร์ธี เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนให้เอื้อต่อผู้เรียนทั้ง  4 แบบ โดย

กําหนดวิธีการใช้เทคนิคพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวา กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนวน
ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทั้ง  4 ช่วง 4 แบบ (Why - What - How - If) แต่ละช่วงจะ
แบ่งเป็น 2 ข้ัน โดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง  ทั้งซีกซ้ายและขวาสลับกันไป  
ดังนั้นขั้นตอนการเรียนรู้จะมีทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 แบบ Why? / สร้างประสบการณ์เฉพาะของผู้เรียน 
ข้ันท่ี 1 (กระตุ้นสมองซีกขวา ) สร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน  การ

เรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูสร้างประสบการณ์จําลอง  ให้
เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเป็นความเหมาย
เฉพาะของตนเอง 

ข้ันท่ี 2 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์  การเรียนรู้เกิดจาก
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย  โดยครูให้นักเรียนคิดไตร่ตรอง  วิเคราะห์
ประสบการณ์จําลองจากกิจกรรม 
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ในช่วงที่ 1 นี้ครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้  และกระตือรือร้นใน
การหาประสบการณ์ใหม่อย่างมีเหตุผล และแสวงหาความหมายด้วยตนเอง  ฉะนั้น ครูต้อง
ใช้ความพยายามสรรหากิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว 

ช่วงท่ี 2 แบบ What? / พัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน 
ข้ันท่ี 3 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด  การเรียนรู้เกิดจาก

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รวบรวมประสบการณ์
และความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแนวคิด  หรือความคิดรวบยอดอย่างชัดเจน
แจ่มแจ้ง  เช่น  การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้งถึงแนวคิดของการใช้อักษรตัวใหญ่ใน
ภาษาอังกฤษ  ครูต้องหาวิธีอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแจ้งชัด  ว่าอักษรตัวใหญ่ที่ใช้
นําหน้าคํานามในภาษาอังกฤษ  เพื่อเน้นถึงความสําคัญของคํานั้นๆ  อาจยกตัวอย่าง  เช่น 
ชื่อคนชื่อเมือง หรือชื่อประเทศ เป็นต้น 

ข้ันท่ี 4 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด  การเรียนรู้เกิดจากการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย ครูให้นักเรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองแนวคิดที่ได้จากขั้นที่  
3 และถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดที่ได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แนวคิดนั้นๆ ต่อไป พยายามสร้างกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงที่  2 ครูต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
คิด เพื่อให้ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง  สามารถปรับประสบการณ์และ
ความรู้ สร้างเป็นความคิดรวบยอดในเชิงนามธรรม  โดยฝึกให้ผู้เรียนคิดพิจารณาไตร่ตรอง
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ความรู้โดยการคิดและฝึกทักษะ
ในการค้นคว้าหาความรู้ 

ช่วงท่ี 3 แบบ How? / การปฏิบัติและการพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการ
กระท า 

ข้ันท่ี 5 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) ดําเนินตามแนวคิด  และลงมือปฏิบัติหรือทดลอง  
การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสมองซีกซ้าย  เช่นเดียวกับขั้นท่ี  4 นักเรียนเรียนรู้
จากการใช้สามัญสํานึก ซึ่งได้จากแนวคิดพื้นฐาน จากนั้นนํามาสร้างเป็นประสบการณ์ตรง  

www.ssru.ac.th



19 
 

 

เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ  หรือการทําแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความรู้  และได้ฝึก
ทักษะที่เรียนรู้มาในช่วงที่ 2 

ข้ันท่ี 6 (กระตุ้นสมองซีกขวา ) ต่อเติมเสริมแต่ง  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือ
ปฏิบัติ แก้ปัญหา  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

ในช่วงที่ 3 ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะนํา  และอํานวยความสะดวก  เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  นอกจากน้ีครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่วงท่ี 4 แบบ If? / เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  
จนเกิดเป็นความรู้ที่ลุ่มลึก 

ข้ันท่ี 7 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) วิเคราะห์แนวทางที่จะนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  และเป็นแนวทางสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป  การเรียนรู้เกิดจากการจัด  
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายนักเรียนนําสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วมาประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยนักเรียนเป็นผู้วิเคราะห์และเลือกทํากิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ข้ันท่ี 8 (กระตุ้นสมองซีกขวา ) ลงมือปฏิบัติ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การ
เรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  นักเรียนคิดค้นความรู้ด้วยตนเอง
อย่างสลับซับซ้อนมากขึ้น  เพื่อให้เกิดเป็นความคิดที่สร้างสรรค์  จากนั้นนํามาเสนอ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ในช่วงที่  4 ครูมีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียน  และการกระตุ้นให้
นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
โรงเรียนในประเทศไทยหลายแห่งได้นําระบบการสอนแบบ  4 MAT ไปทดลองใช้  

เช่น  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครบางแห่ง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  นําไปทดลองใช้ในบางห้องเรียน  
สําหรับโรงเรียนที่นําระบบ 4 MAT มาใช้ก่อนผู้อ่ืน และยังคงมีกิจกรรมการสอนแบบนี้อย่าง
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ต่อเนื่อง คือ โรงเรียนสมถวิล  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนต้ังแต่ระดับอนุบาลปีที่  1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่  6 ต้ังอยู่ในอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนสมถวิลได้นํา
การสอนรูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ  ในหลายชั้นเรียนมาเกือบ  3 ปีแล้วขอ
ยกตัวอย่างแผนการสอนแบบ  4 MAT ของโรงเรียนสมถวิล  ซึ่งนําไปใช้ในการเรียน  เรื่อง  
กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  (Natural Selection) ในวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 โดยใช้เวลา 4 คาบเรียน หรือ ราว 2 สัปดาห ์

กิจกรรมการสอนเริ่มด้วย 
ขั้นท่ี 1 (ช่วงที่ 1 Why / กระตุ้นสมองซีกขวา) การสร้างประสบการณ์มีจุดประสงค์

เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง  ให้นักเรียนเข้าใจโดยสัญชาติญาณเกี่ยวกับลักษณะของ  
“แหล่งซ่อนตัวที่ดี ” ผ่านกิจกรรมการละเล่น  คือ “ซ่อนหา” โดยจะประเมินผลกิจกรรมจาก
การมีส่วนร่วมและความสนุกสนานในการทํากิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นท่ี 2 (ช่วงที่ 1 Why / กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) การวิเคราะห์จากประสบการณ์  มี
จุดประสงค์ให้นักเรียนวิเคราะห์เกม  “ซ่อนหา” โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์หา
องค์ประกอบของสถานที่ซ่อนตัวที่ดีมีกิจกรรมแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย  แล้วให้ตอบ
คําถาม ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ถูกหาพบเป็นคนสุดท้ายทําอย่างไรจึงซ่อนตัวได้นานกว่าคนอ่ืน 
2. แหล่งซ่อนตัวที่ดีนั้นมีลักษณะเช่นไร 
3. แหล่งซ่อนตัวที่ดีมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายกันอย่างไรบ้าง และ 
4. ลักษณะสําคัญดังกล่าว  มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆ  

อย่างไร 
ขั้นท่ี 3 (ช่วงที่ 2 What / กระตุ้นสมองซีกขวา ) การสะท้อนประสบการณ์ออกเป็น

