
ก

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู

โดย

นางสุภาภรณ  ชูศรีพัฒน

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรปการศึกษา 2547
ISBN 974-653-910-8

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข

A COMPARATIVE STUDY OF LEARNING OUTCOME ON FOOD AND
NUTRITION INGREDIENTS OF FOURTH GRADE STUDENTS

TAUGHT BY 4 MAT AND INQUIRY APPROACHES

By

Supaporn  Choosriphat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION

Department of Curriculum and Instruction
Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY
2004

ISBN 974-653-910-8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ค

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธ เร่ือง “การเปรียบเทียบ  
ผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ        
4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู”   เสนอโดย นางสุภาภรณ  ชูศรีพัฒน    เปนสวนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

              ……………………………………………….
(รองศาสตราจารย  ดร.จิราวรรณ  คงคลาย)

                                                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่……….เดือน………………พ.ศ………

ผูควบคุมวิทยานิพนธ
  1. อาจารย  ดร.ประเสริฐ  มงคล
 2. อาจารย  ดร.วัชรา  เลาเรียนดี
    3. อาจารย  วิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ

………………………………….ประธานกรรมการ
 (อาจารย ดร.สุเทพ  อวมเจริญ)
……./…………..…./…………

………………………………….กรรมการ                    ………………………………….กรรมการ
  (อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล)                       (อาจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี)
  ……./…………..…./…………                                    ……./…………..…./…………

………………………………….กรรมการ                    ………………………………….กรรมการ
  (อาจารย วิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ)                      (อาจารย ดร.อรพินธ  สอนสลับ)
  ……./…………..…./…………                                    ……./…………..…./…………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ง

K 45253212 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : ผลการเรียนรู / การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT / การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
                 สุภาภรณ ชูศรีพัฒน : การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  (A COMPARATIVE STUDY OF LEARNING 
OUTCOME ON FOOD AND NUTRITION INGREDIENTS OF FOURTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY 4 MAT 
AND INQUIRY APPROACHES)      อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ.ดร.ประเสริฐ มงคล, อ.ดร.วัชรา เลาเรียนดี และ 
อ. วิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ.         207 หนา.    ISBN  974-653-910-8

                 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi experimental  design   แบบ  
Nonequivalent Control Group Design โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู  เร่ืองอาหารและ
สารอาหาร

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนวัดหวยไผ  อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี   จํานวน  58 คน  แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 29 คน  กลุมควบคุมจํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร และ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ        
4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)    การทดสอบคา  t-test  แบบ Independent   คา t-test  แบบ Dependent

   ผลการวิจัยพบวา
  1.  ผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  

และแบบสืบเสาะหาความรู   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
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แบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธีอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามการจัดการเรียนรู  พบวา  
นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เห็นดวยอยูในระดับมาก  ลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู   ลําดับ
ที่ 2  คือ  ดานกิจกรรมการเรียนรู   และ  ลําดับที่ 3  คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู   สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
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SUPAPORN  CHOOSRIPHAT : A COMPARATIVE  STUDY OF LEARNING OUTCOME ON 
FOOD AND NUTRITION INGREDIENTS OF FOURTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY 4 MAT  AND 
INQUIRY APPROACHES. THESIS ADVISORS : PRASERT MONGKOL, Ed.D., WATCHARA 
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The purposes of this experimental research with nonequivalent control group  design were : 
to compare learning outcome on food and nutrition ingredients and to study the opinions of fourth 
grade students towards 4 MAT  and inquiry approaches.

The sample were the fourth grade students of Wathuaypai School, Muang District, 
Ratchaburi Province, which were divided into one experimental group and one control group, each 
group consisted of 29 students equally. The research instruments employed were lesson plans, 
learning outcome tests and questionnaires. Statistical analysis were accomplished by percentage 
(%), mean ( X), standard deviation (S.D.), t-test independent and t-test dependent.

The results of this research were :
1) The learning outcome on food and nutrition ingredients of fourth grade students taught by 

4 MAT  and inquiry approaches were statistically significant different at 0.05 level.  The students’ 
learning outcome scores that taught by 4 MAT  was higher than the students’ that taught by inquiry 
approach.

2) The opinions of the fourth grade students towards the two teaching approaches were 
overall at a high level of agreement.  The opinions of the fourth grade students towards 4 MAT  were 
at the most agreement with the usefulness of the instructional aspect, much agreement with the 
instructional activities aspect and the least  agreement with the instructional climate aspect. Whereas 
the opinions of the fourth grade students towards inquiry approach were at the most agreement with 
the usefulness of the instructional aspect, much agreement with the instructional climate aspect and 
the least  agreement with the instructional activities aspect as well.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากแตละ

ประเทศตางก็มุงสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเองทั้งในดานสังคม การเมือง การปกครอง  
เศรษฐกิจ รวมถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประเทศตาง ๆ จึงจําเปนตองเรงพัฒนาคนใหมี   
คุณภาพ เพื่อใหทันตอการกาวเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลง    และประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบ
เหลานี้อยางหลีกเลี่ยงไมได ประเทศไทยจึงมีการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศโดยอาศัย
กระบวนการทางการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีคุณธรรม 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ไดพระราชทานแกคณะครู
และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 วา
                  การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรูความคิดความประพฤติและคุณธรรม
         ของบุคคล    สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกัน
        ทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญ
        มั่นคงของประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด   (สํานักงานคณะกรรมการการ
        ศึกษาแหงชาติ 2546 : 1)

    การจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ จะสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย ทั้งยัง
สรางความสมดุลและความกลมกลืนของการพัฒนาระหวางดานตาง ๆ ได (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ 2543 : 1) ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงนับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ 
และในการจัดการศึกษาจะตองเปนการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ผูเรียนตองเปน
ศูนยกลางการเรียนรู ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และไดมีโอกาสรับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพของแตละบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 
81 ระบุวารัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ใหเกิดความรู     
คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ   
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สนับสนุนคนควา
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วิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาประเทศ
พัฒนาวิชาชีพครู    และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 13) หมวดที่ 4 วาดวยแนวทางการจัด
การศึกษามาตราที่ 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23 (2) เนนความรู ทักษะ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ    
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน    
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549
(2545 : 123)  ในดานแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ คือ ประยุกตใช
พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เรงพัฒนาสังคมไทยใหมีพื้นฐาน
ความรูความคิดทางวิทยาศาสตร   พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่เปน
ความตองการ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพอยางเพียงพอ  นอกจากนี้แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2545 – 2549 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 18)  ซึ่งเปนแผน        
ยุทธศาสตรชี้นําสําหรับการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองกันทั้ง
ประเทศในระยะ 15 ป ตั้งแต พ.ศ.2545  จนถึง พ.ศ. 2559  ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคไว 3  ขอ
และแนวนโยบาย 11 ประการ ในสวนของวัตถุประสงคขอที่ 1 คือพัฒนาคนอยางรอบดานและ   
สมดุล และแนวนโยบายเพื่อดําเนินการขอ 4 ที่เนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับชาติ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อให
คนไทยทุกคนมีความรูความคิดและความใฝรูทั้งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคูไปกับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งมีกรอบการดําเนินการที่สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน    
ทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร สามารถนําความรู
ความเขาใจ ศักยภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันได

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ ไดกําหนดจุดมุงหมายในสวนที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร คือ ใหมีทักษะและ
กระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะ
การดําเนินชีวิต และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาส่ิงแวดลอม โดย     
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หลักสูตรดังกลาวไดจัดกลุมสาระการเรียนรูไว 8 กลุมไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544  : 8 )  โดยที่กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนกลุมที่มีความสําคัญมากกลุมหนึ่ง เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับกระบวนการ
แกปญหาของชีวิตประจําวัน สังคม และปญหาดานความตองการของมนุษยในดานตาง ๆ เพื่อการ
ดํารงอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี นอกจากนี้วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาทั้งความคิดที่เปนเหตุ
เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความ
สามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยาน
ที่ตรวจสอบได และชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชนการดูแลรักษา 
ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน (ชมรมกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 : 1 ) ตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับประถมศึกษามุงหวังใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ 
รูจักแกปญหาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีในสังคม และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
ประจําวัน เปนความมุงหวังที่ตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งในความเปนจริงการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังมีปญหาและอุปสรรค   เมื่อดูจาก ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเทียบกับนานาชาติ จะพบวานักเรียนของไทยสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ      
คอนขางต่ํา ทําขอสอบประเภทการนําความรูมาใชและกระบวนการคิดแกปญหาไมคอยได เขียน
อธิบายไมเปน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.ป.ป. : 3) ซึ่งสอดคลองกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2541, อางถึงใน พิศาล สรอยธุหรํ่า 2544:34) ที่ไดพิมพ
หนังสือวิกฤตการณทางวิทยาศาสตรศึกษาของไทย กลาวถึงการเรียนรูวิทยาศาสตรไววา

ประเทศไทยดูเหมือนไมไดใหความสําคัญแกวิทยาศาสตรเทาที่ควร การศึกษาสวนใหญ
        ยังคงเนนการจดจําเนื้อหามากกวาการมีความคิดเปนของตนเอง  แทนที่นักเรียนจะไดมีโอกาส
        สัมผัสกับวิทยาศาสตร วาเปนการทองเที่ยวไปในโลกของความอยากรูอยากเห็น    โลกของการ
        สัมผัส การทดลอง นักเรียนกลับถูกบังคับใหมองวาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่นาเบื่อหนายเปนวิชา
        ที่มีบทบาทในหองเรียนหรือหองทดลองเทานั้น

ผลการวิจัยของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกี่ยวกับผลที่เกิด
ข้ึนของการศึกษาวิทยาศาสตรไทยเทียบกับนานาชาติ ซึ่งศึกษาจากผลการเรียนรูของนักเรียนไทย
เทียบกับตางประเทศ ในการศึกษาของสมาคมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ      
( IEA  :International Association for Evaluation of Education Achievement )   ในครั้งที่ 3         
( Third Internal Mathematics and Science Studies ) ซึ่งทําการศึกษาซ้ํา( Replication ) อีกครั้ง
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ในป พ.ศ. 2541 และวิเคราะหขอมูลเสร็จในปลายป พ.ศ. 2543 ( เรียกวา TIMSS – R หรือ TIMSS- 
1999)  ผลการศึกษาของ TIMSS ในระดับประถมศึกษาปรากฏวานักเรียนไทยมีผลการเรียนรูที่
แสดงออก  อยูในระดับที่ตองปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอยางรีบดวน กลาวคือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ไดคะแนนเปนลําดับที่ 24 จาก 26 ประเทศ และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดคะแนนเปน
ลําดับที่ 21 จาก 24 ประเทศที่เขารวมโครงการ คะแนนของนักเรียนประถมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
นานาชาติทุกเนื้อหาวิชาและต่ํากวาคอนขางมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 และปที่ 4 ของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 42 
และ 49 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของนานาชาติ ซึ่งในระดับประถมศึกษาปที่ 3 อยูที่   
รอยละ 50 และในระดับประถมศึกษาปที่ 4 อยูที่รอยละ 59  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ม.ป.ป : 80 - 84 )  และในสวนของชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เมื่อพิจารณาจากคะแนน
เฉล่ียนานาชาติรวมทุกประเทศ พบวาประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับนานาชาติ
มีทั้งหมด 17 ประเทศ และประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับนานาชาติ มีทั้งหมด 
9 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็อยูในกลุมนี้เชนกัน  และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับประถมศึกษาเปนรายเขตการศึกษา พบวาสําหรับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับนานาชาติเทากับ 524 คะแนน ซึ่งไมมีนักเรียนเขตการศึกษาใดใน
ประเทศไทยทําคะแนนไดสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับนานาชาติ (พิศาล สรอยธุหรํ่า 2544 : 45 – 46)

ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่4ของโรงเรียน
วัดหวยไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในระหวางปการศึกษา 2541-2545 จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตอยูในเกณฑต่ํา ซึ่งพิจารณาไดจากตารางที่ 1
ดังนี้
ตารางที่ 1   คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้น
                 ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ ปการศึกษา 2541 –2545

ปการศึกษา เกณฑรอยละ คาเฉลี่ย ( รอยละ )
2541
2542
2543
2544
2545

70
70
70
70
70

68.26
69.79
69.01
68.28
68.31

ที่มา : โรงเรียนวัดหวยไผ, “รายงานการศึกษาประจําปการศึกษา 2540 –2545,” 2546. (อัดสําเนา)
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ ระหวางปการศึกษา 2541 –2545 ต่ํากวา
เกณฑรอยละ 70 โดยคะแนนเฉลี่ยสวนใหญของนักเรียนอยูที่รอยละ 67.48 ซึ่งจะเห็นไดวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนวัดหวยไผที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
และจากการสอบถามครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดหวยไผ เกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนวิทยาศาสตร พบวา  สวนใหญมีสาเหตุมาจาก 1)  ขาด
ครูที่มีวุฒิทางการสอนวิทยาศาสตรเพื่อมาสอนโดยตรง  2)  ครูบางสวนจัดกิจกรรมโดยขาดการ
สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคลองกับ พิศาล สรอยธุหรํ่า (2544 :38) ที่ไดกลาววา
จากการสํารวจเกี่ยวกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา พบวา    
1) ครูสวนใหญไมมีวุฒิทางดานวิทยาศาสตรโดยตรง และ จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) พบวา มีครูที่มีวุฒิทางดานวิทยาศาสตรเพียงรอยละ 7.7  ของ
จํานวนครูทั้งหมด  ประกอบกับวิทยาศาสตรเปนวิชาที่รวมอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ทําใหเขาใจกันวาครูผูสอนไมจําเปนตองมีวุฒิทางดานวิทยาศาสตร 2) ครูระดับนี้สวนมากไมชอบ
การสอนวิทยาศาสตร  โดยในวัยเด็กไมชอบการเรียนวิทยาศาสตร จึงไมมั่นใจที่จะสอน รวมทั้งไมมี
ความรู ความชํานาญ ที่จะปลูกฝงทัศนคติ และฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
นอกจากนี้ ไดมีการวิจัยในเรื่องของความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต พบวา ครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ ประถมศึกษาปที่ 4  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด บางแหง
รอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับนอยและ
นอยมาก  เมื่อพิจารณา รายละเอียด พบวา  ครูมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยูในระดับ
ปานกลางเพียง 2 ทักษะ คือ ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุป ซึ่งสามารถสรุปไดวา  สถานภาพในปจจุบันมีความขาดแคลนครูอาจารยที่มีความรู
เฉพาะในดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในทุกระดับการศึกษา

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของ เจริญเกียรติ ภูสกุล
(2532 : บทคัดยอ ) พบวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ครูสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน คือครูขาดทักษะในการ
จัดกิจกรรม และขาดความเขาใจเนื้อหาในกิจกรรม นักเรียนขาดทักษะในการทํากิจกรรม และขาด
อุปกรณหรือส่ือการเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2535 : 57,
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อางถึงใน สุมิตรา ฉันทานุรักษ 2543: 7)  ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไมประสบผล
สําเร็จนั้นสวนหนึ่งเกิดจากตัวครู คือ ครูไมเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน ยึดตัวครูเปนศูนยกลาง
การเรียนและครูไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคในการพัฒนาทักษะ
ทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย และไมครอบคลุมจุดมุงหมายของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกษแกว ปานแดง (2535 : 2, อางถึงใน ศิริพร ทุเครือ 2544
:1-2) ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํา สรุปไดวา เกิดจากสาเหตุ
สําคัญ 3 ดานไดแก ดานตัวครู ดานผูเรียน ดานหลักสูตร ในดานตัวครูพบวาพฤติกรรมการสอน
ของครูไมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากครูยังใชวิธีการสอบแบบบรรยาย
มุงสอนเนื้อหามากวากระบวนการคิดและขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในดานตัวผูเรียน
พบวาผูเรียนขาดความสนใจในการเรียน เรียนรูเนื้อหาดวยการจํา มองไมเห็นความสัมพันธของ
เนื้อหาทั้งหมดขาดทักษะในการคิด และในดานหลักสูตร พบวา เนื้อหาบางสวนของกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตมีลักษณะเปนนามธรรม   ซับซอนยากแกการเขาใจของผูเรียน

การแกปญหาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรวิธีการหนึ่ง คือ การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูจะตองเชื่อวาความรูเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหมไดตลอด
เวลา ในการเรียนรูนั้นผูเรียนเปนผูกระทําดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจะตองยึดหลักการ
พัฒนาศักยภาพที่หลากหลายผูเรียนจึงจะแสดงการเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพของแตละ
บุคคลใหปรากฏชัดเจนขึ้นชวยใหเขาใจความหมายของตนเองและผูอ่ืน สามารถใชประโยชนจาก
จุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ชวยสรางความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนกลาทํางานที่ยากขึ้นกวาเดิม ชวยใหผูเรียนเรียนดีข้ึน ทําใหเกิดการจดจําที่คงทน  (วิชัย
วงษใหญ 2542 : 38-39 ) โดยหลักการแลวแนวคิดทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางมีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ  จอหน   ดิวอ้ี ( John Dewey )  ซึ่งเปนตนคิดใน
เร่ืองของ “ การเรียนรูโดยการกระทํา “ หรือ “ Learning by Doing” การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน
เปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี้ นับเปนการเปลี่ยน บทบาทของครู จาก “ ผูสอน”หรือ“ ผูถายทอด
ขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการเรียนรู”ใหผูเรียน การเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับ
การเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่ผูเรียนมากกวาผูที่ผูสอน ดังนั้นผูเรียนจึงเปนศูนยกลาง
การเรียนรูเพราะบทบาทในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ (ทิศนา  แขมณี 2543 :
22-23 ) ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรูไวโดยเนนพฤติกรรมของครูในการจัด         
กิจกรรมการเรียนรู คือ ครูเปนบุคลากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

การพัฒนาครูผูสอน ซึ่งเปนการสงผลถึงคุณภาพนักเรียนในที่สุด การพัฒนาครูจึงเปนการสราง
ทักษะพื้นฐานในการทํางาน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคนิคการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของบุคคล ดวย
การปฏิบัติจริงและสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจน
เปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตอไป

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
รูที่ผูเรียนไดเรียนจากการจัดมวลประสบการณที่หลากหลายคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับ     
นักเรียนและตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลโดยนักเรียนมี
โอกาสเลือกกิจกรรมและไดลงมือปฏิบัติจริง สรุปเปนความรูใหมและเกิดความภาคภูมิใจตอ      
ผลสําเร็จของตน ครูเปนผูอํานวยความสะดวกจัดสถานการณแหลงความรูและส่ือ ที่เหมาะสม   
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ( สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
2542 : คํานํา, อางถึงใน  สามารถ จุยทอง 2543 :17-18 )  ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางมีวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย และการสอนโดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เปน รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปน
สําคัญ เพราะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงลักษะการเรียนรูของผูเรียนกับการพัฒนา
สมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจความถนัด
ความชอบและความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรูในบางชวงบางขณะ
จะตองสนองใหผูเรียนมีความแตกตางกันไดเรียนรูอยางมีความสุข และทาทายความสามารถและ
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน ทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพยิ่งขึ้น   ( กาญจนา 
คุณารักษ 2545 : 369 )  นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ยังมีแนวความคิดวาการเรียนรู
และการสอนจะตองมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยางเปนลําดับข้ันตอน ตามแนววัฏจักรของการเรียนรู
ที่สามารถทําใหผูเรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกันสามารถเรียนและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดอยางมีความสุขโดยมีแนวคิด ( ความเชื่อ )พื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายในการเรียนรู 
คือ มนุษยทุกคนรับรูและมีการจัดประสบการณและขอมูลขาวสารในลักษณะที่แตกตางกัน  ผูเรียน
แตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบหรือลักษณะการเรียนรูของตนเอง ซึ่ง
ครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมี
โอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตนเอง ซึ่งกระบวนการ    
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน
ทุกลักษณะ ใหไดเรียนรูอยางมีความสุขในแตละชวงกิจกรรมที่ตนถนัดและรูสึกทาทายในชวง     
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กิจกรรมที่ผูอ่ืนถนัดผสมผสานกัน ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
แหงชาติ 2542 : 14)  หมวด 4  วาดวยเรื่องแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (1) ระบุไววา การ         
จัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ   
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกับและแกไขปญหา และ (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

จากผลการวิจัยของ ตรูเนตร อัชสวัสด์ิ ( 2542, อางถึงใน ชุติมา อําพันธ 2544 : 42 ) 
ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทาง     
วิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สรุปวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิด         
แกปญหา ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MATกับนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
อยางไรก็ตาม   สิปปนนท  เกตุทัต ( 2543 :15, อางถึงใน สามารถ จุยทอง 2543 :15-16 ) ไดกลาว
ไววา การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอกเหนือจากการจัดเพื่อสนองตอบตอความตองการ
ของสังคมแลว ยังรวมถึงการวางแนวทางเพื่อชวยชี้นําและเตือนสติสังคมดวย และมีผลประโยชน
เอ้ือตอทุกฝายทั้งมนุษย ส่ิงมีชีวิต และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งการจัดการเรียนรู        
วิทยาศาสตรในโรงเรียน ควรคํานึงถึงการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน มีการปรับปรุงนโยบายการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพ
การณปจจุบัน สรางคนใหเปนคนเกงและดีในบุคคลเดียวกัน ใหมีความรูในดานวิชาการมีความคิด
ลุมลึก มองการณไกล ประการสําคัญคือ ตองมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 ของโรงเรียนวัดหวยไผ อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด คือรอยละ 70 โดยเฉพาะในสวนของ 
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เนื้อหา เร่ือง อาหารและสารอาหาร ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอทุกคน เนื่องจากอาหารเปนสิ่งที่
ชวยสรางความเจริญเติบโต สรางพัฒนาการในดานตาง ๆ  ทั้งดานรางกาย สมองและสติปญญา  
ดังนั้นจึงควรใหเด็กไดเรียนรูถึงคุณคาของอาหารและสารอาหาร  ประโยชนของอาหารและการ   
รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง รวมถึงผลของการใชสารเจือปนในอาหาร  
เพื่อจะไดสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนเหมาะสมกับวัย และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไมมี
ประโยชนกับเพศและวัยของตน  แตที่ผานมาการจัดการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารของ    
โรงเรียนวัดหวยไผ เนนการสอนความรูความจําโดยขาดการพัฒนากระบวนการคิดการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย  ไมคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน  ตลอดจนการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน  
ทําใหนักเรียนไมรูจักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนเหมาะสมกับวัย และหลีกเลี่ยง
อาหารที่ไมมีประโยชนได อีกทั้งยังสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู         
วิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหารอยูในระดับตํ่า   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงวิธีสอน
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหารให
สูงขึ้น  ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งที่คํานึงถึงความแตกตางของ    
ผูเรียน เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดฝกคิดและใชกระบวนการคิด และการปฏิบัติ  
คนพบความรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดและฝกฝนในสวนที่ตนเองไม
ถนัดไปพรอม ๆ กัน  สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งที่เนน
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูและคนพบความรูดวยตนเอง  รวมถึงชวยพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรู โดยผูสอนต้ัง
คําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางใน
การแกไขปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ หรือวิธีการในการแกปญหา และ
สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือสรางสรรคส่ิงแวดลอม
ในสภาพการณตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา 2545 : 136)  ผูวิจัยซึ่ง
เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียนดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    โรงเรียนวัดหวยไผ โดยมีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับแบบ สืบเสาะ
หาความรู เพื่อจะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของบุคคลกลุมตาง ๆ เพื่อนํามาเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่

2) พุทธศักราช 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 13 – 15) หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา ในมาตรา 22 มาตรา 23 และ มาตรา 24 ไดกอใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนเปนผูมีความรูควบคูกับทักษะการคิดแกปญหาและคุณธรรม
การที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน ตองใชวิธีการจัดการเรียนรูที่   หลากหลาย
เชนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การเรียนรูโดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ การ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวิธีสอนวิธีหนึ่งที่ชวยใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จ  ซึ่งการจัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT มีพื้นฐานความเชื่อและแนวความคิดวา การเรียนรูและการสอนจะตองมี
ลักษณะที่เคลื่อนไหวอยางเปนลําดับข้ันตอน  ตามวัฏจักรของการเรียนรู  ที่สามารถทําใหผูเรียนซึ่ง
มีลักษณะการเรียนรูและการรับรูที่แตกตางกัน มีโอกาสไดเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางมีความสุขโดยมีความเชื่อพื้นฐานซึ่งเกี่ยวของกับความหลากหลายในการเรียนรู (ศักดิ์ชัย
นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น 2543 : 6)  ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา คุณารักษ (2545 : 373 )  กลาว
วา  ในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  นั้น    ผูสอนตองเขาใจการทํางานและความถนัดของสมอง
มนุษยสวนบนที่แบงเปนซีกซายและซีกขวา กลาวคือ  สมองซีกซายจะถนัดในเรื่องของรายละเอียด
ภาษา การฟง ความจํา ตัวเลข  การวิเคราะห ความเปนเหตุผล  การจัดลําดับ รายละเอียดแยกแยะ
สวนสมองซีกขวา จะถนัดในเรื่องของการมองภาพรวม  จินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  อารมณ
ความรูสึก รับรู การรับรูทางประสาทสัมผัส  ศิลปะ สุนทรียะ รูปทรง  รูปแบบ  สี  ดนตรี  มิติสัมพันธ
และการเคลื่อนไหว

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวา การจัดการ
เรียนรูแบบ  4 MAT สามารถนํามาใชเพื่อจัดกระบวนการเรียนรูไดหลายวิชาเชนผลการวิจัยของ
พยงค จิระพงษ (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตอสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยชุดกิจกรรมการเรียนระบบ 4 MAT
กับกิจกรรมกลุมสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานหนองผือ  อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี  สรุปวา  การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมระบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพที่ดี  โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน โดยนักเรียนที่เรียนโดยชุด
กิจกรรมการเรียนระบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

กลุมสัมพันธ   นอกจากนี้ผลการวิจัยของ อรวรรณ พลายละหาร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ สรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ได
รับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยของ  ศุภณี ธรรมปติ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการใช
แผนการสอนแบบ 4 MAT หนวยการเรียนเรื่องตัวเราที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 สรุปวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรู
ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นอกจาก
จะสามารถนํามาใชไดในหลายวิชาแลว ยังสามารถยกระดับผลการเรียนรูของนักเรียนได โดย
เฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งมุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในดานการคิดและทักษะ
กระบวนการ  ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาวิธีสอนแบบ 4 MAT เหมาะกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        
ผูวิจัยจึงไดศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT     ตามแนวคิดของ    เบอรนิช   แมคคารธี              
( McCarthy 1990, อางถึงใน โรงเรียนมงฟอรดวิทยาลัย 2546 )  ซึ่งสรางกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบ  4 MAT  โดยใชลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบดังนี้

 ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1 (Type One Learner) ผูเรียนถนัดการใช
จินตนาการ (Imaginative Learners) ผูเรียนจะรับรูผานประสาทสัมผัสและความรูสึก และสามารถ
ประมวลกระบวนการเรียนรูไดดียิ่งในภาวะที่ตนเองไดมีโอกาสเฝามองหรือการไดรับการสะทอน
กลับทางความคิดจากที่ตางๆ สมองซีกขวาของพวกนี้ทําหนาที่เสาะหาความหมายของสิ่งตางๆ
จากประสบการณ สมองซีกซายขุดคนเหตุผลและความเขาใจจากการวิเคราะห  เปนพวกที่ชอบ
ถามเหตุผล คําถามที่คิดจะพูดขึ้นมาเสมอๆ คือ “ทําไม” “ทําไม” หรือ Why? ผูเรียนที่อยูในรูปแบบ
นี้ตองเขาใจกอนวาทําไมพวกเขาตองเรียนสิ่งเหลานี้ แลวจะเกี่ยวของกับตัวเขาหรือส่ิงที่เขาสนใจ
อยางไร โดยเฉพาะเรื่องคานิยม ความเชื่อ ความคิด คตินิยม ความรูสึก ชอบขบคิดปญหาตาง ๆ
คนหาเหตุผล และสรางความหมายเฉพาะของตนเอง  ผูเรียนเชนนี้จะตองหาเหตุผลที่จะตองเรียนรู
กอนสิ่งอ่ืนๆ จะเรียนรูไดดีหากมีการถกเถียง อภิปราย โตวาที กิจกรรมกลุม การใชการเรียน
แบบสหรวมใจ ครูตองใหเหตุผลกอนเรียนหรือระหวางการเรียน

ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 2 (Type Two Learner) ผูเรียนถนัดการวิเคราะห 
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(Analytic Learners) จะรับรูในลักษณะรูปธรรมและนําสิ่งที่รับรูมาประมวลกลไกหรือกระบวนการ
เรียนรูในลักษณะของการมองสังเกต สมองซีกขวาเสาะหาประสบการณที่จะสามารถผสมผสาน
การเรียนรูใหมๆ และตองการความแจมกระจางในเรื่องคําตอบขององคความรูที่ไดมา ในขณะนี้
สมองซีกซายมุงวิเคราะหจากความความรูใหม    เปนพวกที่ชอบถามวาขอเท็จจริง คําถามที่สําคัญ
ที่สุดของเด็กกลุมนี้ คือ “อะไร” หรือ What? ผูเรียนแบบนี้ชอบการเรียนรูแบบดั้งเดิม ตองการศึกษา
หาความรู ความจริง ตองการขอมูลที่เหมาะสม ถูกตอง แมนยํา โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอมูล      
ขาวสาร มีความสามารถสูงในการนําความรูไปพัฒนาเปนความคิดรวบยอด(Concept) ทฤษฎีหรือ
จัดระบบหมวดหมูของความคิดไดอยางดี  เด็กกลุมนี้เรียนรูโดยมุงเนนรายละเอียดขอเท็จจริงความ
ถูกตองแมนยํา จะยอมรับนับถือเฉพาะผูเชี่ยวชาญ ผูรูจริง หรือผูมีอํานาจสั่งการเทานั้น เด็กกลุมนี้
จะเรียนอะไรตอเมื่อรูวาจะตองเรียนอะไร และอะไรที่เรียนได สามารถเรียนไดดีจากรูปธรรมไปสู
ความคิดเชิงนามธรรม การจัดการเรียนรูใหเด็กกลุมนี้จึงควรใชวิธีบรรยายและการทดลอง การวิจัย 
หรือการทํารายงาน การวิเคราะหขอมูล เปนตน

ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 3 (Type Three Learner) ผูเรียนถนัดใชสามัญ
สํานึก (Common sense Learners) รับรูโดยผานจากกระบวนความคิดและสิ่งที่เปนนามธรรม แต
การประมวลความรูนั้น    ผูเรียนประเภทนี้จะตองการการทดลอง หรือกระทําจริง สมองซีกขวา
มองหากลยุทธในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคความรูไปสูการนําไปใช ในขณะที่สมองซีกซาย 
มองหาสิ่งที่จะเปนขอมูลเพิ่มเติม คําถามยอดนิยมของกลุมนี้ คือ “อยางไร” หรือ How ? ผูเรียน
แบบนี้สนใจกระบวนการปฏิบัติจริงและทดสอบทฤษฎีโดยการแกปญหาตางๆ ดวยการวางแผน
จากขอมูล ขาวสาร ความรูที่เปนนามธรรมมาสรางเปนรูปธรรมเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน 
“ใครเขาทําอะไรไวบางแลวหนอ” เด็กกลุมนี้ตองการที่จะทดลองทําบางสิ่งบางอยาง และตองการ
ที่จะฝกปฏิบัติและตองการเปนผูปฏิบัติ (ถาครูยืนบรรยายละก็ เด็กพวกนี้จะหลับเปนพวกแรก) 
พวกเขาใฝหาที่จะทํา ส่ิงที่มองเห็นแลววาเปนประโยชนและตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้นสามารถ
ใชไดในโลกแหงความจริงหรือไม พวกเขาสนใจที่จะนําความรูมาสูการปฏิบัติจริงและอยากรูวาถา
จะทําสิ่งนั้น ส่ิงที่ทําได ทําไดอยางไร รูปแบบการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ การทดลองใหปฏิบัติจริง     
ลองทําจริง

ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 4 (Type Four Learner) ผูเรียนที่สนใจคนพบ
ความรูดวยตนเอง (Dynamic Learners) ผูเรียนจะรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรมและผานการกระทํา 
สมองซีกขวาทํางานในการถักทอความคิดใหขยายกวางขวางยิ่งขึ้น ในขณะที่สมองซีกซาย เสาะหา
การวิเคราะหเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเดนขึ้น เปนพวกที่ชอบต้ังเงื่อนไข คําถาม
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ที่ผุดขึ้นในหัวใจของเด็กกลุมนี้บอยๆ คือ “ถาอยางนั้น” “ถาอยางนี้” “ถา……” หรือ IF ? ผูเรียน
แบบนี้ชอบเรียนรูโดยการไดสัมผัสกับของจริง ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ และคนพบความรูดวย
ตัวเอง ชอบรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนํา แลวนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลเปนความรูใหม 
เด็กกลุมนี้มีความสามารถที่จะมองเห็นโครงสรางของความสัมพันธของส่ิงตางๆ แลวกลั่นกรอง
ออกมาเปนรูปแบบของความคิดที่แปลกใหมเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน เด็กกลุมนี้จะมองเห็นอะไรที่     
ซับซอนและลึกซึ้ง มีความซับซอน จะเรียนไดดีที่สุดโดยใชวิธีการสอนแบบคนพบดวยตนเอง (Self 
Discovery Method)

ผูคิดทฤษฎีนี้เชื่อวา เราจําเปนตองสอนเด็กโดยใชวิธีการสอนทั้งหมดที่กลาวมาแลว         
4 อยางเทาๆ กัน เพราะทักษะทางธรรมชาติของผูเรียนทั้ง 4 อยางเปนสิ่งที่เราตองการ ในชั้นเรียน
หนึ่งๆ นั้น มักจะมีผูถนัดการเรียนรูทั้ง 4 แบบ อยูรวมกัน  ดังนั้นครูจําเปนตองใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับการเรียนรูทั้ง 4 แบบอยางเสมอภาคกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานตามรูป
แบบการเรียนรูที่ตนถนัด จากการหมุนเวียนรูปแบบการสอนทั้ง 4 แบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสได
พัฒนาความสามารถดานอื่นที่ตนไมถนัดดวยการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ทั้งยังมีโอกาสที่  
จะไดแสดงความสามารถอยางนอย รอยละ 25 ของเวลาที่ทาทายพวกเขา

ในการจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT นั้น ครูจึงตองเขาใจการทํางาน
และความถนัดของสมองสวนบนที่แบงเปนซีกซายกับซีกขวาของมนุษย กลาวคือสมองซีกซายจะ
ถนัดในเรื่องรายละเอียด ภาษา ความจํา การจัดลําดับ วิเคราะห และเหตุผล สวนสมองซีกขวา
ถนัดในเรื่องการมองภาพรวม จินตนาการ อารมณความรูสึก การเคลื่อนไหว มิติสัมพันธ ศิลปะ 
และสุนทรียภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองดําเนินสลับกันไปเพื่อใหสมองทั้งสองซีกได
ทํางานอยางสมดุล

แมคคารธี (อางถึงใน โรงเรียนมงฟอรดวิทยาลัย 2546) ไดเสนอแนวทางการพัฒนา   
วงจรการสอนใหเอื้อตอผูเรียนทั้ง 4 แบบ โดยกําหนดวิธีการใชเทคนิคพัฒนาสมองซีกซายซีกขวา 
คือ กิจกรรมการเรียนรูจะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทั้ง 4 ชวง 4 แบบ (Why - What - How 
- If) แตละชวงจะแบงเปน 2 ข้ัน โดยจะเปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดใชสมอง ทั้งซีกซายและขวา
สลับกันไป ดังนั้นข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะมีทั้งสิ้น 8 ข้ันตอนดังนี้

ข้ันที่ 1 สรางประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมแกผูเรียน การเรียนรูเกิดจากการจัด       
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูสรางประสบการณจําลอง ใหเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเกาของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสรางเปนความเหมายเฉพาะของตนเอง

ข้ันที่ 2 วิเคราะหไตรตรองประสบการณ การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
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สมองซีกซาย โดยครูใหนักเรียนคิดไตรตรอง วิเคราะหประสบการณจากกิจกรรมขั้นที่ 1
ทั้ง 2 ข้ันตอนนี้ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนเกิดความใฝรู และกระตือรือรนในการ

หาประสบการณใหมอยางมีเหตุผล และแสวงหาความหมายดวยตนเอง ฉะนั้น ครูตองใชความ
พยายามสรรหากิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว

ข้ันที่ 3 สะทอนประสบการณเปนแนวคิด การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมองซีกขวา โดยครูกระตุนใหผูเรียนไดรวบรวมประสบการณและความรูเพื่อสรางความเขาใจ    
พื้นฐานของแนวคิด หรือความคิดรวบยอดอยางชัดเจนแจมแจง

ข้ันที่ 4  พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมองซีกซาย ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองแนวคิดที่ไดจากขั้นที่ 3 และถายทอดเนื้อหาขอ
มูลที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดที่ได ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวคิดนั้นๆ ตอไปพยายามจัด  
กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนกระตือรือรนในการเก็บรวบรวมขอมูล และการศึกษาคนควาหาความรู
เพิ่มเติม

ในขั้นที่ 3 และ 4 ครูตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด เพื่อใหผูเรียนที่ชอบการเรียนรูโดย
การลงมือปฏิบัติจริง สามารถปรับประสบการณและความรู สรางเปนความคิดรวบยอดในเชิง
นามธรรม โดยฝกใหผูเรียนคิดพิจารณาไตรตรองความรูที่เกี่ยวของ ในชวงนี้เปนการจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดความรูโดยการคิด และฝกทักษะในการคนควาหาความรู

ข้ันที่ 5 ดําเนินตามแนวคิด และลงมือปฏิบัติหรือทดลอง การเรียนรูเกิดจากการจัด    
กิจกรรมพัฒนาสมองซีกซาย เชนเดียวกับข้ันที่ 4 นักเรียนเรียนรูจากการใชสามัญสํานึก ซึ่งไดจาก
แนวคิดพื้นฐาน จากนั้นนํามาสรางเปนประสบการณตรง เชน การทดลองในหองปฏิบัติการ หรือ
การทําแบบฝกหัดเพื่อสงเสริมความรู และไดฝกทักษะที่เรียนรูมาในชวงที่ 2

ข้ันที่ 6 ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม และ สรางองคความรูดวยตนเอง    การเรียนรูเกิดจากการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนเรียนรูดวยวิธีการลงมือปฏิบัติ แกปญหา คนควา รวบรวม
ขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนพบองคความรูดวยตนเอง

ในขั้นที่ 5 และ 6 ครูมีบทบาทเปนผูแนะนํา และอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค นอกจากนี้ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการ   
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู

ข้ันที่ 7  วิเคราะหแนวทางที่จะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน และเปนแนวทางสําหรับ
การเรียนรูเพิ่มเติมตอไป การเรียนรูเกิดจากการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย นักเรียนนําสิ่ง
ที่เรียนรูมาแลวมาประยุกตใชอยางสรางสรรค โดยนักเรียนเปนผูวิเคราะหและเลือกทํากิจกรรม
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อยางหลากหลาย
ข้ันที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมอง

ซีกขวา นักเรียนคิดคนความรูดวยตนเองอยางสลับซับซอนมากขึ้น เพื่อใหเกิดเปนความคิดที่   
สรางสรรค จากนั้นนํามาเสนอแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน

ในขั้นที่ 7 และ 8 ครูมีบทบาทเปนผูประเมินผลงานของนักเรียน และการกระตุนให        
นักเรียนคิดสรางสรรคผลงานใหม ๆ

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกวิธี
หนึ่งจากหลายวิธีที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เนน
กระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง ใหนักเรียนได
มีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชามุงเนนกระบวนการสังเกตใหผูเรียนฝกปฏิบัติตั้งคําถาม
คาดคะเนคําตอบตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้

ข้ันที่ 1  สรางความสนใจ  เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุมเร่ืองที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
กับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอ
ประเด็นขึ้นมากอน

ข้ันที่ 2  สํารวจและคนหา เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษา
แลว ก็วางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติ เพื่อ
เก็บรวมรวมขอมูล

ข้ันที่ 3  อธิบายและลงขอสรุป  เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบ
แลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตาง ๆ

ข้ันที่ 4  ขยายความรูเพิ่มเติม   เปนการนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น

ข้ันที่ 5  ประเมิน  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมี
ความรูอะไรบาง อยางไร  และมากนอยเพียงใด

จากการศึกษาแนวคิดหลักการและผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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กลุมทดลอง กลุมควบคุม
การจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT

มีขั้นตอน ดังนี้
1.สรางประสบการณ
2.วิเคราะหประสบการณ
3.สะทอนประสบการณเปนแนวคิด
4.พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
5.ดําเนินตามแนวคิด
6.ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม
7.วิเคราะหและประยุกตใช
8.แลกเปล่ียนประสบการณ

ผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เร่ืองอาหาร

และสารอาหาร

ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT และ แบบ
สืบเสาะหาความรู

 เร่ืองอาหารและสารอาหาร

การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู
มีขั้นตอน ดังนี้

1. สรางความสนใจ
2. สํารวจและคนหา
3. อธิบายและลงขอสรุป
4. ขยายความรูเพิ่มเติม
5. ประเมิน

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู เร่ือง อาหารและสารอาหาร

คําถามการวิจัย
1.ผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัด

การเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันหรือไม
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

และแบบสืบเสาะหาความรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร เปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
      ผลการเรียนรู เร่ือง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
    1.1   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ของ   

โรงเรียนในอําเภอเมืองราชบุรี   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 1     สํานักงาน         
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2547   จํานวน 
53 โรงเรียน รวม  ทั้งสิ้น 1,945 คน

     1.2   กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดหวยไผ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 58 คน    ที่ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. ตัวแปรที่ศึกษา
    ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 ประเภท คือ

                2.1   ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) ไดแก
              2.1.1  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

                              2.1.2  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
       2.2    ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ไดแก

             2.2.1 ผลการเรียนรู เร่ือง อาหารและสารอาหาร
                              2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบ
สืบเสาะหาความรู

