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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนโดยวิธีการสอนแบบ 

4MAT วธิกีารสอนตามแนวคดิทฤษฎ ีConstructivist ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน จากการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอน

แบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 3 ห้องเรียนจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งสุ่มมาโดย

วิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง

ทศนิยมและเศษส่วนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม และเศษส่วน  

ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อมีค่าความยากตั้งแต่ .30 ถึง .63 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .21 ถึง 

.56 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า 

 ผลวิจัยพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอน

ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.08/82.00 และ 81.91/80.28 ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอน

แบบปกติต�่ากว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฏี Constructivist อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยส�าคัญ .01   

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist

Abstract
 The research aimed to 1) develop the lesson plans on a decimal and fraction by using 4MAT,  

a constructive theory-based teaching methods and a conventional method according to the 80/80 criterion 

and to 2) compare the mathematics learning achievement of Mathayom suksa I students (grade 7) who were 

taught by the different teaching methods in the study. 
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 The sample used in the research was Mathayom suksa I students of Pluakdaeng Pittayakom school 

under the jurisdiction of the Office of the Secondary Educational Service Area Office 18 in the second  

semester of the academic year 2013. The total of 105 students was selected by a cluster random sampling. 

The research instruments consisted of the lesson plans based on 4MAT, a constructive theory-based  

teaching methods and a conventional method and the multiple achievement test of 30 items with a  

difficulty value ranging from .30-.63, a discrimination value ranging from .21-.56 and a confidence value 

equivalent to .83. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, percentage, repeated 

measures analysis of variance.

 The research findings were as follows: 

 1. The efficiency of the lesson plans based on the decimal and fraction in by using 4MAT, a  

constructive theory-based teaching methods and a conventional teaching method as developed by the 

researcher was equivalent to 82.08/82.00 and 81.91/80.28 meeting the established criteria.

 2. The achievement after learning and the achievement after learning for two weeks of the students 

who were taught by a conventional teaching method were lower than that of those who were taught by 

4MAT and constructive theory-based teaching methods at .01 level of significance.

Keywords: Mathematics Learning Achievement, 4MAT Teaching Methods, Constructive Theory-based  

  Teaching Method

บทน�า

 คณติศาสตร์เป็นวชิาทีม่คีวามส�าคญัวชิาหนึง่ถอืว่า

เป็นวชิาทีส่ร้างสรรค์มนษุย์เกีย่วกบัความคดิอย่างเป็นระบบ 

และมีเหตุผลเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้ผู ้ เรียนม ี

ความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตมีความคิดสร้างสรรค์ 

ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้งตลอดจนมีความสามารถ 

ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล (วรรณี  

โสมประยูร 2536) และ การจัดการเรียนการสอนวิชา 

คณิต ศาสตร์ต้องการที่จะให้บุคคลมีความสามารถใน

หลายๆ ด้านซึ่งครอบคลุมในทุกด้านของจุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรมการเรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นในด้านพุทธิพิสัย 

ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัยคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่

เกี่ยวข้องกับความคิดและการพิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าส่ิงที่

คิดนั้นเป็นจริงหรือไม่ (ยุพิน พิพิธกุล 2530) การเรียน

คณิตศาสตร์ส ่วนใหญ่ จะพัฒนาเฉพาะสมองซีกซ้าย  

แต่ความสามารถในการคดิจะพฒันาได้เตม็ทีก่ต่็อเมือ่ผูเ้รยีน

ได้พัฒนาสมองทุกส่วน และเมื่อใดที่ครูสอนให้นักเรียนรู้จัก

คิดรู้จักใช้สมองทุกส่วน ได้ตลอด เวลา เมื่อนั้นครูได้ช่วยให้

นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มท่ี (ดุษฎี บริพัตร  

ณ อยธุยา 2538) การจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะโรงเรียนปลวกแดง

พิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 18 

พบว่าสภาพปัญหาคือการเรยีนการสอนไม่บรรลุจดุมุง่หมาย

ที่วางไว้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2554 และ 

ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมได ้คะแนนผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 62.47 และ 64.25 (สรุปผล 

การเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น) ตามล�าดับ ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์