แนวคิด มีจุดประสงค์ให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง  ว่าประสบการณ์ที่ที่ได้เรียนรู้จากการ
เล่นซ่อนหา อาจมีความคล้ายกันกับสัญชาติญาณการซ่อนตัวของสัตว์ชนิดอ่ืนๆ  โดยครูจัด
กิจกรรมแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้ความรู้ที่ได้มาเกี่ยวกับแหล่งซ่อนตัวที่ดี  เพื่อหา
ตําแหน่งที่น่าจะเป็นท่ีซ่อนของสัตว์ชนิดที่ครูได้กําหนดให้มา  อาจเป็นแมลงตัวจิ๋ว  กระรอก 
กระต่าย หรือสัตว์ที่ขนาดใหญ่ขึ้น นักเรียนแต่ละคนวาดภาพบรรยายลักษณะแหล่งซ่อนตัว
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ที่พวกเขาพบ และคิดว่าเป็นแหล่งที่ซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุด จากนั้นแลกเปลี่ยนภาพร่าง
กันดู และอธิบายเหตุผลที่เลือกแหล่งที่ซ่อนนั้นๆ  สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากกิจกรรมนี้  คือ 
ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องการปรับตัว เรียนรู้ว่าสัตว์ชนิดต่างๆ  จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  
โดยการเลือกสถานที่อาศัยที่ปลอดภัยจากศัตรู) 

ขั้นท่ี 4 (ช่วงที่ 2 What / กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด  มี
จุดประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจว่าที่ซ่อนตัวของสัตว์ส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติอย่างไร  โดยครูจะบรรยายเพิ่มเติมในเรื่องแหล่งที่ซ่อนตามธรรมชาติของสัตว์  
และเรื่องกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  จัดเตรียมหาหนังสือ  บทความ รูปภาพ ฯลฯ ท่ี
เกี่ยวข้อง  สอนแนวคิดต่างๆ  และคําศัพท์เฉพาะทางวิชาการ  รวมทั้งให้นักเรียนค้นหา
ความรู้จากแหล่งอื่นๆ  เพื่อทบทวนแนวคิดเรื่อง  การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสัตว์  และ
พิจารณาว่าแนวคิดดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติอย่างไร 

ขั้นท่ี 5 (ช่วงที่ 3 How / กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) ดําเนินการปฏิบัติตามแนวคิด  มี
จุดประสงค์เพื่อให้แนวทางเชิงปฏิบัติ  และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติแก่นักเรียน มีกิจกรรมตอบคําถามจากแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนแนวคิดและความรู้
ที่ได้ และให้นักเรียนมองหาที่ซ่อนของสัตว์ที่บ้านหรือบริเวณละแวกบ้านตน  เขียนรายงาน
สิ่งที่พบเจอ เขียนภาพเกี่ยวกับการค้นพบนํามาเล่าสู่กันฟัง 

ขั้นท่ี 6 (ช่วงที่ 3 How / กระตุ้มสมองซีกขวา ) การต่อเติมเสริมแต่งสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองมีจุดประสงค์ให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
มา โดยมีกิจกรรมงานกลุ่ม นักเรียนสร้างสัตว์ในจินตนาการที่สามารถซ่อนตัวในชั้นเรียนได้
อย่างแนบเนียน นักเรียนลงมือวาดภาพเท่าขนาดของจริง 

ขั้นท่ี 7 (ช่วงที่ 4 If / กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) การวิเคราะห์แนวทางที่จะนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป  มีจุดประสงค์ให้นักเรียนต่อ
เติมโครงงานสัตว์ในจินตนาการของตนเอง และใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับกระบวนการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพลักษณะสําคัญๆ  ของ
สัตว์ในจินตนาการ  เช่น ขนาด รูปร่าง สี ลักษณะพิเศษอ่ืนๆเปิดโอกาสให้เพื่อนต่างกลุ่ม  
วิจารณ์ว่าสัตว์ที่สร้างขึ้นมา จะซ่อนตัวในห้องเรียนได้ดีเพียงใด และทําไม 
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ขั้นท่ี 8 (ช่วงที่ 4 If / กระตุ้นสมองซีกขวา ) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และ
ประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้มา มีจุดประสงค์เพื่อประเมินและทดสอบสิ่งที่เรียนไปแล้ว  มีกิจกรรม
ให้นักเรียนสร้างสัตว์จําลองจากกระดาษ  ลองนําไปซ่อนภายในห้องเรียน  และให้เพื่อนคน
อ่ืนๆ ช่วยกันค้นหา  ร่วมกันอภิปรายความยากง่ายในการหาสัตว์จําลองแต่ละแบบ  ลอง
ดัดแปลงแก้ไขและทําการซ่อนใหม่  อาจชักชวนผู้เรียนจากห้องอื่นๆ  ให้มาลองร่วมกิจกรรม
การค้นหาบทบาทของครูย่อมเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เปลี่ยนวิธีสอนตามวงจร  ในเสี้ยวแรกครูจะ
สร้างสรรค์ประสบการณ์แล้วนําไปสู่การอภิปรายปัญหาของประสบการณ์นั้นๆ  ในเสี้ยวที่
สอง ครูแสดงตัวเป็นผู้ป้อนข้อมูล  เสี้ยวที่สาม  ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ  ช่วยเด็กฝึกฝน
ในส่วนที่จําเป็นต้องเรียน  ในเสี้ยวที่สุดท้ายครูจะเป็นผู้ประเมินผลรวมทั้งเป็นผู้ซ่อมเสริม  
และเป็นแหล่งข้อมูลให้เด็กได้ค้นพบตนเองและการเรียนของเขาเองการจัดการสอนให้
สอดคล้องและคํานึงถึงการทํางานของระบบสมอง  เป็นวิธีที่ดําเนินไปตามธรรมชาติ  โดยที่
ครูไม่จําเป็นต้องมีความชํานาญพิเศษแต่อย่างใด แต่สามารถทําให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ที่สนุกสนานเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  
และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบการเรียนการสอนเริ่มต้นเมื่อ  คุณผู้เป็นครู
สามารถเรียนรู้จากผู้เรียนได้จากการที่เราสมมุติเอาตัวเองไปเรียนรู้อย่างเด็ก  เพื่อที่จะทํา
ความเข้าใจว่าพวกเขา เรียนหรือเข้าใจอะไร และวิธีใดที่เขาเข้าใจมันได้ 
 

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ( leaning achievement ) เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่าง  ๆ 

ในการจัดการศึกษา  นักศึกษาได้ให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา  ดังที่ กู๊ด 
( Good 1973 :7 ,อ้างถึงใน  อรัญญา นามแก้ว 2538 : 49 ) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สรุปได้ว่า หมายถึงความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ที่ได้เรียนมาแล้วที่ได้จาก
ผลการสอนของครูผู้สอน  ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด  ให้คะแนนที่ได้จาก
งานที่ครูมอบหมายให้หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับไพศาล  หวังพานิช ( 2536 : 89 ) ท่ี
ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าหมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถของ
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บุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การ
เรียนที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมหรือการสอบ  จึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของ
บุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใด  สามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบต่าง  ๆ เช่น ใช้
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ข้อสอบวัดภาคปฏิบัติ  เป็นต้นจากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้  
ในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแล้วว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใดมีความสามารถชนิดใด  โดยสามารถ
วัดได้จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะต่าง  ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง  เพื่อบอก
ถึงคุณภาพการศึกษา 