3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
    เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   สาระที่ 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ

ดํารงชีวิต      หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารและสารอาหาร      ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนวัดหวยไผ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ประกอบดวย 1)  สารอาหารที่จําเปน
ตอรางกาย    2) อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ    3) กินอยางไรใหเหมาะสม  4) สารปรุงรส
อาหาร  5) การเลือกใชสารปรุงรสอาหาร  และ  6) สารแตงสีอาหาร

4.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห จํานวน 12 ชั่วโมงโดยทําการสอนสัปดาหละ 2 วัน

วันละ2 ชั่วโมง
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ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยครั้งนี้มีขอตกลงเบื้องตนดังนี้

   นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 2 กลุม ของการวิจัย ไมเคยเรียนวิทยาศาสตรในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที่ 1 อาหาร
และสารอาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหวยไผ
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต  1 มากอน

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้

ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน

สําคัญโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการทํางานของสมอง ที่ตองพัฒนาสมองทั้งซีกซายและขวา
อยางสมดุล เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ ความถนัดความชอบ และความแตก
ตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้  1) สรางประสบการณ    
2) วิเคราะหประสบการณ  3) สะทอนประสบการณเปนแนวคิด   4) พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด   
5) ดําเนินตามแนวคิด      6) ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม  7) วิเคราะหและประยุกตใช  และ  8) แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญ เนนการสังเกต ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ แสวงหาความรู  ตั้งคําถาม คาดคะเน
คําตอบ ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล  สรุปผลและนําไปใช ซึ่งกําหนดโดยสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 1) สรางความ
สนใจ  2) สํารวจและคนหา  3) อธิบายและลงขอสรุป  4) ขยายความรูเพิ่มเติม  และ  5) ประเมิน

3. อาหารและสารอาหาร  คือ หนวยการเรียนรูที่อยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ซึ่งประกอบดวยเนื้อเร่ืองยอย ดังนี้  1) สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย  2) อาหารและพลังงานที่
รางกายตองการ  3) กินอยางไรใหเหมาะสม  4) สารปรุงรสอาหาร  5) การเลือกใชสารปรุงรส
อาหาร  และ  6) สารแตงสีอาหาร

4. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองอาหารและสารอาหาร ในดานความรูความเขาใจ การนําไป
ใช และความสามารถของนักเรียนในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง
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5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู ในดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และ
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ภายหลังเสร็จส้ินการเรียนวิทยาศาสตรเร่ืองอาหารและสารอาหาร

6. นักเรียน  หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4    ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดหวยไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต1
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บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย   
ดังนี้ คือ 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย 
โครงสราง  เวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู     2) หนวยการเรียนรู
เร่ืองอาหารและสารอาหาร ประกอบดวย ความหมายของอาหารและสารอาหาร  อาหารที่รางกาย
ตองการ  ปริมาณและคุณคาของอาหารแตละประเภทที่รางกายตองการ  และสารเจือปนในอาหาร   
3) หลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ประกอบดวย ความหมายของ        
วิทยาศาสตร  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร  การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดบัประถมศึกษา ทฤษฎีหลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ปญหาการจัดกิจกรรม       
การเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา   4) การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT ประกอบดวย การ
ทํางานของสมองมนุษย  สมองสวนบนซีกซายและซีกขวา สมองกับการเรียนรูของมนุษย ความ
เปนมาของวิธีการเรียนรูแบบ 4 MAT ฐานคติของวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT และ การจัด      
กิจกรรมการเรียนรูของวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT  5) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู     
ประกอบดวย  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ความมุงหมาย บทบาท
ของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู และ ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  6) บริบทของโรงเรียนวัดหวยไผ  
ประกอบดวย   วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ คุณลักษณะอันพึงประสงค  7) งานวิจัยที่เกี่ยว
ของ  ประกอบดวย งานวิจัยภายในประเทศ  และ งานวิจัยตางประเทศ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดย
ยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและ
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ความสัมพันธของตนเองกับสังคม  จึงกําหนดสาระสําคัญดังที่นําเสนอไดแก  หลักการ  จุดหมาย
โครงสราง  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  การจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลดังตอไปนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  : 4  -  7 )

หลักการ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดขึ้นตามนโยบายการจัดการศึกษา

ของประเทศ    คือ  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และ  เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ อีกทั้งเปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลาและ
การจัดการเรียนรู และ เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไวทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ

จุดหมาย
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค

คือ   เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตน
นับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค พรอมทั้งมีความคิดสรางสรรค  ใฝรู
ใฝเรียน รักการอานรักการเขียน และรักการคนควา มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ   มีทักษะและกระบวนการ
โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  การสรางปญญา  และทักษะในการ
ดําเนินชีวิต และ รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี   มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค  และ เขาใจในประวัติศาสตร
ของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม และ
รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
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โครงสราง
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และ มาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดมีการ
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

1. ระดับชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
ชวงชั้นที่   1   ชั้นประถมศึกษาปที่   1  -   3
ชวงชั้นที่   2   ชั้นประถมศึกษาปที่   4   -  6
ชวงชั้นที่   3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่     1   -  3
ชวงชั้นที่   4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่     4  -   6

2. สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย องคความรู
ทักษะหรือ กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน  8
กลุม ดังนี้  1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร  3)  วิทยาศาสตร  4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา  6)  ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ 8) ภาษาตางประเทศ

สาระการเรียนรูทั้ง   8  กลุมนี้  เปนพื้นฐานสําคัญที่ทุกคนตองเรียนรู  โดยอาจจัดเปน
2  กลุม  คือ  กลุมแรก  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางพื้นฐานการคิด เปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่สองประกอบดวย
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  เปนสาระ
การเรียนที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
สรางสรรค   เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ  กลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู  โดย ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 จัดอยูในชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6     มีเวลาเรียนประมาณปละ  800  –  1,000
ชั่วโมง   โดยเฉลี่ยวันละ  4  -  5  ชั่วโมง
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูกลุมที่  3  ที่กรมวิชาการไดกําหนดไวในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู  เปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  12   ชั้นป  โดยมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการ
สรางองคความรู  โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน  ซึ่งสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่ม
เติมได ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาเรื่องอาหารและสารอาหาร ซึ่งเปนเนื้อหาที่ระบุไว
ในสาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ดังตอไปนี้  มาตรฐาน  ว 1.1 :  เขาใจหนวยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ
กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต   ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544   :   10 )

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชั้น ป. 4 ดังตอไปนี้
1. สํารวจประเภทของอาหาร สืบคนขอมูล และอธิบายประโยชนของสารอาหารตอการ

เจริญเติบโตของมนุษย
2. เสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศ วัย ของตนเอง
3. สํารวจและสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารเจือปนในอาหาร

คําอธิบายกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กําหนดคําอธิบายรายวิชาไว 
ดังนี้ ศึกษาวิเคราะห ระบบสุริยะ สวนประกอบของระบบสุริยะ พลังงานแสง การเคลื่อนที่ของแสง
จากแหลงกําเนิดและเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา  การ
กระจายของแสงขาวและการเกิดรุง หินและการเปลี่ยนแปลง หินในทองถิ่นของเรากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหิน  การเกิดดินและสมบัติของดินในทองถิ่น  การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหนาที่
และสวนประกอบของราก ลําตน ใบ ดอก ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช  
การสังเคราะหดวยแสง  การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช  พืช-สัตวในทองถิ่น  การเจริญ
เติบโตและวัฏจักรของพืช - สัตว  อาหารและสารอาหาร  สารอาหารและพลังงานที่รางกายตองการ  
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การจัดอาหารใหไดสัดสวน  และวัตถุเจือปนในอาหาร   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร    การ
สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

ในการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยไผไดจัดทํา
ผังมโนทัศนเพื่อแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ไวดังแผนภูมิที่  2

สิ่งมีชีวิต

และทรัพยากร

ในโลก

อาหารและ
สารอาหาร ระบบสุริยะและ

พลังงานแสง

ดินและหินในทองถิ่น
การดํารงชีวิตของพืช

การดํารงชีวิต
ของสัตว

คุณคาของสารอาหาร
สารอาหารและพลังงาน
อาหารที่เหมาะกับเพศ วัย
สารเจือปนในอาหาร

ดวงอาทิตยและดาวบริวาร
การเคลื่อนที่ของแสง
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสง
การกระจายของแสงขาว

ลักษณะและองคประกอบของหิน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
การเกิดดินและสมบัติของดิน

 ราก ลําตน ใบ ดอก ผล
 การเจริญเติบโต
 การสังเคราะหดวยแสง
 วฏัจักรของพืช

การเจริญเติบโต
วัฏจักรชีวิตของสัตว
การอนุรักษสัตวในทองถิ่น

แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่มา : โรงเรียนวัดหวยไผ, “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 2,” 2547. (อัดสําเนา)
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โครงสรางเวลาเรียน
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ไดกลาวถึงเกี่ยวกับการจัดโครง

สรางของหลักสูตร  เวลาเรียน  ตลอดจน สาระและมาตรฐานการเรียนรูนั้น  โรงเรียนวัดหวยไผจึง
ไดจัดทําโครงสรางเวลาเรียน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ) ไวดัง
ปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 โครงสรางเวลาเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหวยไผ
ชวงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 )

เวลาเรียนตอภาค /
20 สัปดาห

เวลาเรียนตอสัปดาห
สาระการเรียนรู

เวลา
เรียน
ทั้งป

ภาคเรียน
ที่ 1

ภาคเรียน
ที่ 2

ภาคเรียน
ที่ 1

ภาคเรียน
ที่2

1.  ภาษาไทย 200 100 100 5 5
2.  คณิตศาสตร 200 100 100 5 5
3.  วิทยาศาสตร 80 40 40 2 2
4. สังคมศึกษา ศาสนา
     และวัฒนธรรม

80 40 40 2 2

5. สุขศึกษา และ
      พลศึกษา

40 20 20 1 1

6.   ศิลปศึกษา 40 20 20 1 1
7. การงานอาชีพและ
     เทคโนโลยี

80 40 40 2 2

8.  ภาษาอังกฤษ 80 40 40 2 2
9.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
     และ สาระเพิ่ม

160
40

80
20

80
20

24
1

24
1

รวม 1,000 500 500 25 25

ที่มา : โรงเรียนวัดหวยไผ,  “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่
2,” 2547. (อัดสําเนา)
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หนวยการเรียนรู
จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังกลาวขาง

ตน สามารถแยกอัตราเวลาเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่
4 ไดดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่  3  หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง)
1 อาหารและสารอาหาร

- อาหารกับสารอาหาร
- อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ
- สารปรุงรสอาหาร
- สารแตงสีอาหาร

12

2 การดํารงชีวิตของพืช
- สวนประกอบของพืช
- การเจริญเติบโตของพืช
- การสังเคราะหดวยแสง
- การตอบสนองตอส่ิงเราของพืช

20

3 การดํารงชีวิตของสัตว
- ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตว
- วัฏจักรชีวิตของสัตว

       -       การอนุรักษสัตวในทองถิ่น

14

4 ดินและหินในทองถิ่น
- ลักษณะของหิน และองคประกอบของหิน
- ประโยชนของหิน
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
- การเกิดดินและสมบัติของดิน

14

5 ระบบสุริยะและพลังงาน
- ดวงอาทิตยและดาวบริวาร
- การเคลื่อนที่ของแสง
- การเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสง
- การกระจายของแสงขาว และ การเกิดรุงกินน้ํา

20

ที่มา : โรงเรียนวัดหวยไผ,  “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่
2,”  2547. (อัดสําเนา)
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหครูพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะ

จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนการ  ความกาวหนา  และความสําเร็จทางการเรียนของ
ผูเรียน  รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน เกิดการพัฒนาเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2544  : 13 - 18 ) ไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนิน
การประเมินผลในลักษณะตาง ๆ ดังนี้คือ

1. การประเมินผลกอนเรียน
     การประเมินผลกอนเรียน  เปนหนาที่ของครูในแตละรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียน

รูที่ตองประเมินผลกอนเรียน  เพื่อหาสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน  สําหรับนําไปจัดกระบวน
การเรียนรูใหสอดคลองกับพื้นฐานของผูเรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญแตจะไม นําผลการประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน

2. การประเมินผลระหวางเรียน
     การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียน วา

บรรลุผลตามผลการเรียนรูผูคาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไม 
ทั้งนี้สารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการปรับปรุงแกไข  ขอบกพรองของผูเรียน  และสงเสริม
ผูเรียนที่มีความรู  ความสามารถใหเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ

3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
  การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จของ

ผูเรียน  เมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง  หรือส้ินสุดการเรียนรายวิชาปลายป / ปลายภาค
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หนวยการเรียนรู เรื่อง อาหารและสารอาหาร

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ไมวาคน สัตว หรือพืช ลวนตองการอาหารทั้งสิ้น    เพราะอาหารทําให
ส่ิงมีชีวิต เจริญเติบโตและสามารถดํารงชีวิตอยูได   และชวยใหเรามีพลังงานสําหรับทํากิจกรรม
ตาง ๆ รวมทั้งชวยเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตแข็งแรง ถารางกายขาดสารอาหารเราก็จะไม
สามารถมีชีวิตอยูได ซึ่งอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจําวันมีอยูมากมายหลายชนิดแตละชนิด
ก็ใหประโยชนแกรางกายแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเภทของสารอาหารที่มีอยูในอาหารนั้น ๆ

ความหมายของอาหารและสารอาหาร
อาหาร หมายถึง สารที่รับเขาสูรางกาย แลวนําไปใชในกระบวนการตางๆ เพื่อการดํารง

ชีวิตในเรื่องตอไปนี้ คือ ใชในการผลิตพลังงาน   ใชในการเจริญเติบโตของรางกาย และซอมแซม
สวนที่สึกหรอ

สารอาหาร หมายถึง  องคประกอบทางเคมีที่มีอยูในอาหาร ซึ่งรางกายนําไปใช
ประโยชน ตาง ๆ   (รัตนา ใจซ่ือสมบูรณ  ม.ป.ป. : 69)  แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ

1. สารอาหารที่ใหพลังงาน  ไดแก  คารโบไฮเดรต  โปรตีน  และ ไขมัน
2. สารอาหารที่ไมใหพลังงาน  ไดแก  วิตามิน  และ เกลือแร