ที่ตั้งไว้คือเฉลี่ยร้อยละ 75 และจากการตรวจสอบเนื้อหาที่

มปัีญหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีน่กัเรยีนมปัีญหา

มากที่สุด คือทศนิยมและเศษส่วน        

 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับ

คณะครู ศึกษาถึงสาเหตุที่ท�าให้กิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส�าเร็จซึ่งมีสาเหตุมากจาก 3 ด้าน

คือด้านตัวครูพบว่าการสอนของครูไม ่สอดคล้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านผู้เรียน พบว่านักเรียน

ขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น

น้อย ไม่เห็นความสัมพันธ์กับเนื้อหา ขาดทักษะการคิด  

และด้านหลักสูตรพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่วิชาคณิตศาสตร์

เป็นนามธรรมและมีความซับซ้อน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทาง

ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย

วิธีการสอน 2 วิธี คือ วิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธ ี
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การสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist อย่างไรก็ตาม

วิธีการสอนทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวมีจุดเด่น จุดด้อยรวมทั้งความ

เหมาะสมกับสภาพบริบทการสอนจริงท่ีแตกต่างกัน  

เพื่อพิสูจน์ว่าวิธีการสอนแบบใดดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด 

ที่จะน�ามาใช้จัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ด้วยการวจิยัเชงิทดลองเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่าง วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการ

สอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอน

แบบปกติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 

ทศนิยม และเศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธี

การสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์ 

เร่ืองทศนยิม และเศษส่วน จากการจดัการเรยีนการสอนโดย

วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 ภาคเรยีน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 10 ห้องรวม 390 คนโดย

ทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนแบบคละความรู้ ความสามารถ 

จงึท�าให้ระดบัสตปัิญญา ความรูค้วามสามารถ ของนกัเรยีน

แต่ละห้องใกล้เคียงกัน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ ได้แก่  นกัเรยีน

ชั้นมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 3 ห้องเรียนได้แก่ห้อง เรียนที่ 1 

ใช้วธิกีารสอนแบบ 4MAT ห้องเรยีนที ่3 ใช้วธิกีารสอนแบบ

ปกติ และห้องเรียนที่ 7 ใช้วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

Constructivist จ�านวนทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน

เป็นหน่วยการสุ่ม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการเรียนรู ้แบบ 4MAT กลุ ่มสาระ 

คณติ ศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 เรือ่งทศนยิมและเศษส่วน

จ�านวน 13 แผนใช้ท�าการสอนแผนละ 1 คาบๆ ละ 50 นาที 

ซึ่งยังไม่รวมชั่วโมงสอบก่อน และหลังเรียน

 2. แผนการเรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎี Cons-

tructivist กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

เรื่องทศนิยม และเศษส่วนจ�านวน 13 แผนใช้ท�าการสอน

แผนละ 1 คาบๆ ละ 50 นาที ซึ่งยังไม่รวมคาบสอบก่อน 

และหลังเรียน

 3. แผนการเรียนรู ้แบบปกติกลุ ่มสาระคณิต 

ศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

จ�านวน 13 แผนใช้ท�าการสอน แผนละ 1 คาบๆ ละ 50 นาที 

ซึ่งยังไม่รวมคาบสอบก่อน และหลังเรียน

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม และเศษส่วนละซึ่งเป็นแบบ

ทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้

 1. แผนการสอนแบบ 4MAT แผนการสอนตาม

แนวคดิทฤษฎ ีConstructivist และ แผนการสอนแบบปกติ

  1.1 ศึกษาเทคนคิการสอนโดยใช้กจิกรรมการ

เรียนรู ้แบบ 4MAT แผนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี  

Constructivist และ แผนการสอนแบบปกติ

  1.2 ศกึษาหลกัสตูร และวเิคราะห์จดุประสงค์

ของหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง

ครั้งน้ี คือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วน  

จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21102 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กระทรวง

ศึกษาธิการ

  1.3 วเิคราะห์สาระการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์ 

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน เพื่อก�าหนดจุดประสงค์การ 

เรียนรู้และสาระการเรียนรู้

  1.4 จดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ทศนยิม

และเศษส่วน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

สาระการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้

  1.5 น�าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยม

และเศษส่วน ตามวธิกีารสอนแบบ 4MAT แผนการสอนตาม

แนวคดิทฤษฎ ีConstructivist และ แผนการสอนแบบปกติ 
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เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องของสาระ 