2.3.2 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สุรชัย ขวัญเมือง ( 2522 : 232 ) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 

การตรวจสอบดูว่าผู้เรียนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไว้
แล้วเพียงใดทั้งนี้ ยกเว้นในทางด้านอารมณ์  สังคมและการปรับตัว  นอกจากน้ีแล้วยังหมาย
รวมไปถึงการประเมินผลความสําเร็จต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นการวัดโดยใช้แบบทดสอบ  แบบให้
ปฏิบัติการ และแบบที่ไม่ใช้แบบทดสอบด้วย 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์  และ เอนกกุล กรีแสง (2522 : 22 ) ให้ความหมายการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า  เป็นกระบวนการวัดปริมาณของผลการศึกษาเล่าเรียนว่า
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด คํานึงถึงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น 

ไพศาล หวังพานิช  ( 2526 : 89 ) กล่าวไว้ว่า  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง คุณลักษณะ  และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกฝน  อบรม หรือจาก
การสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถ  หรือถาม
สัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้เท่าใด 

สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการวัดผลการศึกษา
เล่าเรียนว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดหลังจากเรียนในเรื่องนั้น  ๆ 

2.3.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
( achievement tests ) 
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นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว้ ดังนี้ 

สุรชัย ขวัญเมือง  ( 2522 : 233 ) ได้กล่าวไว้ว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู้ ทักษะและสมรรถภาพสมองต่าง  ๆ ที่เด็กได้รับจาก
ประสบการณ์ทั้งปวงจากทางโรงเรียนและจากทางบ้าน  ยกเว้นการวัดทางร่างกาย  ความ
ถนัดและทางบุคคล สังคม ได้แก ่อารมณ์และการปรับตัว เป็นต้น 

ภัทรา นิคมานนท์ ( 2534 : 23 ) ได้กล่าวไว้ว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง  แบบทดสอบที่ใช้วัดปริมาณความรู้  ความสามารถ  ทักษะเกี่ยวกับด้าน
วิชาการที่เด็กได้เรียนรู้มาในอดีต  ว่ารับรู้ได้มากน้อยเพียงใด  โดยทั่วไปแล้วมักใช้หลังจาก
ทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อประเมินการเรียนการสอนว่าได้ผลเพียงใด 

ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ ( 2538 : 218 ) และพวงรัตน์  ทวีรัตน์ ( 2543 : 
96 )ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทํานองเดียวกันว่า  หมายถึง  
แบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว  ซึ่งมักจะเป็นข้อคําถามให้นักเรียน
ตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง 

จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาแล้ว  สรุปได้
ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่วัดความรู้
ความสามารถทางการเรียนด้านเนื้อหา ด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของวิชาต่าง ๆ 

2.3.4  หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เยาวดี วิบูลย์ศรี ( 2528 : 82 ) 

และวัญญา วิศาลาภรณ์ ( 2522 : 11 ) กล่าวถึงหลักเกณฑ์ไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
1. เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น  จะต้องเป็นพฤติกรรมที่

สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบวัดนั้น  ถ้านําไปเปรียบเทียบกันจะต้อง

ให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน 
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3. วัดให้ตรงกับจุดประสงค์  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควร
จะวัดตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างของการสอน  และจะต้องมั่นใจว่าได้วัดสิ่งที่ต้องการจะวัด
ได้จริง 

4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้น ครูควรจะทราบว่าก่อน
เรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถอย่างไร  เมื่อเรียนเสร็จแล้วมีความรู้แตกต่างจากเดิม
หรือไม่ โดยการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน 

5. การวัดผลเป็นการวัดผลทางอ้อม  เป็นการยากที่จะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรง  ๆ ของบุคคลได้  สิ่งที่วัดได้ คือ การตอบสนองต่อข้อสอบ  ดังนั้น การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่จะสอบ จะต้องทําอย่างรอบคอบและถูกต้อง 

6. การวัดการเรียนรู้ เป็นการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนได้ภายในเวลาจํากัด  
สิ่งที่วัดได้เป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้น ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่วัดนั้นเป็น
ตัวแทนแท้จริงได้ 

7. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องช่วยพัฒนาการสอนของครู  และเป็น
เครื่องช่วยในการเรียนของเด็ก 

8. ในการศึกษาที่สมบูรณ์นั้น  สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว
การทบทวนการสอนของครูก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรจะเน้นในการวัดความสามารถในการใช้
ความรู้ให้เป็นประโยชน์ หรือการนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 

10. ควรใช้คําถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ที่วัด 
11. ให้ข้อสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในด้านต่าง  ๆ เช่น ความยากง่าย  

พอเหมาะมีเวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําข้อสอบ 
จากที่กล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า ในการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  วิธีการสร้าง

แบบทดสอบที่เป็นคําถาม  เพื่อวัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้วต้องตั้งคําถามที่
สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
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2.3.5 ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งชนิดของแบบทดสอบ  ไว้ดังนี้ 
ชวาล แพรัตกุล ( 2516 : 112 - 115 ) แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ชนิด ใหญ่ ๆ 

คือ 
1. แบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง  ( teacher - made test ) เป็น

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาต่าง  ๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือภาษา เป็นต้น 
โดยแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบให้ตอบเสรีและแบบจํากัดคําตอบ  ซึ่งคุณประโยชน์ของ
แบบทดสอบชนิดนี้อยู่ที่สามารถพลิกแพลงให้เหมาะกับสภาพและเหตุการณ์ได้ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน  ( standardized test ) แบบทดสอบมาตรฐานเป็น
ตัวอย่างของการกระทําหรือความรู้ของบุคคลแต่ละคนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งรับมา
ภายใต้สภาพการณ์ที่กําหนด  การให้คะแนนเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการตีความหมายก็
เป็นไปตามตารางเกณฑ์ปกติ ( norm ) แบบทดสอบมาตรฐานผู้สอนใช้วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายห้องได้อย่างมั่นใจและประหยัดถูกต้องตาม
หลักวิชามากกว่าการวัดด้วยวิธีอื่น ๆ ใช้สําหรับวัดพิสัยความรู้ของผู้เรียนของแต่ละชั้นและ
แต่ละกลุ่มว่ามีระดับความรู้ทัดเทียมกัน  หรือแตกต่างกัน  เพื่อจะได้ปรับปรุงการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น  ๆ ได้ ใช้สําหรับแยกประเภทผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  ๆ ตาม
ความสามารถของเขา เพื่อจะได้เรียนอย่างมีความสุข ใช้ในการวินิจฉัยสมรรถภาพว่าแต่ละ
คนเก่ง - อ่อน ในวิชาใดบ้าง  มากน้อยเพียงใดและเพราะสาเหตุใดใช้สําหรับเปรียบเทียบ
ความงอกงามของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละห้องว่า  มีพัฒนาการขึ้นจากเดิมในช่วงระยะเวลา
หน่ึง ๆ มากน้อยเพียงใด  ใช้ตรวจประสิทธิภาพของการเรียน  ใช้พยากรณ์ความสําเร็จใน
การศึกษาว่ามีโอกาสจะประสบความสําเร็จในทางใดระดับใด  ใช้ในการแนะแนวโดย
พิจารณาผลสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานหลายฉบับว่า  เขามีสมรรถภาพทางสมองหรือ
หัวโน้มเอียงหรือมีความถนัดในด้านใด  เพื่อจะได้แนะแนวอาชีพที่เหมาะสม  ใช้ในการ
ประเมินการศึกษา  ใช้ในการวิจัยในฐานะที่เป็นแบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพใน
การวัดสูงมาก  การสํารวจค้นคว้าและการวิจัยต่าง  ๆ จึงต้องอาศัยแบบทดสอบชนิดนี้เป็น
เครื่องมือสําคัญ สําหรับการเก็บข้อมูลในการทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถ 
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สมบุญ ภู่นวล ( 2525 : 17 – 22 ) แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 
1. แบบทดสอบรายบุคคล และสอบเป็นกลุ่ม ( individual and group tests ) 