อาหารที่รางกายตองการ
อาหารที่เรารับประทานเขาสูรางกายทุกวันแบงออกเปน 5 หมู (นคร  มีแกว  ม.ป.ป. : 

29-30) ดังนี้
1. หมูที่ 1  คือ  อาหารจําพวก เนื้อ นม ไข และถั่วเมล็ดแหงตาง ๆ    ซึ่งอาหารในหมูนี้

จะใหสารอาหารประเภท โปรตีน    เปนอาหารที่ใหประโยชนตอรางกายใหพลังงานแกรางกาย ทํา
ใหรางกายเจริญเติบโตมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณเสริมสรางและซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย 
ชวยควบคุมการทํางานของรางกายใหเปนปกติ

2. หมูที่ 2  คือ  อาหารจําพวกขาว  แปง  น้ําตาล หัวเผือก หัวมัน ขาวโพด   ซึ่งอาหาร
ในหมูนี้จะใหสารอาหารประเภท คารโบไฮเดรต  เปนอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย และชวยควบ
คุมการทํางานของรางกายใหเปนปกติ

การทดสอบสารอาหารที่มีแปงเปนองคประกอบ สามารถทดสอบไดโดยใชสารละลาย
ไอโอดีนหยดลงบนอาหาร  ถาสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ําตาลเปนสีน้ําเงิน  แสดงวาอาหาร
นั้นมีแปงเปนองคประกอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

3.  หมูที่ 3  คือ อาหารจําพวกผักตาง ๆ  ซึ่งอาหารหมูนี้จะใหสารอาหารประเภทวิตามิน
และเกลือแร   เปนอาหารที่ชวยควบคุมการทํางานของรางกายและชวยตานทานโรคตาง ๆ ที่อาจ
จะเกิดกับรางกาย

4.  หมูที่  4  คือ  อาหารจําพวกผลไมตาง ๆ  ซึ่งอาหารหมูนี้จะใหสารอาหารประเภท
วิตามินและเกลือแร ชวยสรางความเจริญเติบโตและภูมิตานทานใหกับรางกาย ถารางกายขาดจะ
เกิดผลทําใหรางกายเกิดโรคตาง ๆ และรางกายจะทํางานผิดปกติ

5.   หมูที่ 5  คือ  อาหารจําพวกไขมัน  เปนอาหารที่ไดจากน้ํามันพืช หรือน้ํามันจากสัตว 
เชน น้ํามันถั่วเหลือง  น้ํามันหมู  เนย ซึ่งอาหารในหมูนี้จะใหสารอาหารประเภท ไขมัน   เปนอาหาร
ที่ใหพลังงานแกรางกายสูงที่สุด ทําใหรางกายอบอุนในฤดูหนาวและชวยควบคุมการทํางานของ
รางกายใหเปนปกติ

นอกจากสารอาหารทั้ง 5 หมูแลว น้ํา จัดเปนสารอาหารหมูที่ 6 ที่มีความสําคัญตอ   
รางกายมาก เนื่องจาก น้ําเปนตัวละลายสารอาหารตาง ๆ  ควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ 
ชวยขับของเสียออกจากรางกายในรูปปสสาวะ อุจจาระ และเหงื่อ  ในแตละวันเราควรดื่มน้ํา
สะอาดวันละ 7 – 8 แกว  ถารางกายของเราขาดน้ําเปนเวลานาน เราจะตายในที่สุด

ปริมาณและคุณคาของอาหารแตละประเภทที่รางกายตองการ
อาหารแตละประเภทมีคุณคาของอาหารที่ทําใหเกิดประโยชนตอรางกายแตกตางกัน 

ในการรับประทานอาหารแตละมื้อ จึงจําเปนที่เราจะตองคํานึงถึงปริมาณและคุณคาของอาหาร  
เพราะถาเราไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  จะทําใหรางกายขาดสารอาหารบางประเภท  และทําให
รางกายออนแอ ไมเจริญเติบโตเทาที่ควร    และยังอาจมีโรคภัยไขเจ็บไดงาย      ดังนั้นเราจึงควร
เลือกรับประทานอาหารแตละมื้อใหเหมาะสมทั้งในดานปริมาณและคุณคาของอาหาร ซึ่งแตละคน
ยอมตองการแตกตางกัน ข้ึนอยูกับอายุ เพศ และส่ิงแวดลอม  เชน เด็กตองการสารอาหารประเภท
โปรตีนมากกวาผูใหญ  ในแตละวันคนปกติควรรับประทานสารอาหารใหครบทุกประเภทอยาง   
พอเพียงตามสัดสวนที่รางกายตองการ  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร และคณะ 2546 : 194)

บุคคลแตละวัยมีความตองการสารอาหารแตละชนิดแตกตางกัน (รัตนา ใจซื่อสมบูรณ 
ม.ป.ป. : 76)  ที่ควรทราบ มีดังนี้

1. วัยแรกเกิด  - 5 ขวบ  เปนวัยที่สมองมีการเจริญเติบโต  จึงตองการสารอาหารโปรตีน
ในปริมาณมาก  เพื่อชวยเสริมสรางพัฒนาการของสมอง

2. วัย 6 ขวบ – 20 ป หรือเด็กวัยเรียน เปนระยะที่รางกายมีการเจริญเติบโตอยางมาก 
จึงตองการสารอาหารครบ 5 หมู โดยเฉพาะโปรตีนในปริมาณมากเพื่อชวยเสริมสรางกลามเนื้อและ
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กระดูกทําใหรางกายมีขนาดใหญข้ึน และยังตองการสารอาหารที่ใหพลังงานจําพวกคารโบไฮเดรต
และไขมัน เพื่อใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ มากกวาวัยอ่ืน ๆ อีกดวย

3.  วัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญ  ตองกินอาหารครบ 5 หมู  แตควรลดอาหารที่ให
แคลอรีสูง  ลดขนมหวาน ๆ เพื่อควบคุมน้ําหนัก

4. วัยชรา  เปนชวงที่รางกายหยุดการเจริญเติบโตแลว และเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะ
ตาง ๆ จึงตองการสารอาหารโปรตีนเพื่อชวยซอมแซมสวนตาง ๆ ที่สึกหรอ  และตองการแรธาตุ
แคลเซียม เพื่อชวยบํารุงกระดูก สําหรับอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตและไขมันควรลดใหนอยลง 
ดื่มน้ําผลไม หรือนมใหมาก และควรรับประทานอาหารที่ยอยงาย

สารเจือปนในอาหาร
อาหารที่เรารับประทานในแตละมื้อมีรสชาติตางกัน เพราะสิ่งที่นํามาประกอบอาหาร

ตางกัน  สวนประกอบบางชนิดมีอยูในธรรมชาติ  เชน เนื้อสัตว  พืชผัก เปนตน  แตบางชนิดมนุษย
ผลิตขึ้นมาเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ  เชน ผงชูรส  น้ําสมสายชู  สีผสมอาหาร ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสาร
เจือปนในอาหารที่มักจะมีสารเคมีเปนสวนประกอบอยูดวย

สารเจือปนในอาหารที่พบมีหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดมีวัตถุประสงคในการใชแตกตาง
กัน (บูรชัย ศิริมหาสาคร และคณะ 2546 : 208)  ไดแก

1. สารปรุงรสอาหาร   เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร ควรใชในปริมาณนอย ถาใช
ในปริมาณมากอาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายได  สารปรุงรสอาหารสวนใหญจะมีสารอาหาร
ที่มีประโยชนตอรางกายอยูดวย สารปรุงรสอาหารที่พบเห็นไดบอยในชีวิตประจําวันไดแก น้ําปลา 
เกลือ   ซีอ๊ิว  ซอสปรุงรส   ซึ่งใหรสเค็ม   น้ําตาล ซึ่งใหรสหวาน   น้ําสมสายชู  ซึ่งใหรสเปร้ียว

    นอกจากนี้ยังมีสารปรุงรสอีกประเภทหนึ่งคือ ผงชูรส ชื่อทางเคมีคือโมโนโซเดียม 
กลูตาเมต ผงชูรสเปนสารปรุงแตงอาหารที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร ซึ่งผลิตขึ้นมาจากแปงมัน
สําปะหลังหรือกากน้ําตาล เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตผงชูรสคอนขางยุงยากและใชเวลานาน จึงทํา
ใหผงชูรสมีราคาแพง ผูขายบางรายจึงใสสารอื่นปลอมปนลงไปเพื่อใหมีปริมาณผงชูรสมากขึ้นคือ
สารบอแรกซ ซึ่งเปนสารเคมีที่เปนพิษ หากรับประทานเขาไปในปริมาณมาก หรือติดตอกันเปน
เวลานาน จะเกิดอันตรายตอรางกาย

    การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม สามารถทําไดหลายวิธี  ไดแก  1) การ
สังเกตดวยตา ถาเปนผงชูรสแทจะมีลักษณะเปนแทง ผลึกสีขาว  ละลายน้ํางาย   2) นําผงชูรสไป
เผาไฟ  ถามีเถาสีดําเกิดขึ้น แสดงวาเปนผงชูรสแท  ถาไมมีเถาสีดําเกิดขึ้น แสดงวาเปนผงชูรส
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ปลอม   3) นําไปละลายน้ํา แลวทดสอบดวยกระดาษขมิ้น  ถากระดาษขมิ้นไมเปลี่ยนสี  แสดงวา
เปนผงชูรสแท ถากระดาษขมิ้นเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีแดง  แสดงวาเปนผงชูรสปลอม

  สวนน้ําสมสายชู  เปนสารปรุงแตงอาหารที่ชวยทําใหอาหารมีรสเปร้ียว  แบงออกเปน 
2 ประเภทใหญ ๆ คือ น้ําสมสายชูแท  และน้ําสมสายชูเทียม    สําหรับน้ําสมสายชูที่พบวาเปน
อันตรายตอรางกายอยางรายแรง คือ น้ําสมสายชูปลอม  ซึ่งไดจากการนํากรดกํามะถันมาเจือจาง
ดวยน้ํา  วิธีการตรวจสอบน้ําสมสายชู ไดแก 1) การแชพริกหรือผักชีในน้ําสมสายชู ประมาณ 10 – 
15 นาที  ถาพริกหรือผักชียังคงมีสีสดอยู ไมเปอยยุย แสดงวาเปนน้ําสมสายชูแท  แตถาพริกหรือ
ผักชีมีสีเปลี่ยนไป และเปอยยุย แสดงวาเปนน้ําสมสายชูปลอม   2)  หยดน้ํายาเจนเชียนไวโอเลต 
(น้ํายาปายลิ้นสีมวง)  ลงในน้ําสมสายชู  ถาน้ํายาเจนเชียนไวโอเลต เปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเขียว  
แสดงวาเปนน้ําสมสายชูปลอม   แตถาน้ํายาเจนเชียนไวโอเลตไมเปลี่ยนสี  (มีสีมวงเหมือนเดิม)  
แสดงวาเปนน้ําสมสายชูแท  (รัตนา ใจซื่อสมบูรณ ม.ป.ป. : 82 - 85)

2. สารแตงสีอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มสีใหกับอาหาร  การใชสารแตงสีอาหารไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ  สีผสมอาหารแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  1) สี
ที่ไดจากธรรมชาติ เชน สีเขียวจากใบเตย  สีมวงจากดอกอัญชัน   สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ และ 2) 
สีที่ไดจากการสังเคราะหสารเคมีสําหรับผสมอาหารโดยเฉพาะ และไดรับอนุญาตจากกระทรวง       
สาธารณสุข (วาริท  เมฆแกว ม.ป.ป. : 109)

   การใชสีที่ไดจากธรรมชาติผสมอาหาร แมวาจะมีสีไมสวยสดใสเทากับสีผสมอาหาร
จากสารเคมีสังเคราะห    แตก็มีความปลอดภัยมากกวาใชสีสังเคราะหที่ผลิตจากสารเคมี  ซึ่งอาจมี
สารเจือปนในระหวางการผลิต   สวนสีที่รับประทานแลวเปนอันตรายตอผูบริโภค  ไดแก สียอมผา  
เนื่องจากสียอมผามีราคาถูก จึงมีผูขายอาหารบางรายนําสีประเภทนี้มาผสมอาหาร เมื่อรับ
ประทานเขาไปจะไดรับอันตรายจากสารพิษจําพวกตะกั่ว  จะทําใหมีอาการเฉื่อยชา  ซูบซีด  โลหิต
จาง ปญญาเสื่อม    ดังนั้น ในการเลือกซื้ออาหารจึงควรเลือกซื้ออาหารที่มีสีไมฉูดฉาดมากเกินไป 
และควรเลือกซื้ออาหารที่ใสสีจากธรรมชาติ  (บูรชัย ศิริมหาสาคร และคณะ 2546 : 210)

หลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา

การที่ผูเรียนจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเพียงพอที่จะสามารถอยูในโลก
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถปรับตัวชวยใหการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเปนไปอยางราบรื่นและเหมาะสมไดนั้น     ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต จากแนวทางการพัฒนาของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  ( พ.ศ. 2545  -  2549 ) ที่ตองการเสริมสราง
พื้นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร  โดยการปฏิรูประบบการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางแนวความคิดและองคความรูเกี่ยวกับการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม  โดยการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกระบบการศึกษาใหทันสมัย  มีสัดสวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อยางเพียงพอ  หลากหลาย  ผสมผสานความรู  ทักษะและประสบการณ  สอดคลองกับสภาพ
ปญหาทองถิ่น ปลูกฝงคานิยมใหเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจเรียนรูและตระหนักถึงความ
สําคัญของวิทยาศาสตร  สงเสริมใหครูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีพัฒนาการเรียนรูดวย
ตนเอง มีความคิดสรางสรรค  มีการทดลองปฏิบัติจริงมากขึ้นโดยจัดใหมีการฝกอบรมและการ
ประชุม   เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องและเปนระบบ

จากที่กลาวไวขางตนจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรควรจัดสอน   
ตั้งแตในระดับประถมศึกษา  เพื่อเปนการปูพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตรในระดับสูงและ
ยังเปนการสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ซึ่งรายละเอียดของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ระดับประถมศึกษาที่นําเสนอในลําดับตอไปนี้ คือความหมายของวิทยาศาสตร  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  ทฤษฎีหลักการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร และปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา

ความหมายของวิทยาศาสตร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหมายของวิทยาศาสตรเปนอยางดี ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ
วิทยาศาสตรไวดังนี้

สิปปนนท   เกตุทัต  ( 2535 :15 ) ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา วิทยาศาสตร
หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษยไดสะสมมาตั้งแตอดีต  ปจจุบันไปจนถึงอนาคตอยาง
ไมรูจักจบสิ้น  เร่ิมต้ังแตธรรมชาติรอบ  ๆ  ตัว ไปจนถึงองคประกอบที่เล็กที่สุดในดานหนึ่งและใหญ
ที่สุดของขนาดเอกภพในอีกดานหนึ่ง เปนการศึกษาวาสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติมีความเปนมาอยางไร
สัมพันธกันหรือไม  อยางไร  มีการพัฒนาเริ่มจากอะไร  จะเปนอยางไร  มีระเบียบแผนมีหลักเกณฑ
หรือไม

ภพ  เลาหไพบูลย  (2537 : 2)     ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา     วิทยาศาสตร
หมายถึง       วิชาที่สืบคนหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ     โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร    วิธีการทางวิทยาศาสตร   และเจตคติทางวิทยาศาสตร    เพื่อใหไดมาซึ่งความรูทาง
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วิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
สมจิตร สวธนไพบูลย (ม.ป.ป. :1) ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา วิทยาศาสตร

จากภาษาอังกฤษที่วา“Science” นั้นมีรากศัพทมาจากภาษาลาติน วา  “Scientia”  ซึ่งหมายความ
ถึง  “ความรู”   (knowledge)   ฉะนั้นในสมัยกอน  ๆ  คําวา วิทยาศาสตรจึงมีความหมายถึงความรู
เพียงอยางเดียว  กระบวนการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในชวงกอน  ๆ  จึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรู
เฉพาะเนื้อหาวิชาใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  วิธีการถายทอดเนื้อหาของครูที่งาย และ   รวดเร็ว
ก็คือ  การบรรยาย  นักเรียนมีหนาที่ ฟง  -  จด  -  จํา

พจนานนุกรมโคลัมเบีย (The   Columbia  Encyclopedia  1963  :  1910 , อางถึงใน
สมจิตร  สวธนไพบูลย ม.ป.ป. : 1 ) ไดใหนิยามความหมายของวิทยาศาสตรไววา เปนการรวบรวม
ความรูอยางมีระบบความรูที่ไดรวบรวมไวนี้เปนความรูเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ ความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นนั้น  มิไดหมายถึงเฉพาะการรวบรวมขอเท็จจริงเพียง
อยางเดียว  แตยังหมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรดวย

   วูดเบิรน  (Woodburn 1965  : 13 , อางถึงใน สมจิตร  สวธนไพบูลย ม.ป.ป. : 1 )  ได
ใหนิยามวิทยาศาสตรวา เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติความรูที่รวบรวมไวในวิชาวิทยาศาสตร
จะเปนการรวบรวมอยางมีระบบ จุดประสงคของการเรียนรูวิทยาศาสตรจะรวมถึงการแสวงหา
ความรู  ขอเท็จจริงตาง ๆ   วิธีการทางวิทยาศาสตร   และเจตคติทางวิทยาศาสตร

ฟชเชอรร  (Fischer  1975  :  5 , อางถึงใน สุวัฒน   นิยมคา  2531 ก :  101 – 102 )
อธิบายวา  คําวา   Science  มาจากคําวา   Scientia  ในภาษาลาติน  ซึ่งแปลวา  ความรู
(Knowledge)   ตามนัยนี้  วิทยาศาสตรก็คือความรูตาง ๆ ซึ่งไมจํากัดวาจะเปนความรูอะไร  หรือ
ความรูประเภทใด  อาจจะเปนความรูวิทยาศาสตรธรรมชาติ  หรืออาจจะเปนความรูสาขาวิชาอื่น ๆ
ก็ได  อาจจะเปนความรูสัพเพเหระที่ปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพ  หรือความรูที่เปนศาสตรก็ได
เพราะมันกินความกวางเหลือเกิน  โดยรากศัพทที่หมายถึงความรูนี้เอง จึงมีคําขยายความรูตอทาย
คําวาวิทยาศาสตร เชน Social  Sciences (วิทยาศาสตรทางสังคม – ความรูเกี่ยวกับสังคมศาสตร)
Political  Sciences ( วิทยาศาสตรทางการปกครอง – ความรูทางรัฐศาสตร ) Natural  Sciences
(วิทยาศาสตรของธรรมชาติ – ความรูของธรรมชาติ )  เปนตน

จากความหมายดังกลาว  พอสรุปไดวาวิทยาศาสตร หมายถึงวิชาที่คนหาความจริงของ
ส่ิงตางๆ ในธรรมชาติโดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรวิธีการทางวิทยาศาสตร
และเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
เมื่อนักวิทยาศาสตรพบปรากฏการณธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ในการคนหา

คําตอบ  เขาจะตั้งคําถามตนเองอยู  3  ขอ คือ (สุวัฒน  นิยมคา  2531 : 95 ; สุภาสินี สุภธีระ
2538 : 3 –5 , อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2542  :  8 – 10 )

1. มีอะไรเกิดขึ้นบาง  ( What   Question )  คําถามขอนี้ก็จะทําใหไดขอมูลที่เกิดขึ้นทั้ง
หมดตามสภาพที่เปนจริง  นักวิทยาศาสตรจะตองสังเกตและบันทึกขอมูลไว  เราเรียก empirical
data  สําหรับนําไปวิเคราะห  สังเคราะหสรางเปนความรูตอไป

2. มันเกิดขึ้นไดอยางไร ( How  Question ) คําถามนี้จะทําใหนักวิทยาศาสตรไดลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นวา  อะไรเกิดกอนหลัง มีกระบวนการอยางไร  นอกจากนี้  ยังบอกความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นดวย

3. ทําไมมันจึงเกิดขึ้น ( Why  Question )  คําถามนี้ทําใหนักวิทยาศาสตรคนหา
คําอธิบายปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาจสรางเปนทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ
นั้น ๆ  เชนทําไมเหล็กเมื่อเปนแมเหล็ก  จึงมีอํานาจดูด ก็ทําใหเกิดทฤษฎีโมเลกุลแมเหล็กขึ้น

จะเห็นไดวา  คําถามทั้ง  3  คําถามขางตนนี้  ชวยใหนักวิทยาศาสตรไดคําตอบของ
ปญหาไดคนพบความจริงของธรรมชาติที่มีอยูแลว  ลําดับข้ันตอนของการคนพบทางวิทยาศาสตร
ก็จะได  3  ข้ัน  คือ

ข้ันที่ 1 เปนการพบปรากฏการณธรรมชาติโดยผานประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือชวย
ประสาทสัมผัสเพื่อตอบคําถามวามีอะไรเกิดขึ้น บางมันเกิดขึ้นไดอยางไรและทําไมมันจึงเกิดขึ้น

ข้ันที่  2 เปนการคนหาคําตอบ โดยนักวิทยาศาสตรใชกระบวนการเฉพาะอยางหนึ่งเพื่อ
ใหไดมาซึ่งคําตอบนั้น ๆ   ซึ่งเรียกวา   “กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร”  ถึงแมวา
กระบวนการแสวงหาความรูที่นักวิทยาศาสตรนําไปใช  จะมีความแตกตางกัน แตมีลักษณะรวม    
ที่คลายกัน ทําใหสามารถจัดเปนขั้นตอนได  ข้ันตอนที่ใชเปนแนวทางในการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรนี้เรียกวา  วิธีการทางวิทยาศาสตร

ข้ันที่ 3  เปนคําตอบของปญหาหรือปรากฏการณธรรมชาติ  ซึ่งเปนตัวความรูทาง
วิทยาศาสตร  แผนภาพของการไดมาซึ่งความรูวิทยาศาสตร  จะเปนดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
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การไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร

จากแผนภูมิจะเห็นไดวา  วิทยาศาสตรนั้นเปนการคนควาหาความจริงในธรรมชาติโดยใช
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร นั่นคือ วิทยาศาสตรนั้นไมใชเฉพาะตัวความรู
วิทยาศาสตรเทานั้น  แตรวมทั้งกระบวนการที่ไดความรูนั้นมาดวย  ดังนั้น  ในการสอนวิทยาศาสตร
แกผูเรียน จึงตองเสนอใหครบทั้งตัวความรูวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรดวย

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงคในการสอนวิทยาศาสตรจะสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรดังนั้น

การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  ที่จะสงผลตอความสําเร็จของผูเรียนจะตองประกอบดวย
1. วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการเฉพาะที่ นักวิทยาศาสตรนําไปใชในการ

แสวงหาความรูซึ่งอาจแตกตางกันบางแตก็มีลักษณะรวมกัน  ที่ทําใหสามารถจัดเปนขั้นตอนได
ลําดับข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร  มี  4  ข้ันตอน คือ  1)   ข้ันระบุปญหา  ส่ิงสําคัญในข้ันนี้
ก็คือ  ความสนใจที่นักวิทยาศาสตรมีตอส่ิงที่ตนเองพบเห็น  ซึ่งเกิดจากความอยากรูอยากเห็น
และทักษะในการสังเกต  2) ข้ันตั้งสมมติฐาน  คือ การคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได  ซึ่งในทาง

เมื่อนักวิทยาศาสตรพบ
ปรากฏการณธรรมชาติ
(Natural  Phenomena)

จะคนคําตอบดวยกระบวน
การแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร
(Scientific  Processes)

ไดตัวความรูวิทยาศาสตร
(Scientific  Knowledge)

จะใชคําถาม

มีอะไรเกิดขึ้นบาง
มันเกิดขึ้นไดอยางไร
ทําไมมันจึงเกิด

กระบวนการดังกลาว
ประกอบดวย

วิธีการทางวิทยาศาสตร
    (Scientific  Method)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
    (Science  Process  Skills)
เจตคติทางวิทยาศาสตร
    (Scientific  Attitude)

ขอเท็จจริง  (Fact)
มโนมติ  ( Concept)
หลักการ  (Principle)
กฎ  (Law)
ทฤษฎี  (Theory)

มีหลายประเภท
ไดแก

แผนภูมิที่ 3 แสดงการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร
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วิทยาศาสตร เรียกวา  สมมติฐาน 3)   ข้ันรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและ / หรือการทดลอง และ
4) ข้ันสรุปผลการสังเกตและ / หรือการทดลอง (คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุ
อุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 2525 : 232 , ภพ เลาหไพบูลย 2540 :10, อางถึงใน กระทรวงศึกษา
ธิการ, กรมวิชาการ 2542  : 10)

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  (Science  Process  Skills)  ในการแสวงหา
ความรูของนักวิทยาศาสตรนั้น  นักวิทยาศาสตรไดใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  และตองมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรดวย นักวิทยาศาสตรจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยูกับความสามารถ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตรแตละคน  ซึ่งเปนทักษะทางปญญา
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางมีระบบ  ซึ่งมีอยางนอย  13  ทักษะ
(American Association for the Advancement of Science : AAAS ,  อางถึงใน กระทรวงศึกษา
ธิการ, กรมวิชาการ  2542 : 12)

       ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน   (Basic  Science  Process  Skills)  มี
8  ทักษะ  ไดแก   1) ทักษะการสังเกต  2) ทักษะการวัด   3) ทักษะการจําแนก   4) ทักษะการใชตัว
เลข   5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติ  6) ทักษะการสื่อความหมาย  7) ทักษะการทํานาย
และ   8)  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล

    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน (Complex Science  Process
Skills)  มี  5  ทักษะไดแก  1)    ทักษะการตั้งสมมติฐาน    2) ทักษะการควบคุมตัวแปร   3) ทักษะ
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 4) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  และ   5) ทักษะ
การทดลอง

3.  เจตคติทางวิทยาศาสตร  ( Scientific  Attitude)
การที่นักวิทยาศาสตรจะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู

หรือแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดผลดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับแนวคิดและการกระทําซึ่ง
ถือเปนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรผูนั้นดวยพฤติกรรมหรือแนวคิดของบุคคลที่แสดงออกทางดาน
จิตใจที่มีอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร นี้  จัดเปนเจตคติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งประกอบดวย  1)  มี
ความละเอียดถี่ถวน  และความมานะบากบั่นในการสังเกตหรือการทดลอง    2) ไมตัดสินใจงาย ๆ
โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ    3) มีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของ   ผูอ่ืน
ดวยใจเปนธรรมโดยไมยึดมั่นในความคิดของตนฝายเดียว 4) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี   5) มีความกระตือรือรนที่จะตองคนควาหาความรูใหกวางขวางมากขึ้น  6) มีความสุจริต
ทั้งในการคิดและการกระทํา และ 7) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆที่มีคุณคาตอ
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การดํารงชีวิต ( คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 2525
:15 ,  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2542  : 13 )

 การที่ผูเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูหรือ แกปญหา
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอนั้น  นอกจากจะชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียนแลว  ยังจะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหเกิดแกผูเรียนดวย
เพราะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร มีความหมายครอบคลุมความสามารถทางสมองผล
ผลิตที่แปลกใหม  กระบวนการแกไขปญหาคลายคลึงกับความคิดสรางสรรคทั่วไป  แตมีจุดเนนที่
การแสดงความคิดยืดหยุน  ความคิดริเร่ิมและความคลองในการคิดนั้น  อาศัยความรูและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช (ประจิม นามโคต 2530, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ 2542 : 13 )

เมื่อพิจารณาธรรมชาติและวัตถุประสงคในการสอนวิทยาศาสตรดังกลาวขางตนจะเห็น
วาวิธีการเรียน วิธีการสอนที่จะสงผลตอกระบวนการเรียนรูที่ยั่งยืนของเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษานั้น  จะตองเปนวิธีการเรียน และวิธีการสอนที่นอกจากจะทําใหผูเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ดานเนื้อหาสูงขึ้นแลว  ยังตองทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดานกระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นดวยจิตวิทยาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําความรู
ทางดานจิตวิทยามาใช  ซึ่งครูเปนบุคคลสําคัญที่จะตองเขาใจธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูของ
เด็ก ซึ่งประเวศ  วะสี ( 2537 :27 – 28 , อางถึงใน   ลัดดา  ภูเกียรติ  2544  :  5 – 7 ) ไดเสนอเกี่ยว
กับกระบวนการเรียนรูของมนุษยไววา  เปนสิ่งสําคัญมากเพราะมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูให
บรรลุอะไรได  หากไดรับการพัฒนาไปตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูซึ่งมีอยู  10  ข้ันตอนดังนี้