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และแหล่ง 

เรียนรู้ การวัดและการประเมินผล แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  1.6 น�าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยม

และเศษส่วน ตามวธิกีารสอนแบบ 4MAT แผนการสอนตาม

แนวคดิทฤษฎ ีConstructivist และ แผนการสอนแบบปกติ 

ทีป่รบัปรงุแล้ว เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ เพือ่ตรวจสอบความถกู

ต้องในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสมของเน้ือหากับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้ และความถูกต้องของสาระการ 

เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และการวัดและ 

การประเมินผล แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ 

  1.7 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตาม 

ค�าแนะน�าทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ และผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น�า

ไปทดลองตามขั้นตอนดังนี้

   1.7.1 น�าไปทดลอง 1:1 กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 3 คน ซึ่งมี ผลการเรียน อยู่ในระดับเก่ง 

ปานกลาง และ อ่อน ระดับละ 1 คน เพื่อตรวจความเหมาะ

สมโดยได้คัดเลือกจากนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หลังจาก

ทดลองแบบ 1:1 แล้ว ได้ได้คะแนน E1/E2 เท่ากับ 

85.00/83.33 จากนั้นปรับปรุงแก้ไข 

   1.7.2 น�าไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก 1:10 

ใช้กับนักเรียนจ�านวน 10 คน ซึ่งมีระดับผลการเรียน เฉลี่ย

ในระดับเก่ง 3 คน ปานกลาง 4 คน และ ระดับอ่อน 3 คน 

เพือ่หาข้อบกพร่องเกีย่วกบัเวลา สือ่การสอน ปรมิาณเนือ้หา

และกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยคัดเลือก

จากนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามที่ต้องการใน

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 

  1.8 น�าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยม 

และเศษส่วน ตามวธิกีารสอนแบบ 4MAT แผนการสอนตาม

แนวคดิทฤษฎ ีConstructivist และ แผนการสอนแบบปกติ 

มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มทดลอง และน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชียวชาญเพื่อ

พจิารณาความเหมาะสม และความถกูต้องของเนือ้หา และ

กิจกรรมการเรียนรู้

  1.9 ปรบัปรงุแก้ไขแผนการจดัการเรยีนรูต้าม

วิธีการสอน 4MAT แผนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี  

Constructivist และ แผนการสอนแบบปกต ิตามค�าแนะน�า

ของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน�าไป

ทดลองจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์

  2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู 

คู่มือวัดผล ประเมินผลคณิตศาสตร์เทคนิคการสร้างและ

เขียนข้อสอบ วิธีสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

จากเอกสารและต�าราเกี่ยวกับเทคนิคการสร้าง และ

วิเคราะห์ข้อสอบของ

  2.2 วเิคราะห์เนือ้หาและจดุประสงค์การเรียน

รู้เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน เพื่อแบ่งเนื้อหาเป็นเนื้อหา

ย่อยๆ และเขยีนจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมของเนือ้หาย่อยๆ

  2.3 สร ้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจ�านวน 50 ข้อ ให้

ครอบคลมุเนือ้หาและจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมของบทเรยีน

ที่ใช้ในการทดลอง

  2.4  น�าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปเสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และ 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง วิ ธี ก า ร เขี ย น แ บ บ ท ด ส อ บ  

ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

แล ้วน�ามาปรับปรุงแก ้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชียวชาญ

  2.5 น� าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง 

การเรียน ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมิน 

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของวิธี 

การเขียนแบบทดสอบ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อสอบที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 เป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์

ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้จ�านวน 45 ข้อ

  2.6 น� าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง 

การเรียน ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 

และผู้เช่ียวชาญ มาพมิพ์เป็นแบบทดสอบ แล้วน�าไปทดลอง

ใช้ (Try Out) เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ กับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 18 จ�านวน 100 คน ตรวจให้คะแนนแบบ