เป็นแบบทดสอบที่ให้นักเรียนตอบครั้งละคน  เช่น ต้องการให้นักเรียนตอบปากเปล่า ผู้
สอบถามตามแบบทดสอบ เมื่อนักเรียนตอบก็ให้คะแนนทีละข้อคําถามทันที  การสอบเป็น
รายบุคคลนี้โดยทั่ว ๆ ไปผู้สอบต้องได้รับการฝึกหัดและมีประสบการณ์มาก  แบบทดสอบ
เป็นกลุ่มโดยทั่วๆไป ครูทุกคนเคยมีประสบการณ์มาแล้วในชั้นเรียน  ผู้กํากับการสอบได้รับ
การฝึกหัดเพียงเล็กน้อยก็ดําเนินการสอบได้ อย่างไรก็ตามการดําเนินการสอบต้องมีทักษะ
และความรู้ในการดําเนินการสอบมากด้วย 

2. แบบทดสอบปรนัย  และอัตนัย ( objective and subjective tests ) ข้อสอบ
ปรนัยเป็นข้อสอบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเห็นของผู้ตรวจ  แต่ให้ตามแบบหรือกุญแจที่ผู้ออก
ข้อสอบกําหนดไว้  คะแนนของแบบทดสอบปรนัยมีประโยชน์และจําเป็นมากในการวัดผล
การศึกษา ข้อทดสอบที่มีโอกาสเป็นปรนัยได้ดี  คือ ข้อทดสอบเลือกตอบถูก  -  ผิดและจับคู่   
เพราะการให้คะแนนเป็นไปตามกุญแจที่ได้พิจารณาไว้ก่อนแล้ว   แบบทดสอบอัตนัย  ได้แก่ 
แบบทดสอบที่ให้ตอบยาว  ๆ หรือแบบความเรียง  ยากที่จะให้คะแนนได้ชัดเจน  เที่ยงตรง
และเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจมีอิสระในการให้คะแนน  อย่างไรก็ตามการให้คะแนนโดยวิธีจัด
อันดับคุณภาพ  จะช่วยให้การให้คะแนนมีความเที่ยงธรรมดีขึ้นได้ในเนื้อหาวิชาจดหมาย  
เรียงความ แต่งความ    เป็นต้น 

3. แบบทดสอบไม่จ ากัดเวลา และจ ากัดเวลา ( power and speed tests ) 
แบบทดสอบไม่จํากัดเวลา  ให้เวลาทําข้อสอบมาก  เพื่อว่านักเรียนส่วนมากจะสามารถทํา
ได้หมดทุกข้อ ซึ่งค่อนข้างยาก หรือมีความยาวมาก นักเรียนทําไปจนหมดแรงแล้วก็หยุดทํา
เอง ในทางตรงกันข้ามแบบทดสอบจํากัดเวลา กําหนดเวลาให้น้อย แต่ข้อสอบค่อนข้างง่าย  
นักเรียนส่วนน้อยจะทําผิด  และเด็กเก่ง  ๆ เท่านั้นที่จะทําได้ทันตามเวลาที่กําหนด  
แบบทดสอบไม่จํากัดเวลาต้องการทราบว่า  นักเรียนแต่ละคนมีความรู้มากน้อยเพียงใด  
แบบทดสอบจํากัดเวลาต้องการทราบว่า  นักเรียนสามารถทําได้รวดเร็วเพียงใดในเวลาที่
กําหนดให้น้อย ๆ เช่นแบบทดสอบวัดการเป็นเสมียน จึงเน้นถึงความสามารถในการทํางาน
ได้รวดเร็วเพียงใด เช่นการเขียนหนังสือ หรือพิมพ์ดีด 
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4. แบบทดสอบตัวหนังสือ  ไม่เป็นตัวหนังสือ  และไม่ใช้ภาษา  ( verbal , 
nonverbal ,and nonlanguage tests ) แบบทดสอบตัวหนังสือ  เน้นการอ่าน  การเขียน ใช้
กันโดยทั่ว ๆ ไปเป็นส่วนมาก  แบบทดสอบไม่เป็นตัวหนังสือ  เน้นบทบาทของภาษาโดยใช้
ภาพ ภาพร่าง หรือสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง  ๆ เช่น ให้นักเรียนเลือกภาพร่างหลาย  ๆ ภาพที่
เหมือนกับตัวอย่าง  หรือให้นักเรียนคํานวณการบวกจํานวนจากภาพ  โดยทั่ว  ๆ ไป
แบบทดสอบนี้ใช้กับผู้อ่ืนที่อ่านหนังสือไม่ได้หรือเด็กอนุบาล  แบบทดสอบนี้อาจใช้วัด
ปัญญาของเด็กได้  เช่น ให้นักเรียนบอกลักษณะของสิ่งต่าง  ๆ จากภาพ เช่น ภาพนกบิน 
ภาพนกหลับ  นกคุยกัน  ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบการกระทําของนก  เป็นต้น 
แบบทดสอบที่ไม่เป็นตัวหนังสือ  ครูจะต้องอ่านคําชี้แจงให้นักเรียนฟังทีละข้อเมื่อนักเรียน
ทําเสร็จหมดทุกคน  จึงอ่านคําชี้แจงข้อต่อไป  คําชี้แจงควรเขียนไว้ในแบบทดสอบทุกตอน
หรือทุกข้อ เพื่อว่าผู้กํากับการสอบจะสามารถให้ข้อความแก่นักเรียนได้ตรงกันในกรณี 
ที่สอบหลาย  ๆ ห้องหรือหลาย  ๆ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันแบบทดสอบไม่
ใช้ภาษา ผู้กํากับการสอบจะไม่สื่อความหมายกับผู้สอบโดยใช้การเขียน  การอ่าน หรือการ
พูดใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายและภาษาใบ้เป็นการบอกให้ทราบ  
นักเรียนตอบโดยการชี้หรือทําด้วยมือ  ข้อสอบจะเป็นวัตถุทรงเหลี่ยมรูปภาพ  หรือการ
เคลื่อนไหวที่เป็นปริศนา ข้อสอบนี้ใช้กับคนใบ ้หูหนวก หรือไม่อาจสื่อด้วยภาษาธรรมดาได้ 