ข้ันที่   1   การสังเกต  ใหสังเกตในสิ่งที่เห็นหรือส่ิงแวดลอม  หรือแมแตในการทํางานถา
ใครสังเกตมากก็จะเกิดปญหามาก

ข้ันที่  2  การบันทึก  บันทึกสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็น  เพื่อจะไดไมลืมเมื่อนํากลับมาดูมา
อานในครั้งตอไป  การบันทึกจะทําใหเราฉลาดขึ้น

ข้ันที่   3   การนําเสนอ   เมื่อไดเรียนรูอะไรมาก็นําเสนอใหเพื่อน ๆ และครูไดรับความรู
ข้ันที่   4   การฟง   การรูจักฟงคนอื่นจะทําใหฉลาดขึ้น  ฟงมากก็ฉลาดมาก
ข้ันที่   5   ปุจฉา   วิสัชนา  เพื่อใหเกิดความกระจาง  แจมแจง  ชัดเจน  ตองมีการถาม –

ตอบ  รวมไปถึงหัดใหมีความอดทนตอความคิดเห็นที่แตกตาง
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ข้ันที่   6   การตั้งสมมติฐานและการตั้งคําถาม  ครูจะตองฝกใหนักเรียนไดตั้งคําถามซึ่ง
เปนคําถามมาตรฐาน  4  อยาง  ไดแก  ส่ิงนี้คืออะไร  เกิดจากอะไร  อะไรมีประโยชน  สําหรับเร่ือง
อะไร  ทําอยางไรจะสําเร็จประโยชนอันนั้นซึ่งเปนการกระตุนใหแสวงหา  และสรางความรู

ข้ันที่   7  การคนหาคําตอบ ซึ่งสามารถหาไดจากแหลงตาง ๆ ทั้งสื่อหนังสือตํารา  บุคคล
และคนอื่น ๆ รวมไปถึงการถายทอดทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบาน  เปนตน
               ข้ันที่   8  การวิจัย  เปนการสรางความรู  เปนวิถีชีวิต   การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การเรียนรูในการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท

ข้ันที่  9 การเชื่อมโยงใหเกิดปญญา  เมื่อเรียนรูอะไรมาตองเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  เขา
ดวยกัน  เพื่อใหเห็นความจริงทั้งหมดรวมทั้งเห็นและเขาใจตัวเองดวย

ข้ันที่  10  การเขียนบทความทางวิชาการ  เปนการพัฒนาปญญาที่ดี  เพราะการเขียน
คือกาารใชพลังสมองในการคิดเรียบเรียงถอยคําใหเปนเรื่องราวเกิดความชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูอาน
เขาใจตรงกัน

นอกจากนี้  วิชัย  วงศใหญ  ( 2542  :  5 ) ไดเสนอกลไกของกระบวนการเรียนรูแนวใหม
ที่ครูจะตองมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปนหลักเพื่อเสริมสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  โดยมุงหวัง
ใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข  โดยคํานึงถึงความตองการ  ความสนใจและความถนัด  เปน
การเคารพสิทธิของผูเรียน  ส่ิงสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีสาระและสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการดํารงชีวิตนั้น  คือการเสริมสรางวุฒิภาวะของผูเรียนไปพรอม ๆ กับการทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวัน

จากที่กลาวไวขางตน  สรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  หรือวิชาใด ๆ
ก็ตามครูจะตองมีทักษะในการสอน มีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนมีความเขาใจเนื้อหา
วิชาที่เกี่ยวของ และมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชจิตวิทยาเพื่อจะไดเขาใจในธรรมชาติของผูเรียนแต
ละคนมีความพรอมอยูในระดับใดซึ่งครูจะตองทําหนาที่ในการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางถาวร  เปนผูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร  ครูตองสอนใหผูเรียนมีความรู
ทางวิทยาศาสตร  เปนผูสืบเสาะหาความรู  เปนผูคนพบ  เปนผูคิดอยางพินิจพิเคราะหและสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ได  โดยประยุกตใชความรูที่ไดเรียนวิทยาศาสตรไปแลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน
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ทฤษฎีหลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู ครูผูสอน
ควรนําทฤษฎีหลักการสอนวิทยาศาสตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  คือ ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท  และ ทฤษฎีการสอน
ของกาเย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ทฤษฎีพัฒนาการของ  Jean  Piaget
 เพียเจทเชื่อวาสติปญญา คือความสามารถในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม

ระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพแหงชีวิต จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย ซึ่งเพียเจท
(Piaget 1972, อางถึงใน  สุรพล  พยอมแยม 2540:32 – 33)  แบงการพัฒนาการทางสติปญญา
ของมนุษยเปน  4  ข้ัน  ตามระดับอายุ  คือ

      1.   ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  (Sensorimotor   Stage)  ตั้งแตแรกเกิด
ถึง  2  ขวบ  เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน  ปาก  ตา  หู

      2.   ขั้นความคิดกอนเกิดการปฏิบัติการ  (Preoperational  thought   Stage)  ชวง
อายุ 1.5  -  6  ขวบ  เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูด  และเขาใจเครื่องหมายทาทางที่ส่ือความหมาย
เรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดีข้ึน  แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุ
ผลมาอางอิงได

           3.   ข้ันการคิดแบบรูปธรรม  (Concrete  Operational  Stage)  ชวงอายุ  7 – 11
ป ข้ันนี้เด็กสามารถใชเหตุผลกับส่ิงที่แลเห็นได  เชน  การแบงกลุมส่ิงเราตาง ๆ มองเห็นความ
สัมพันธของ  ส่ิงตาง ๆ ไดดีข้ึน

              4.  ข้ันการคิดแบบนามธรรม  (Formal Operational Stage)   ชวงอายุ 11 – 15  ป
เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึน สามารถตั้งสมมติฐานและ
แกปญหาได  การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร    (Logical  Thinking)  จะพัฒนาไปสูความ
สมบูรณและเกิดโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญ
อาจแตกตางกันที่คุณภาพ  เนื่องจากประสบการณนอยกวา

      เพียเจทไดกําหนดหลักการสอน ไวดังนี้ คือ  1) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนได
กระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง 2) การพัฒนาความคิดกระทําไดโดยการจัดโอกาสใหนักเรียนไดดูดซึม
และปรับขยายโครงสรางของความคิดอยูเสมอ  3) การจัดความรูใหนักเรียนไดฝกและพัฒนาความ
คิดนั้น ควรจัดใหสอดคลองกับระดับข้ันของการพัฒนาความคิด และ 4 ) การจัดกิจกรรมการเรียนรู
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พยายามใหนักเรียนคิด แกปญหาโดยการทดลองใหเห็นจริง และหาเหตุผลเชิงรูปธรรมและ
นามธรรมประกอบการอภิปราย

     ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 – 4 ซึ่งมีชวงอายุประมาณ  8 -10  ป  พัฒนาการคิดอยูในขั้นที่ 3   ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ควรเปนรูปธรรมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  จัดโอกาสใหพัฒนาความคิดเชิงเปนเหตุ
เปนผลโดยมีของจริงประกอบ  และใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง

2.  ทฤษฎีการสอนของกาเยห
        กาเยห   (Gange  1974  ,  อางถึงใน  สมจิตร  สวธนไพบูลย  ม.ป.ป.  :  92 -94 )   
เปนทั้งนักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดจําแนกการเรียนรูไว  8 ประเภท ไดแก 1) การเรียนรูโดย
สัญญาณ  เปนการเรียนรูดวยประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง  5  อยางพรอมกัน  ทั้งนี้
ตองมีสวนสัมพันธกับอารมณเปนพื้นฐาน มีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราที่เปนเงื่อนไข เชน เด็กกลัว
สุนัขเหาเสียงดัง     2)  การเรียนรูจากความสัมพันธของสิ่งเราและการตอบสนอง  เชน  นักเรียนจะ
ลงมือทําการทดลองเมื่อครูพูดวาเริ่มได   3) การเรียนรูจากปฏิกิริยาตอบสนองหลายชวง  เชน   
นักเรียนสามารถกอไฟไดหลังจากไดอภิปรายถึงขั้นตาง ๆ  ของการกอไฟแลว    4) การเรียนรูจาก
ความสัมพันธหลายชวงภาษา เชน  นักเรียนทองหลักการที่วาลมรอนลอยขึ้นสูเบื้องบนไดถูกตอง
5) การเรียนรูโดยสามารถแยกแยะความแตกตาง  เชน  เลือกลูกกุญแจที่ถูกตองจากพวงกุญแจ
6) การเรียนรูมโนมติ  เชน สามารถเลือกแมเหล็กออกมาจากกองวัสดุได  7)  การเรียนรูกฎเกณฑ
เชน  เมื่อใหหลักการวา  “ ลมรอนลอยขึ้นสูเบื้องบน “   นักเรียนสามารถตอบคําถามที่ใหเช็คผิดถูก
วา    “ สวนที่เย็นที่สุดคือที่พื้น “  ไดถูก   8) การแกปญหา  ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูข้ันที่ 1 – 7 และ
สามารถใชความรูเหลานั้นแกปญหาได

   จากทฤษฎีของกาเย    พอสรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  สรางบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร  
นอกจากนี้ ครูจะตองจัดเนื้อหาบทเรียนใหสอดคลองกับสภาพความพรอมและความตองการของ  
ผูเรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหา ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุ
ประสงคของการเรียน
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ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
การที่ทุกคนจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงพอที่จะ

สามารถอยูในโลกของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีความสุขตามที่ควรจะเปน  มีสมรรถภาพ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงพอที่จะเปนฐานกําลัง ในการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสามารถปรับตัวชวยใหการเปลี่ยนแปลงของสังคมเปนไปอยาง
ราบร่ืนเหมาะสมได ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพในการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ระดับประถมศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต  สุภาสินี  สุภธีระ และคณะ ( 2533  : 103 – 114 )
กลาววา เปาหมายในการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพในระดับประถมศึกษา
คือสอนใหผูเรียนไดรับทั้งตัวความรูและมีทักษะในการคนควาหาความรูและแกปญหาตาง ๆ  ดวย
ตนเองโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  ปลูกฝงอบรมใหเกิดคานิยมและเจตคติเชิงวิทยาศาสตรที่
เหมาะสม   ไดแก  เปนคนมีเหตุผล  ใจกวาง  ยอมรับ และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได
มีความมุงมั่นในการทํางานและมุงมั่นที่จะปรับปรุงกิจการงานตาง ๆ ของตนเองใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  มีนิสัยในการใฝหาความรูอยูเสมอ  ขยัน  อดทน และซื่อสัตว  ตลอดจนตระหนักถึงความ
สําคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตร

ในระยะสิบกวาปที่ผานมาคุณภาพของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับประถมศึกษาของเรา  ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายเทาที่ควร  ดังรายงานสรุป
การวิเคราะหการใชหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตใน
สวนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรพบปญหาที่เดนชัดดังนี้

1.   ความขัดแยงในความคิดเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของหลักสูตร  ซึ่งมีผูเห็นดวย
และไมมเห็นดวยกับการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรไวในกลุมสรางเสริมประสบการณืชีวิต  มีทั้ง
ที่อยากใหบูรณาการเปนหลักสูตรที่มีหลักการดี  เพราะเราตองสอนไมใชสอนหนังสือ  การเรียนเพื่อ
สอบเปนเรื่องรองจากการเรียนเพื่อนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต  และเห็นวาปญหาที่มีนาจะ
เกิดจากการนําหลักสูตรไปใชมากกวาที่จะเกิดจากตัวหลักสูตร  สวนผูที่ไมเห็นดวยนั้นมีเหตุผลวา
ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูมาก และยังเปนเครื่องมือ
สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ จึงไมควรหลบซอนไวในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เพราะ
ทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของใหความสําคัญตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยลง

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนยัง   
ไมเปนที่พอใจ ดังขอมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ
ประเทศ ปการศึกษา 2532 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการ       
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6    มีเพียงรอยละ  43.40       สวนคะแนนเฉลี่ย
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ผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหาวิทยาศาสตรไดรอยละ  67.10  ซึ่งเปาหมายรอยละ  70
 3. ครูสวนหนึ่งยังใชหนังสือเรียนเปนหลักในการสอน ขาดการเนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

4. หนังสือเรียนและแผนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ยังไมชัดเจนเพียงพอ
แกการนําไปใชจัดการเรียนการสอนใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได

    5. การวัดผลยังไมสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาวิชาการ  เนนวัดความรูมากกวาการ
ปฏิบัติ

    6. ดานสิ่งแวดลอมภายนอกหองเรียน     ควรมีการสรางบรรยากาศวิทยาศาสตร   และ
เทคโนโลยีในโรงเรียน  เชน  จัดบอรดเนนเกี่ยวกับความกาวหนาหรือผลงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตลอดเวลา  มีการประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับช้ันตาง ๆ
จัดกิจกรรมเผยแพรชีวประวัติของนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง เพื่อกระตุนใหเยาวชน
สนใจอยากเลียนแบบ  จัดใหมีศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําจังหวัด  ซึ่งเปนแหลงรวม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนสวนรวมใหนักเรียนในจังหวัดไดเขามาศึกษาเปนการเสริมและ
เปดโลกทัศนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นอกจากนี้ควรจัดคายวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน
ระดับประถมศึกษาใหแพรหลาย  และเพิ่มรายการวิทยุและโทรทัศนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับประถมศึกษาใหมากขึ้น  รวมทั้งผลิตเกมสและของเลนตาง ๆ ที่ชวยฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแกเด็กดวย

7.  ดานการสนองความแตกตางระหวางบุคคล  นอกจากจัดหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป
แลวควรจะมีหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กปญญาเลิศและเด็กปญญาดอยดวย

8.   ดานการศึกษาตอเนื่อง  เนื่องจากความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับประชาชน
จึงควรจัดเปนการศึกษาตลอดชีวิต