ทดสอบที่นักเรียนท�าโดยให้คะแนน 1 คะแนน ส�าหรับข้อที่

ตอบถูก และให้ 0 คะแนน ส�าหรับข้อที่ตอบผิด

  2.7 น�าผลการทดสอบมาวเิคราะห์เป็นรายข้อ 

หาความยากง่ายและค่าอ�านาจจ�าแนก ซึง่ข้อสอบทีเ่ลอืกมา

มีดัชนีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30–0.63 และค่าอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่ 0.21-0.56 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แล้วคัดข้อสอบที่เข้าเกณฑ์มาจ�านวน 

30 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  2.8 น�าแบบทดสอบท่ีผ่านการคัดเลือกแล้ว 

ไปทดสอบจรงิกบักลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุคอื นกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศกึษา 2556 กลุม่ทดลอง นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 7 จ�านวน 70 คน และกลุ่มควบคุม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 จ�านวน 35 คน

โดยมีวิธีการทดสอบ ดังนี้

 1. ด�าเนนิการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ก่อนการทดลองกับกลุ่มควบคุม 

และกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม

 2. ท�าการทดลองการสอนตามวิธีการสอนแบบ

ปกติกับกลุ่มควบคุม สอนตามวิธีการสอนแบบ 4MAT กับ

กลุม่ทดลองที1่ และสอนตามวธิกีารสอนตามแนวคดิทฤษฎี 

Constructivist กับกลุ่มทดลองท่ี 2 เรื่องทศนิยมและ

เศษส่วน จ�านวน 13 คาบๆ ละ 50 นาที

 3. ท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน หลังการทดลองกับกลุ่มควบคุม 

และกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม

 4. หลังจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนตามข้อ 3 แล้ว ผู้วิจัยเว้นระยะ 2 สัปดาห์ จึงท�า 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 2 สัปดาห์ ด้วยแบบ

ทดสอบชุดเดิม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ ตามวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตาม

แนวคิดทฤษฎี Constructivist โดยวิเคราะห์หาค่า E1/E2 

แล้วเทียบกับเกณฑ์ 80/80

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 

หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์ วิชาคณิตศาสตร์  

เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT การจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้

  2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง 

แบบวัดซ�้า (Factorial Repeated Measures ANOVA) 

  2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

แบบวัดซ�้า (One- way Repeated Measures ANOVA) 

  2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One- way ANOVA) 

  2.4 การทดสอบค ่ า เฉลี่ ย รายคู ่ โ ดยใช ้  

การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Test) 

ด้วยวิธีของ Scheffe’s Method และ วิธีของ Bonferroni 

Method 

ผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้วิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วนที่สอนด้วยวิธีการ

สอนแบบ 4MAT วธิกีารสอนตามแนวคิดทฤษฎี Construc-

tivist พบว่า แผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT 

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.08/82.00 และ แผนจดัการเรยีน

รู้ด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.91/80.28 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 

2 สัปดาห์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน 

ระหว่างวธิกีารสอนแบบ 4MAT และวธิกีารสอนตามแนวคดิ

ทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบก่อนเรียน

ระหว่างวิธีการสอน 3 วิธี ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 

.01 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน 

และหลังเรียน 2 สัปดาห์ ระหว่างวิธีการสอน 3 วิธี แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส�าคัญ .01

 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายคู ่ จากการทดสอบหลังเรียน และหลังเรียน  

2 สัปดาห์ ระหว่างวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างกนัพบว่าผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ

ต�า่กว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนแบบ 4MAT และวธิกีารสอน

ตามแนวคิดทฤษฏี Constructivist อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ .01 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดังกล่าวระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4MAT และ

แบบตามแนวคิดทฤษฏี Constructivist ไม่แตกต่างกันที่

ระดับนัยส�าคัญ .01

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4MAT แบบตาม

แนวคิดทฤษฎี Constructivist และแบบปกติ ระหว่างช่วง

เวลาทีแ่ตกต่างกนัรายคู ่พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละ

แบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลง

มาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ตามล�าดับ 

สรุปผลการวิจัย

 1. ประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง ทศนยิม และเศษส่วน โดยวธิกีารสอนแบบ 4MAT และ

วธิกีารสอนตามแนวคดิทฤษฎ ีConstructivist ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