5. แบบทดสอบการปฏิบัติจริงและข้อเขียน  ( performance and pencil – 
paper test ) 

แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง  เป็นการสอบที่ผู้สอบทํางานแทนการตอบคําถาม  
อาจจะสอบทีละคน  หรือเป็นกลุ่มก็ได้  เช่น การสอบปฏิบัติร้องเพลง  เล่นดนตรี พลศึกษา 
อาจสอบทีละคน สอบเขียนภาพ ทํางานหัตถะ อาจสอบเป็นกลุ่มก็ได้  เป็นต้น ผู้ตรวจจะนับ
จํานวนที่ทําผิด  หรือพิจารณาดูคุณภาพทั้งหมดเป็นส่วนรวม  แล้วนํามาจัดอันดับคุณภาพ
และสามารถวัดเวลาที่ผู้สอบใช้ในการปฏิบัติงานจนเสร็จ 
แบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบ  เนื้อหาวิชาแผนที่อาจชี้ให้เห็นตําแหน่ง
ของเมือง  แหล่งทรัพยากร  ใครจะชี้ได้ถูกและรวดเร็ว  วิชาประวัติศาสตร์อาจให้เรียงภาพ
ผู้นําของประเทศตามลําพังก่อนหลัง ให้ชี้ส่วนที่หายไปในภาพ ให้เขียนเรียงความ  จดหมาย  
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เป็นต้น ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบปฏิบัติจริง เป็นการเน้นความสามารถในเนื้อหาวิชา
ให้สามารถปฏิบัติได้จริง  ๆ มากกว่าตอบคําถามแบบทดสอบข้อเขียน  ส่วนมากจะถาม
เนื้อหาวิชา  ให้นักเรียนตอบในกระดาษสามารถตอบได้ครั้งละหลาย  ๆ คน ข้อสอบจะเป็น
ตัวหนังสือ หรือรูปภาพ สัญลักษณ์ก็ได้ 

6. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง  และแบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบที่
ครูสร้างขึ้นเองใช้สําหรับทดสอบนักเรียนที่ครูสอนเอง  แบบทดสอบจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับครู
มีความรู้ในการสร้างข้อทดสอบหรือไม่  และมีทักษะเพียงใด  แบบทดสอบมาตรฐานสร้าง
ขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบร่วมกับผู้ชํานาญการหลักสูตรและครู  แบบทดสอบนี้
จะต้องมีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ  คะแนนเป็นมาตรฐาน  เป็นการทดสอบที่มีแบบ
แผนและสามารถนําแบบทดสอบนี้ไปใช้กับนักเรียนต่างห้องต่างโรงเรียนได้ 

อํานวย เลิศชยันตี ( 2533 : 88 – 91 ) แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 18 ชนิด ดังนี้ 
1. แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  ( multiple choice ) แบบทดสอบชนิดนี้มี

ลักษณะประกอบด้วยคําถาม  1 คําถาม  มีตัวเลือก  4 – 5 ตัวเลือก  ถ้าเป็นระดับ
ประถมศึกษาควรมี  4 ตัวเลือกระดับ  ป. 1 ควรสร้างให้มี  3 ตัวเลือก และควรมีรูปภาพ
ประกอบมาก ๆ ระดับมัธยมศึกษาจึงควรใช้ 5 ตัวเลือก 

2. แบบทดสอบถูก  – ผิด ( true – false ) แบบทดสอบชนิดนี้จัดว่า  เป็นแบบ
เลือกตอบอีกอย่างหนึ่ง แต่มีเพียงถูกหรือผิด หรือมีสองตัวเลือก 

3. แบบทดสอบแบบจับคู่  ( matching ) ลักษณะของแบบทดสอบจัดว่าเป็น
แบบเลือกตอบอีกชนิดหนึ่ง  แต่มีตัวเลือกจํานวนคงที่และภายหลังการคัดเลือกตัวเลือกที่
ถูกไปแล้วจํานวนตัวเลือกนี้จะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ 

4. แบบทดสอบให้เขียนตอบ  ( free response ) แบบทดสอบชนิดนี้มีหลาย
ลักษณะเช่น  ให้เป็นแบบเติมคํา  หรือเติมข้อความสั้น  ๆ หรือให้เขียนบรรยายแสดงความ
คิดเห็น 

5. แบบทดสอบความเร็วในการคิด  ( speed test ) ลักษณะของแบบทดสอบ
ความเร็วจะประกอบด้วยข้อคําถามง่าย  ๆ แต่มีข้อคําถามจํานวนมาก  ๆ ให้เวลาในการทํา
ข้อสอบน้อยมากคะแนนที่ได้จะเป็นตัวเลข ที่ชี้ให้เห็นถึงความเร็วในการคิด การทําข้อสอบ 
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6. แบบทดสอบแบบไม่จ ากัดเวลา  ( power test ) แบบทดสอบชนิดนี้  
ประกอบด้วยข้อคําถามที่ค่อนข้างยาก  ต้องใช้เวลาในการคิดทําข้อสอบเป็นเวลานาน  
ดังนั้น จะไม่จํากัดเวลาในการทําข้อสอบ ให้ผู้สอบคิดจนกว่าจะสําเร็จ 

7. แบบทดสอบที่วัดความสามารถขั้นสูงสุด  ( maximum performance ) 
แบบทดสอบลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความสามารถขั้นสูงสุดของผู้สอน  ผู้สอนต้อง
พยายามคิดทําข้อสอบให้ได้คะแนนมากท่ีสุด คะแนนจะเป็นตัวชี้ถึงความสามารถขั้นสูงสุด  
เช่น การสอบวัดทางด้านสติปัญญา หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8. แบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเฉพาะอย่าง  ( typical performance ) 
แบบทดสอบลักษณะนี้  มีจุดหมายวัดความสามารถบางอย่างบางประการ  หรือ
คุณลักษณะที่ต้องการวัดเพียงบางลักษณะเท่านั้น  เช่น แบบทดสอบวัดความสนใจใน
วิชาชีพ หรือแบบวัดบุคลิกภาพ เป็นต้น 

9. แบบทดสอบแบบปรนัย  ( objective tests ) แบบทดสอบแบบปรนัยเป็น
แบบทดสอบที่ประกอบด้วยคุณลักษณะสามประการ คือ 

ก. คําถามที่ใช้ถาม  เป็นคําถามที่ชัดเจน  ถามตรงจุด  อ่านแล้วรู้ว่าถาม
อะไร 

ข. เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  ได้กําหนดไว้ชัดเจน  ใคร ๆ ตรวจก็ได้
คะแนนตรงกันเท่ากัน 

ค. การแปลผล  ทุกคนที่แปลผลย่อมแปลได้ตรงกัน  เช่น ใครทําข้อสอบได้  
คือ คนเก่ง ใครทําข้อสอบไม่ได้ คือ คนเรียนอ่อน 

10. แบบทดสอบแบบอัตนัย  ( subjective ) แบบทดสอบแบบอัตนัย  เน้นที่คน
ออกข้อสอบเป็นคนตรวจและให้คะแนน การให้คนตรวจก็ย่อมมีข้อยุ่งยากหลาย  ๆ ประการ
เกี่ยวกับกิเลสในตัวคน 

11. การทดสอบที่ใช้การเขียน  – ตอบ ( paper – pencil test ) การทดสอบ
ลักษณะนี้อาจใช้เป็นแบบลักษณะของแบบทดสอบในข้อ  1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ดังที่กล่าวมา  
เรียกว่าแบบทดสอบที่เป็นการทดสอบที่ใช้เขียนตอบ 
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12. การทดสอบที่ไม่ใช้การเขียน ( performance ) การทดสอบลักษณะนี้ไม่ใช่
การเขียนตอบ  แต่เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมจากการกระทําโดยตรง  เช่น การทดสอบพล
ศึกษา การทดสอบด้านการปฏิบัติในวิชาช่างประเภทต่าง ๆ 

13. การทดสอบที่ใช้นักเรียนเป็นกลุ่ม  ( group tests ) การทดสอบที่ใช้
ลักษณะนักเรียนทดสอบเป็นกลุ่ม ส่วนมากมักใช้  paper – pencil test เพราะสามารถสอบ
นักเรียนได้พร้อม ๆ กันถึงแม้นักเรียนจะมีจํานวนมาก 

14. แบบทดสอบที่ต้องสอบครั้งละ  1 คน ( individual tests ) การทดสอบที่
สอบกับนักเรียนเพียง  1 คน มักเป็นแบบการสอบเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องทางด้านการ
เรียน หรือเป็นการสอบความพร้อมทางด้านการเรียน  ความพร้อมด้านการฟัง  ความพร้อม
ด้านการอ่าน  และโดยเฉพาะการสอบด้านการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ซึ่งต้องดูพฤติกรรม  
อากัปกิริยาของผู้เข้าสอบด้วยการสอบเป็นกลุ่มทําให้ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยตรงได้ 

15. แบบทดสอบที่ใช้ภาษา  ( language ) แบบทดสอบที่ใช้ภาษาเน้นที่การใช้
ภาษาเป็นการสื่อความหมาย  เหมาะสําหรับนักเรียนที่สามารถอ่านหนังสือได้เร็ว  
แบบทดสอบที่ใช้ภาษาจึงเหมาะสําหรับนักเรียนที่อ่านคล่อง  เช่น ระดับชั้น ป. 4 ป. 5 ป. 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป 

16. แบบทดสอบที่ไม่ใช้ภาษา  ( non - language ) แบบทดสอบชุดนี้จะเหมาะ
กับเด็กเล็ก ๆ และเหมาะกับเด็กที่ไม่สามารถสื่อความหมายด้วยการพูดหรือเขียนได้ 

17. แบบทดสอบที่ต้องการเฉพาะกระบวนการคิดตอบ  ( process ) 
แบบทดสอบลักษณะนี้  ผู้สอบไม่สนใจว่าใครคิดได้หรือไม่  แต่มีความสนใจที่ผู้เข้าสอบคิด
อย่างไร 

18. แบบทดสอบแบบการสร้างจินตภาพ  ( projective ) ลักษณะแบบทดสอบ
การสร้างจินตภาพ เป็นการเน้นให้ผู้เข้าสอบแสดงความรู้ ความคิดต่อสิ่งเร้าต่าง  ๆ ( stimuli 
) ที่ตนได้พบเห็น  ผู้เข้าสอบจะแสดงอาการตอบสนองออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิด  ทัศนคติ
ต่าง ๆ ต่อสิ่งเร้าที่ปรากฏอยู่  ตัวแบบทดสอบที่ใช้เป็นสิ่งเร้า  จะมีลักษณะไม่ชัดเจน  เพราะ
ต้องการเป็นตัวการที่จะให้ผู้สอบแสดงพฤติกรรม ความรู้สึกในตนตอบสนองออกมาเท่านั้น  
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เมื่อไรที่ตัวแบบทดสอบมีความชัดเจนไม่ถือว่าเป็นการสอบเพื่อวัดการสร้างจินตภาพ  การ
สอบลักษณะนี้จึงเหมาะกับบุคคลที่มีจิตไม่สมประกอบ  คนเหล่านี้เมื่อพบเห็นภาพสลัว  ๆ 
ไม่ชัดเจน  ก็จะระบายความรู้สึกนึกคิดที่เป็นปัญหาออกมา  ผู้วัดผลก็จะแปลพฤติกรรมที่
แสดงออกมานั้นให้เขารู้ว่าเป็นคนอย่างไร  มีปัญหาหรือไม่เห็นได้ว่าชนิดของแบบทดสอบมี
หลายชนิดด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบปรนัย อัตนัย  แบบเลือกตอบ  แบบจํากัดเวลา  
ที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง  หรือแบบทดสอบมาตรฐาน  อย่างไรก็ตาม  การสร้างแบบทดสอบชนิด
ต่าง ๆ น้ัน ผู้สร้างจะต้องสร้างให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
กําหนดไว้ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้สอบด้วย 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สิริวรรณ   ตะรุสานนท์  (2542 : 91 – 97) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ  
4 MAT กับที่ได้รับการ  สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอน  
4 MAT กับที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน  พระหฤทัยคอนแวนต์  (หญิง ) 
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้  กิจกรรม  4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กิจกรรม  4 MAT มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  

ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ   (2542. บทคัดย่อ  : 79 – 80) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม  4 
MAT กับที่ได้รับการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการคิด  แก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรม  4 MAT กับที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุด กิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
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ประชากรและกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม
วิทยาคม  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอน  โดยใช้กิจกรรม  4 
MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน  โดยใช้
ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ
นักเรียนที่  ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม  4 MAT มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

ปณต  เกิดภักดี  (2544 : 46) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากการในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญโดยการจัดกิจกรรมแบบ  4 MAT พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การทด ลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  

ประพนธ์   จ่ายเจริญ  (2544 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลการใช้แฟ้มสะสมผลงาน
สําหรับ  การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT กับ
นักเรียนชั้นประถม  ศึกษา  ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม ) จํานวน 53 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การทดลองใช้แฟ้มสะสมผลงานสําหรับ  จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  ทางสถิติท่ีระดับ  .01 สามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา  โดยใช้เทคนิคการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ทํางาน  ร่วมกัน
อย่างสมดุล  เพื่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยรู้จักตนเองและผู้อื่น  มีความคิดเห็นใน
เชิง เหตุผลสร้างสรรค์  แก้ปัญหาได้อีกทั้งทํางานกลุ่มได้ดี  มีการวางแผนการทํางาน
พัฒนาคุณภาพ  ทําให้เกิดการพัฒนาสติปัญญาและคุณค่าความเป็นมนุษย์   
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้  (4 MAT)  ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ( งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา  โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า   ดังนี้ 
             3.1.  ระเบียบวิธีวิจัย 

3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3. เครื่องมือการวิจัยและการด าเนินการสร้าง 
3.4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม

ประกอบด้วย  กลุ่มทดลอง  ซึ่งเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ  และกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบ
ปกติโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง  (Randomized Control-group Pre-test -
Post-test Design)ของ ล้วนสายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 249) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่     1                แบบแผนการทดลอง 
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E T1 X T2 
C T1 ~ T2 
เมื่อก าหนดให้  E แทน กลุ่มทดลอง 

C แทน กลุ่มควบคุม 
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
X แทน การเรียนแบบร่วมมือ 
~ แทน การเรียนแบบปกติ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