82.08/82.00 และ 81.91/80.28 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เรื่องทศนิยมและเศษส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอน

ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบ

ปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยแยกเป็น 3 ประเด็นดังนี้

  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก ่อนเรียน  

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT 

วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการ

สอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน

  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน วิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนที่รับการสอนโดยใช้วิธี 

การสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกัน 

โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกต ิ

มีคะแนนต�่าสุด และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ

สอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎ ี

Constructivist ไม่แตกต่างกัน

  2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน  

2 สัปดาห์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนที่รับการสอน 

โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิด 

ทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติแตกต่าง

กนัโดยนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้วธิกีารสอนแบบปกติ

มีคะแนนต�่าสุดและนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธ ี

การสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี  

Constructivist ไม่แตกต่างกัน

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  

เรื่องทศนิยม และเศษส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ของนักเรียนที่รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT  

วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธี 

การสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  

สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์

อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการศกึษา เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน โดยวิธีการสอน

แบบ 4MAT วธิกีารสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist 

และวิธีการสอนแบบปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย

ขออภิปรายผลตามล�าดับของวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม และ

เศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และ วิธีการสอนตาม

แนวคดิทฤษฎ ีConstructivist ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน โดยวิธี

การสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มีประสิทธิภาพไม่ตรงตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่า 

การสอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และ วิธีการสอนตาม

แนวคดิทฤษฎ ีConstructivist ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน�าไปใช้ซึ่งพิจารณา 

แต่ละด้านดังนี้

  1.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 82.08/82.00 
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แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีได้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้

แล้วสามารถตอบค�าถามจากใบงาน และท�าแบบฝึกหัด 

ครบทั้ง 13 แผน ได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 82.08 ซึ่งเป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 30 ข้อ ปรากฏ

ว่ามีคะแนนโดยเฉลี่ยร้อยละ 82.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์

ที่ตั้งไว้

 การที่แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม และ

เศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 นัน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

ไว้นั้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้

 1. รูปแบบการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาอย่างม ี

หลักเกณฑ์ และมีขั้นตอน โดยศึกษาทฤษฎี เทคนิค วิธีการ 

แนวคดิ และหลกัการสอนทางคณติศาสตร์ เพือ่น�าข้อมลูไป

เป็นแนวทางในการก�าหนดลักษณะของกิจกรรมในเน้ือหา

แต่ละเรื่องให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละแบบ เหมาะสมกับ

ระดับชั้น อายุ และความรู้ของผู้เรียน

 2. รูปแบบการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในท้ายแผนแต่ละแผนมี ใบงาน  

แบบฝึกทักษะ ด้านการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมที่ต้องใช้

สมองซีกซ ้าย และกิจกรรมท่ีใช ้สมองซีกขวา มีการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ของตนกับผู้อื่น ท�าให้ผู้เรียนมีความสุข 

ในการเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู ้ที่สามารถสนอง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ 

และตามความถนัดของตนเอง มีอิสระในการคิดสอดคล้อง

กับผลวิจัยของจิตราพัชญ์ จันทร์ศิริวรา (2555) และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ McCarthy (1997) จากเหตุผล

ดังกล ่าวจึงสามารถใช ้วิธีการสอนแบบ 4MAT วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม และเศษส่วน ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน โดยวิธีการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎี Constructivist ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 เท่ากับ 81.91/80.28 แสดงให้เห็นว่านักเรียน 

ทีไ่ด้เรยีนทกุแผนการจดัการเรยีนรูแ้ล้วสามารถตอบค�าถาม

จากใบงาน และท�าแบบฝึกหัดครบ ทั้ง 13 แผน ได้ถูกต้อง

โดยเฉลี่ยร้อยละ 81.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

การท�าแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 30 ข้อ ปรากฏว่ามีคะแนน

โดยเฉลี่ยร้อยละ 80.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 การที่แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม และ

เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการสอน

ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist นั้นมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้นั้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้

 1. รูปแบบการสอนโดยวิธีการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎี Constructivist วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  

และเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการพัฒนาอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีขั้นตอน โดย

ศึกษาทฤษฎี เทคนิค วิธีการ แนวคิด และหลักการสอนทาง

คณิตศาสตร์เพื่อน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการก�าหนด

ลักษณะของกิจกรรมในเน้ือหาแต่ละเรื่องให้เหมาะสมกับ 

ผู้เรียนแต่ละแบบ เหมาะสมกับระดับชั้น อายุ และความรู้

ของผู้เรียน

 2. รูปแบบการสอนโดยวิธีการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎ ีConstructivist วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง ทศนยิม และ

เศษส่วน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1ในท้ายแผนแต่ละ

แผนมี ใบงาน แบบฝึกทักษะ ด้านการจัดกิจกรรมมีทั้ง

กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคลโดยเริ่มจากกระบวนการกลุ่ม

นักเรียนได้ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนมีโอกาสได้ใช้

ความคิดร่วมกันเป็นกลุ่มอภิปรายปัญหา แก้ปัญหาร่วมกัน 

ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น ฝึกการใช้เหตุผลและการคิด

วิเคราะห์ สอดคล้องกับ เสาวคนธ์  ค่าแพง (2555)  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถใช้วิธีการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎ ีConstructivist วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง ทศนยิม และ

เศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เรือ่งทศนยิมและเศษส่วนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอน

ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบ

ปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยแยกเป็น 4 ประเด็นดังนี้

  2.1 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนที่ใช้วิธีการสอน

แบบ 4MAT วธิกีารสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist 
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และวิธีการสอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนก่อนเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและ

เศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการทดลอง

ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านักเรียนทั้งสามกลุ ่มมีพื้นฐาน

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วน 

ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน

  2.2 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน หลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และ

เศษส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนที่รับ 

การสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตาม

แนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ 

จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้วธิกีารสอนแบบ 

4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist  

และวิธีการสอนแบบปกติ หลังการทดลองแตกต่างกัน  

โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติมี 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนต�า่สดุ และนกัเรยีนทีไ่ด้รบั

การสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอน 

ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หลังเรียน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการสอนแบบ 

4MATเป ็นรูปแบบการสอนที่ผู ้สอนได ้วางแผนการ 

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบเพือ่ตอบสนอง

ต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนมีการแบ่งข้ันตอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 4 ส่วนเพื่อ 

ตอบสนองต่อวิธีการเรียนของนักเรียนแต่ละแบบท�าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ได้ตามความถนัดและตามความ

สามารถของนักเรียน และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

Constructivist เป็นกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลกับการเรียนรู้ส่ิง

ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวั โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนฝึกประสบการณ์

ในการส�ารวจสิ่งต่าง ที่มีในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

น�ามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์เดิมและจากการแสดง

หาความรู้จากข้อมูลต่างๆ ซ่ึงการสนทนา การอภิปราย  

แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม ช่วยขยายโครงสร้างทาง

ความรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางขึ้น

  2.3 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียน 2 สัปดาห์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม  

และเศษส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนที่

รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตาม

แนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ 

จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

2 สัปดาห์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ

สอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนว คิดทฤษฎี  

Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ หลังการทดลอง 

2 สัปดาห์ แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้

วิธีการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน 2 

สัปดาห์ต�่าสุด และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ

สอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี  

Constructivist ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน หลังเรียน  

2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการสอนแบบ 4MAT 

ทั้ง 8 ขั้นเป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาสมองซีกขวาและ

สมองซีกซ้ายสลับกันไปเรื่อยๆ ซึ่งท�าให้นักเรียนไม่เครียด

มากเวลาเรียนเพราะได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็นการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนดีเก่งมี

ความสุขขั้นตอนการสอนตาม วิธีการสอนแบบ 4MAT เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการคิดด้วยตนเองมาก

ขึน้ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนได้แสดงความคดิเหน็ของตนแบบบรูณา

การหลายๆ ทกัษะเช่นทกัษะการการพดูคอืการพดูคยุเกีย่ว

กับเนื้อหาที่เรียนพูดคุยถึงวิธีการแก้ปัญหาซึ่งในการเรียน 

การสอนนกัเรยีนทกุคนจะได้ท�างานร่วมกบัผู้อืน่มกีารพดูคยุ

ต่างๆมีการอธิบายให้เพื่อนคนอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าใจ เป็นการ