            ประชากรท่ีใชใ้นศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี  คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 2 
ห้อง คือ ห้อง 2/1 และ 2/3  รวมประชากรทั้งสิ้น 84  คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นประชากรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปีที่  2    ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
จ านวน 2 ห้องเรียนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับฉลาก  ได้ห้องม.2/1 และ ม.2/3 แล้วจับฉลากได้ห้อง  ม.2/1 เป็นกลุ่มทดลอง  
และห้อง ม.2/3 เป็นกลุ่มควบคุมมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน 
3.3  เครื่องมือการวิจัยและการด าเนินการสร้าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีดังนี้ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ     จ านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจ  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชางานธุรกิจ (ง 32101) และเอกสาร
ประกอบการเรียนจากนั้นน ามาก าหนด หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนด  ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.2.1 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบสัมฤทธิ์ (Student Teams-
Achievement Division) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.2.2 เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบผลสัมฤทธิ์มีดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน ประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การ

เรียนรู้ บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิม 
ข้ันท่ี 2 เสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น  ประกอบด้วยการสอนเนื้อหาใหม่

ของบทเรียนต่อนักเรียนทั้งห้องเรียนโดยครูผู้สอน  ใช้ใบความรู้ประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด 

ข้ันท่ี 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มโดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มๆละประมาณ  4 
คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน  คือมีทั้งความสามารถสูง  1 คน 
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คนกิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการศึกษาหรือการอภิปราย
ร่วมกัน หน้าที่ส าคัญของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้สามารถท าแบบทดสอบให้
ได้ดี กลุ่มจะต้องท าให้ดีที่สุดเพื่อช่วยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม  ซึ่งการท างานของกลุ่มเน้น
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  การนับถือตนเองและการยอมรับเพื่อนที่เรียนอ่อน  ซึ่งสิ่ง
ที่นักเรียนควรค านึงถึง  คือ นักเรียนต้องช่วยเหลือเพื่อนให้รู้เนื้อหาอย่างถ่องแท้  (วัฒนาพร 
ระงับทุกข์ 2541: 175) นักเรียนไม่สามารถศึกษาเนื้อหาจบคนเดียวโดยที่เพื่อนในกลุ่มไม่
เข้าใจ ถ้าหากไม่เข้าใจควรปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนปรึกษาครู  และในการปรึกษากันใน
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กลุ่มไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอ่ืน  และให้แต่ละกลุ่มย่อยศึกษาหัวข้อที่เรียนจากใบ
ความรู้ประกอบการเรียนการสอน  โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันปฏิบัติตามใบงานและแบ่ง
หน้าที่การท ากิจกรรมดังนี้ 

คนที่ 1 อ่านค าถาม 
คนที่ 2 จัดหาข้อมูล/ค าตอบ 
คนที่ 3 จดบันทึกข้อมูล/ค าตอบ 
คนที่ 4 ประเมินขั้นตอนทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องของ

ค าตอบ 
ข้ันท่ี 4 ขั้นการทดสอบย่อย  หลังจากเรียนไปแล้ว  นักเรียนจะ

ได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล  โดยครูท าการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจประมาณ  15 
นาที และคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มที่เรียกว่า  คะแนน
กลุ่มสัมฤทธิ์  ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบตามความสามารถของตนโดย
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ข้ันท่ี 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม   ซึ่งเป็น
คะแนนที่สอบได้คะแนนฐาน  (Base Score) โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนความก้าวหน้า
ของผู้เรียน  ซึ่งนักเรียนจะท าได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับความขยันที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือไม่  
นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุดเพื่อช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนน
น้อยกว่าคะแนนฐานเกิน  5 คะแนนแล้วน าคะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา  
(Improvement Point) โดยมีเกณฑ์ดังตารางที ่2 

คะแนนจากการทดสอบ คะแนนจากการพัฒนา 

ต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 5 คะแนน 
 ต่ ากว่าคะแนนฐาน 1-5 คะแนน 
 เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 0-5 
คะแนน 
สูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 5 คะแนน 

0 
10 
20 
30 
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    ขั้นที่  6  การยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ   ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ย  เพื่อน าไปเทียบกับ
เกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล  กลุ่มจะได้รับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนด
ไว้ โดยก าหนดรางวัลได้แก่  กลุ่มดีกลุ่มดีมาก  กลุ่มดีเลิศ  โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่ม ดังตาราง ท่ี  3 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม 
0-15 

16-25 
26-30 

ระดับการพัฒนา 
กลุ่มดี 

กลุ่มดีมาก 
กลุ่มดีเลิศ 

 2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชางานธุรกิจ (ง32101)  และเอกสาร

ประกอบการเรียนจากนั้นก าหนดหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 
1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนด  

ซึ่งแต่ละแผนการเรียนรู้ผู้วิจัยจัดล าดับขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นน า  ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นวิเคราะห์อภิปรายผล  
และขั้นสรุป 

ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เพื่อน าไปใช้ทดสอบก่อน
เรียน(Pre-test) และหลังเรียน  (Post-test) มีลักษณะเลือกตอบ  4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้
คะแนนคือตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบเกิน  1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้าง และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากต ารา เอกสาร เกี่ยวกับการวัดผล แบบฝึกหัด  และการสร้างแบบทดสอบ  

2. ศึกษาเนื้อหาจุดประสงค์หลักการและความคิดรวบยอดในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จากเอกสาร 
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3. ในแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้สร้างตารางก าหนดจ านวนข้อสอบของแบบทดสอบ  
4. น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้ว ไปตรวจหาคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

4.1 หาความตรง (Validity) โดยน าแบบทดสอบตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาที่ใช้ความเหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งได้ข้อเสนอแนะคือ ควรเรียงล าดับข้อสอบ
จากข้อค าถามง่ายไปยาก ข้อค าถามและตัวเลือกไม่ควรยาวจนเกินไป เพื่อไม่ให้นักเรียน
สับสนในการท าแบบทดสอบ 
  4.2 หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยการน าข้อสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน  40 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งที่  2 กับ
นักเรียนชั้นทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น  
(Reliability) โดยใช้สูตร KR- 20 ของคูเดอร ์– ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson-20) 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจยัจะด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดับ  ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
2. ท าการทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชางานธุรกิจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหาคุณภาพ  จ านวน 20 ข้อ 
โดยท าการทดสอบก่อนเรียนในวันที่  15 มิถุนายน  พ.ศ. 2553 เวลา  12.40-13.30  น. 
ส าหรับนักเรียนกลุ่มทดลอง  และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา  14.20-15.10  น. ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมและสอบถามพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  
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3.5 สถิติที่ใช้ในการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

      1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

Rtt  = 
1K

K   






 


ZS

pq
1  

 
เมื่อ Rtt    แทน    ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

     K   แทน     จ านวนข้อสอบ 
P   แทน     ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ  
                 (สัดส่วนที่  ตอบถุก) 

     q   แทน      สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p) 
     S2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ
แบบทดสอบ 

 
2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (%)  

N

X
X


  

เมื่อ       X  แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 X  แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
N แทน  จ านวนคน 
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  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 1nn

xxn
s

22






   

 
                                                         