ทบทวนความเข้าใจของนกัเรยีนอกีรอบ และวธิกีารสอนตาม

แนวคิดทฤษฎี Constructivist ทั้ง 5 ขั้น นั้นเน้นกิจกรรม

ทีใ่ห้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมและเป็นผูด้�าเนนิกจิกรรมการเรยีน

รู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาในด้านต่างๆ  

เช่นการสังเกต การอธิบายวิธีหาค�าตอบ เป็นแนวการสอน

ที่เน้นการฝึกการคิดในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ผู้เรียนได้เผชิญ

ปัญหา คิดเช่ือมโยง คิดหาเหตุผล แล้วน�าไปเช่ือมโยงกับ

ประสบการณ์เดมิแล้วคดิหาค�าตอบ ระหว่างทีเ่รยีนจะมกีาร

ปฏิสัมพันธ์ด้วยการสนทนา ซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความรูร้ะหว่างกนั เป็นการฝึกให้ผู้เรยีนแสวงหาค�าตอบเพือ่

อธิบายเหตุผลที่เหมาะสมได้

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เรื่องทศนิยม และเศษส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ของนักเรียนที่รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT  

วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธี 

การสอนแบบปกตผิลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีน สูงกว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ เนื่องจากการสอนโดยใช้วิธี

การสอนแบบ 4MAT เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนท�ากจิกรรม
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ร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สอนและเป็นประโยชน์

ต่อนักเรียนอีกทั้งการจัดกิจกรรมยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะเก่งดีมีสุขท�าให้ผู้เรียนมีลักษณะการเรียนรู้ที่

แตกต่างกนัไปตามศกัยภาพของตนเองท�าให้บรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้สนุกสนานเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนจึงส่งผล

ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับ เสาวคนธ์  ค่าแพง (2555) สอดคล้องกับผล

วิจัยของ  จิรพรรณ คงเคารพธรรม (2553)

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้นักเรียนที่ได้รับการ

สอนตามวิธีการสอนแบบ 4MAT และนักเรียนที่ได้รับการ

สอน ตามวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ และสงูกว่านกัเรยีนได้รบัการ

สอนแบบปกติ ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้

นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. ก่อนน�าใบงาน ใบกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT 

และวธิกีารสอนตามแนวคดิทฤษฎ ีConstructivist ไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรชี้แจงนักเรียนให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ได้ปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหา

 2. ผู ้สอนควรคอยกระตุ ้นให้นักเรียนทุกคน 

ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาได้อย่าง 

ทั่วถึง และควรมีการบันทึกปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรงุ

ในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธ ี

การสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิด 

ทฤษฎี Constructivist เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 

อาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีก�าหนดไว้ ดังน้ัน ครูผู ้สอน 

อาจยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาผลที่ เ กิดจากการใช ้วิธี 

การสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎ ี

Constructivist ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์อื่นๆ และวิชา

อืน่ๆ เช่น สงัคมศกึษา วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษา องักฤษ 

เป็นต้น

 2. ควรท�าการวิจัย เพื่อศึกษาท�าการสอน 

โดยใช้วิธี การสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนตาม 

แนวคิดทฤษฎี Constructivist เปรียบเทียบกับวิธีการสอน

แบบอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ

บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ซ่ึงไม่สามารถ

น�ามากล่าวในที่นี้ได้หมด ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เผ่าไทย 

วงศ์เหลา  รศ.ประสาร ไชยณรงค์ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน

ซึ่ ง ได ้ ให ้ ค� าแนะน� าตรวจสอบข ้ อบกพร ่ อ งต ่ า งๆ  

ชี้แนะแนวทางวิจัยตลอดมา ให้ค�าแนะน�า พิจารณาแก้ไข

เครื่องมือในการท�าวิจัยส่งผลให้งานวิจัยนี้ประสบผลส�าเร็จ

เอกสารอ้างอิง

จิตราพัชญ์ จันทร์ศิริวรา.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

 เรี ยนวิชาคณิตศาสตร ์ตามแนววัฏจั กร 

 การเรียนรู ้ 4MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555.

จิรพรรณ  คงเคารพธรรม.  การพัฒนาการเรียนการสอน 
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