เมื่อ             S 

 
แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
2

X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง  
N แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียน

แบบปกติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ     ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามล าดับดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 N  แทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 
__

X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

 S.D แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 t แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

 df แทน  ชั้นของความอิสระ 

 *            แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 **         แทน   ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

              ในการวิเคราะห์ขอ้มลู  ผู้วิจยัได้ด าเนนิการตามล าดับข้ันตอน  ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ก่อนเรียนของกลุ่มนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 
MAT  และกลุ่มที่สอนแบบปกติ 

 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

 ตอนที่  4  การเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 
MAT และวิธีสอนแบบปกติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตาราง 4  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ)      ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

   ** P>0.05 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ 4.74 ตามล าดับ  และจากการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
พบว่า นักเรียนท้ังสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
แสดงว่าก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่าง
กัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของกลุ่มทดลอง 

 

N 
 

X  
 

 

S.D 
 

df 
 

t 
 

sig 

กลุ่มทดลอง 42 4.52 1.15  

41 
 

0.83 
 

0.41 
กลุ่มควบคุม 42 4.74 1.46 
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ตาราง 5  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ) ก่อนเรียนของกลุ่มนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT  
และกลุ่มที่สอนแบบปกติ 

    ** P<0.05 
 

 จากตาราง  2 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ 4 MAT ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52 และ 5.74 ตามล าดับ  และจากการทดสอบความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตาราง  6  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(งานธุรกิจ)  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของกลุ่มควบคุม 

 

N 
 

X  
 

 

S.D 
 

df   
 

 

   t 
 

 

            sig 

ก่อนการควบคุม 42 4.74 1.40  

41 
 

2.20 
 

0.03 
หลังการควบคุม 42 5.21 0.78 

** P<0.05 
จากตาราง  3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(งานธุรกิจ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มควบคุมก่อนเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบปกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.74  และ 5.21  ตามล าดับ  และจากการทดสอบความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของกลุ่มทดลอง 

 

N 
 

X  
 

 

S.D 
 

df 
 

t 
 

sig 

ก่อนการทดลอง 42 4.52 1.15  

41 
 

7.67 
 

0.00 
หลังการทดลอง 42 5.74 0.93 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT และวิธี
สอนแบบปกติ หลังการทดลอง 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

N 
 

X  
 

  

S. D. 
 

 

t 
 

   df 
 

 

            sig 

กลุ่มทดลอง 42 5.74 0.93  

2.89 
 

41 
 

0.006 
กลุ่มควบคุม 42 5.21 0.78 

   ** P<0.05 
`จากตาราง  4 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 5.74 และ 5.21 ตามล าดับ และ
จากการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญที่ระดับ .05  แสดงว่าหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนต่อวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 

MAT กับการสอนแบบปกติ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจ  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการ

เรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบปกติ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

            ประชากรท่ีใชใ้นศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี  คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 2 

ห้อง คือ ห้อง 2/1 และ 2/3  รวมประชากรทั้งสิ้น 84 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นประชากรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี

ที่  2    ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จ านวน 2 ห้องเรียนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 

ด้วยวิธีการจับฉลาก  ได้ห้องม.2/1 และ ม.2/3 แล้วจับฉลากได้ห้อง  ม.2/1 เป็นกลุ่มทดลอง  

และห้อง ม.2/3 เป็นกลุ่มควบคุมมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   84  คน 

เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีดังนี้ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ     จ านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่2 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.1   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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1.2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ก่อนเรียนของกลุ่มนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักร
การเรียนรู้ 4 MAT  และกลุ่มที่สอนแบบปกติ 

1.3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ 

2. การเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT และวิธีสอนแบบปกติ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ ) ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอน

แบบปกติ ปรากฎดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05  แสดงว่าก่อนการทดลองนักเรียน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT 

จากการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  หลัง

เรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอน

แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT 

กับการสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลตามล าดับสมมติฐานของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ 

จากผลการทดลองพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4   

MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.5  และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แสดงว่าการจัดการกิจกรรมแบบ 4 MAT  ที่เน้นนักเรียน

เป็นส าคัญสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานธุรกิจ)   สูงขึ้น  ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน  ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ 4 MAT  ที่เน้นผู้เรียน 4 แบบ กับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็น

รูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาครูและผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ตาม

ลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่าง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พยงค์  จิระพงษ์ (2544 : 

บทคัดย่อ)  ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของออ

ซิน (Ursin. 1995) ที่ศึกษาผลการใช้ระบบ  4 MAT  ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเยนและ

เจตคติของนักเรียนระดับ 9 ที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ประชากรท่ีรับการทดลองคือนักเรียน

จากชนบท 48 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในรัฐคอนเนติคัต  นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการ

สอนด้วยหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกเป็นเวลา 1 ภาคเรียน กลุ่มทดลองได้รับ

การสอนด้วยระบบ 4 MAT  และกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนตามหนังสือเรียน  ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ นอกจากน้ี แอมพอล์  (Appell. 1992:  285)  ศึกษาผลการใช้แผนการสอนแบบ 4 

MAT ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ต้ังอยู่นอกเมืองในเกาะอังกฤษ  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียน – หลังเรียน และเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินเดอร์สันและไวน์ (Wilkerson and White.  

1988) ที่ศึกษาผลการใช้ระบบ 4 MAT ในการสอนนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเยน 

ความเข้าใจ และทัศนคติ โดยก าหนดการใช้ระบบ 4 MAT  เป็นรูปแบบการเรียนการสอน

ซึ่งเตรียมจัดเป็นระบบให้สัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบการเรียนรู้และการท างานของสมองซีก

ซ้ายและซีกขวาที่นักเรียนถนัดและสนใจ  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นและมีทัศนคิที่ดีต่อการเรียน 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(งานธุรกิจ)   ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบ

ปกติ  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน

ธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเยนการสอนแบบ 4 MAT สูง

กว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา  มีหิรัญ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

วิชาวิทยาศาสตร์จากการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี  โชติชุ่ม (2544 : 85-88)  ได้ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเชาว์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  กับการสอนตามคู่มือครู  ซึ่ง

ผลการวิจัย  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมเชาว์อารมณ์ใช้กิจกรรมการ

สอนแบบ 4 MAT  กับการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โบเวอร์ ( Bower, 1987 : 2605-2804) ศึกษาผลการใช้

ระบบ  4 MAT   ในการวัดผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  4 MAT เป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 4 แบบ  ครูควรวางแผน จัดหาสื่อ 

และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การเตรียมพร้อมก่อนท าการสอน  รวมทั้งการเตรียมใบ

งานที่มีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะกับนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน  สามารถสะท้อน

ความคิดเห็นและทักษะของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรท าการวิจัยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ  
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2.2 ควรท าการวิจัยและศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ

ในการเผชิญอุปสรรค  และเจตคติต่อการเรียน  

2.3 ควรท าการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT ไปทดลองสอน

เปรียบเทียบกับการสอนแบบอ่ืน ๆ ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น การสอนแบบ 

STAD  หรือการเรียนแบบร่วมมือในลักษณะอื่น ๆ เป็นต้น 
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2.  ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 ต าแหน่ง       : พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว 

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประจ ากลุ่มสาระ-การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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(งานธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้   (4 MAT) ด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบปกติ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
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