จะเห็นไดวา   ถาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
ของไทยในอนาคตมีคุณภาพตามเปาหมายแลวก็จะสงผลใหการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับสูงขึ้นไปมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นดวย  ทําใหนอกจากจะเอื้อใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนผลสําเร็จดังนโยบายของรัฐบาลแลว  ยังเปนที่คาดไดอีกวาสังคมไทยในอนาคตจะ
เปนสังคมของผูมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร  เปนผูผลิตและผูบริโภคที่สามารถ  มีวิจาณญาณในการ
ตัดสินใจเลือกใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและสรางสรรคสามารถชวยใหการ
เปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงอยางรวดเร็วนั้นเปนไปไดอยางราบรื่น
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การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับ 
ผูเรียนทุกวัย ทุกระดับช้ัน ทุกสาระวิชา  โดยยึดหลักความเชื่อที่วา มนุษยทุกคนสามารถเรียนรูได 
และมนุษยแตละคนมีรูปแบบหรือการจัดการเรียนรู (Learning Styles) ที่แตกตางกัน  การจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่มุงใหนักเรียนไดใชสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยาง  
เทาเทียมกัน  ซึ่งเปนแนวคิดความเชื่อในการเรียนรูของมนุษย ของแมคคาธีย (McCarthy 1980, 
อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 87)  และจากความเชื่อที่วามนุษยสามารถเรียนรูได  และเรียนรู
ดวยวิธีแตกตางกัน จึงไดมีนักจิตวิทยาหลายทานศึกษาเรื่องการทํางานของสมองซีกซายและ      
ซีกขวา จนเกิดเปนรูปแบบในการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน

การทาํงานของสมองมนุษย
สมองเปนอวัยวะที่อยูบนสุดของรางกาย  อยูภายในกะโหลกศรีษะ  คนสวนใหญมักจะ

ตอบวาสมองมีไวสําหรับคิด  จําและตัดสินใจ ซึ่งเปนเพียงหนาที่สวนหนึ่งของสมองสวนบน
(Neocortex) เทานั้น  แตยังมีสมองสวนกลาง  (Limbic  System)   และสมองสวนลาง
(Brainstem)  อีก  สมองทั้งสามสวนนี้แมมีหนาที่แตกตางกัน  แตก็ทํางานประสานกันอยางใกลชิด
ทําหนาที่คลายศูนยควบคุมคอยสั่งการกิจกรรมทุก ๆ อยางในรางกายของคนเรา  ทั้งการคิด
การเคลื่อนไหว   ความรูสึก  การพูด  หรือแมแตการเอาตัวรอดในภาวะฉุกเฉิน  สมองเปนอวัยวะ
สําคัญที่ทํางานตลอดเวลาชวยใหชีวิตของคนเราดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ

สมองมนุษยหนักประมาณสามปอนด หรือหนึ่งกิโลกรัมคร่ึง ซึ่งคิดเปนสองเปอรเซ็นต
ของ น้ําหนักรางกาย  ใชเลือดประมาณยี่สิบเปอรเซ็นตของปริมาณเลือดในรางกาย  ใชออกซิเจน
ถึงหนึ่งในส่ีของปริมาณที่รางกายหายใจเขาไป และมีขนาดใหญกวาสมองของสัตวชนิดอื่นๆ ที่มี
วิวัฒนาการใกลเคียงกับมนุษยที่สุด  ถึงสามเทา  มีลักษณะนิ่ม ๆ หยุน ๆ  คลายเยลลี่  มีเมือกหุม
โดยรอบ

พอล แมคลีน (Paul   MacLean , อางถึงใน  เธียร  พานิช 2544 : 12 )   ไดกลาวถึง
ทฤษฎีสมองสามสวน    (The  Triune  Brain  Theory)  ดังนี้

1. สมองสวนซีรีบรัม  (Cerebrum)  คือ  สวนของความคิด
2. สมองสวนลิมบิก  (Limbic)  คือ  สวนของการควบคุมอารมณ
3. สมองสวนเบรนสตีม  (Brainstem)  คือ  สวนของสัญชาติญาณ  ระบบอัตโนมัติ
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สมองสวนลาง  (Brainstem) เปนสมองสวนที่เกาแกที่สุดเชื่อวามีอายุไมต่ํากวา 200
ลานป  ลอมรอบสวนบนของ Spinal  Cord  มีหนาที่ควบคุมกิจกรรมพื้นฐานเชนการหายใจ
การเคลื่อนไหว ตลอดจนกระบวนการเผาผลาญพลังงาน (Metabolism) ของอวัยวะตาง ๆ หนาที่
หลักของสมองสวนนี้ไมไดมีไวสําหรับ “คิด”  หรือ  “เรียนรู”  แตเปนตัวควบคุมที่ถูกกําหนดหรือถูก
โปรแกรมไวกอนแลวเพื่อใหรางกายทํางานไดตามปรกติ  ตามที่ควรจะเปนและตอบโตเพื่อการอยู
รอดในยามฉุกเฉิน

ถัดขึ้นมาเปนศูนยควบคุมความรูสึก  หรือ  Limbic  System  ลอมรอบ Brainstem
( คําวา  “ลอมรอบ” หรือ  Ring ในภาษาอังกฤษ  ตรงกับคําวา Limbus  ในภาษาลาติน) และเมื่อ
หลายลานปของการวิวัฒนาการผานไป  Limbic  System  ไดสรางเครื่องมือสําหรับการ  “เรียนรู”
และ  “จํา”  ข้ึนมาเปนสมองสวนที่ใชคิด  (Thinking   Brain) หรือ Neocortex

  จากความจริงที่วาสมองสวนบนนี้วิวัฒนาการมาจากสมองสวนควบคุมอารมณ  ทําให
เราเห็นถึงความสัมพันธระหวาง  “ความคิด”  กับ  “ความรูสึก”  และสมองสวนควบคุมความรูสึก
เกิดขึ้นนานกอนสมองสวนที่ใชคิดดังนั้นถาเรารูสึกโกรธ แสดงวาเรากําลังมีความขัดแยงภายใน
ระหวาง “ความคิดที่มีเหตุผล”  กับ  “ความรูสึก”  และโอกาสที่อารมณจะอยูเหนือเหตุผลนั้นมีมาก
ทีเดียว ในชีวิตประจําวันและในหนาที่การงานเราพบวาความสําเร็จข้ึนอยูที่วาใครจะควบคุม
อารมณของตนไดดีกวากัน

   การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหสัตวฉลาดขึ้นมีความเปนอยูสอดคลองกับความตองการของตน
เองและสภาพแวดลอม  มีทางเลือกในการอยูรอดมากขึ้น  แทนที่เปนไปตามโปรแกรมอัตโนมัติ
อยางเดียว  เชน  ถากินผลไมชนิดนี้แลวไมสบายก็จะหลีกเลี่ยงไมกินอีก  เปนตน

นีโอคอเท็ค (Neocortex)  เปนสวนของปญญา  สมองสวนนี้ของมนุษยจะใหญกวา
สมองของสัตวทุกชนิด  เปนสวนที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอ่ืน ๆ เปนสวนที่ใชคิด  ประกอบ
ดวย ศูนยรวบรวมและทําความเขาใจตอขอมูลที่ไดรับ  ซึ่งนอกจากรูสึกแลว  ยังคิดเกี่ยวกับความรู
สึกไดดวย  เชน  “คิดอยางไรเกี่ยวกับความรัก”  ทําใหเรามีความซาบซึ้งตองานศิลปะสัญลักษณ
และจะมีจินตนาการตาง ๆ

    เดิมเชื่อกันวาโครงสรางของ  สมองสวนกลาง (Limbic   System)  มีหนาที่คอยควบคุม
ทางดานอารมณ  เชน  ความตองการทางเพศ  อันเปนการตอบสนองความปรารถนาตามธรรมชาติ
เพื่อการอยูรอดของเผาพันธุเทานั้น  แตการที่เกิดสมองสวน นีโอคอเท็ค  และความเกี่ยวของกับ
สมองสวนกลางขึ้นนั้นทําใหเกิดความสัมพันธแบบสามีภรรยา แมลูก อันเปนพื้นฐานของครอบครัว
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และความมุงมั่นระยะยาวที่จะเลี้ยงลูกออนชวยใหการพัฒนาการของมนุษยเปนไปไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

  เราสามารถนําพื้นฐานความ รูเร่ืองสมองสามสวนมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพได  โดยเริ่มแรกผูสอนตองสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนเสียกอนถาผูเรียนยังมีความ
หิว ตกใจและความกลัว  หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายแลวนักเรียนจะไมมีเวลาคิดถึงเรื่อง
อ่ืนนอกจากปญหาที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น  สมองสวนลาง  (brainstem) กําลังทํางาน  ส่ังการ
หรือหาวิธีใหรางกายโตตอบอยางรวดเร็วจนแทบจะไมตองคิด  คลาย ๆ กับระบบอัตโนมัติซึ่ง
บางครั้งก็ไมรูตัวหรือจํารายละเอียดไมไดเมื่อเหตุการณนั้นผานไป  อันเปนกระบวนการปองกันตัว
เพื่อความอยูรอดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอันดับแรก  ผูสอนตองรีบดําเนินการแกไขตรงจุดนี้
กอน   มิฉะนั้นจะเปนอุปสรรคอยางมากตอการเรียนรู

  ในทางตรงกันขาม  หากผูเรียนรูสึกอิ่มทอง  ปลอดภัย  แสดงวาความตองการพื้นฐาน
ของ   ผูเรียนไดรับการตอบสนอง  ในจังหวะนี้ผูสอนตองสรางความมั่นคงทางอารมณและความรู
สึกให    ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีแกตนเองและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสมาชิกของกลุมเพื่อนเสียกอน
รวมทั้งการจัดสภาพของกระบวนการและสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู  เชน  การรับรูขอมูลทาง
สายตา  การไดยิน  ความรูสึก  การสัมผัส  เปนตน  โดยมีสมองสวนกลางคอยควบคุมอยู  ซึ่งดู
เหมือนกับวานาจะเพียงพอที่ทําใหเกิดการเรียนรูได  แตในความเปนจริงแลวเปนเพียงการเริ่มตน
ในการจัด     ส่ิงแวดลอมที่ดีเทานั้น  เปนความพรอมในระดับหนึ่ง  ยังตองมีการจัดการที่เหมาะสม
เพื่อใหสมองสวนบนไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพในลําดับตอไป

  นั่นคือ  ครูตองเขาใจถึงการทํางานของสมองสวนบนทั้งซีกซายและขวาแลวจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับการทํางานของสมองทั้งสองซีก ทําใหสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผูเรียนในที่สุด หากผูสอนละเลยหรือใชวิธีการซ้ําซาก
ผูเรียนจะเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนและพยายามแยกตัวออกจากกลุม  เพื่อไปแสวงหาสิ่งที่
ตื่นเตนภายนอกมาทดแทน

สมองสวนบนซีกซายและซีกขวา  (Neocortex)
  เราทุกคนเกิดมาพรอม “สมอง” ซึ่งเปนเครื่องมือที่ดีเยี่ยมชิ้นหนึ่ง ประสิทธิภาพนั้นพูดได

วามหัศจรรยทีเดียวมนุษยใหความสนใจเรื่องสมองมานานแลว  ยอนกลับไปประมาณสี่รอยปกอน
คริสตกาล  ทานไฮโปรเครติส  (Hipprocrates)  ปราชญชาวกรีกไดสังเกตวาทหารที่ไดรับบาดเจ็บ
ตรงศรีษะซีกขวาจะมีปญหาในการควบคุมอวัยวะซีกซายของรางกายและกลับกันสําหรับผูที่ศรีษะ
ซีกซายไดรับบาดเจ็บ  จะมีปญหาในการควบคุมอวัยวะซีกซาย
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เหตุการณคลาย ๆ  กันนี้  เกิดขึ้นที่โรงเรียนแหงหนึ่งแถวฝงธนบุรีเมื่อป  2542    ขณะที่
นักเรียนกําลังซอมกีฬาอยูในโรงพละศึกษานั้นไดมีเศษโลหะตกทะลุหลังคาลงมาโดนเขาตรงศีรษะ
ซีกขวาของนักเรียนคนหนึ่งอยางแรงไดรับบาด เจ็บตองนําสงโรงพยาบาลทําใหเขาไมสามารถใช
แขนและขาซายไดสะดวก

ในป ค.ศ. 1972 นายแพทยโรเจอร  สเปอร  (Dr.Roger  Sperry , อางถึงใน เธียร พานิช
2544 : 16) ศัลยแพทยทางประสาท  จากสถาบันเทคโนโลยี  แหงแคลิฟอรเนีย  ไดรับรางวัลโนเบล
จากการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการทํางานของสมองทั้งสองซีก  ไดขอสรุปที่นาสนใจวาสมองสองซีก
จะมีความถนัดในเรื่องตาง ๆ ที่แตกตางกัน

สมองซีกซายจะมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษา  การฟง  ความจํา  การวิเคราะห  เหตุผล
การจัดลําดับ  การคิดคํานวณ  สัญลักษณ  เหตุผลเชิงตรรกและวิทยาศาสตร  สวนสมองซีกขวาจะ
มีศักยภาพเกี่ยวกับจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  อารมณ  ความรูสึกรับรู  ภาพรวม  การรับรู
ทางประสาทสัมผัส  ศิลปะ  สุนทรี  รูปทรง  รูปแบบ  สี  ดนตรี  มิติสัมพันธและการเคลื่อนไหว เพื่อ
ใหงายตอความเขาใจ มีการเปรียบเทียบการทํางานของสมองซีกซายเหมือนกับการมองตนไม
ตนเดียว  สวนการทํางานของสมองซีกขวาเหมือนกับการมองปาทั้งปาเห็นเปนภาพรวม

บุคคลที่ใชสมองซีกซายมากที่สุด จะเปนบุคคลที่ทํางานมีระบบ แกปญหาตาง ๆ ดวย
การมองสวนประกอบยอย ๆ มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน เปนนักวางแผนที่ดีเยี่ยม และเปน
นักวิเคราะห   สวนบุคคลที่ใชสมองซีกขวามากที่สุด จะเปนบุคคลที่มองเห็นรูปแบบ แกปญหาโดย
มองที่ภาพรวม เลือกและสรุปความถูกตอง  ส่ิงที่เลือก มีการสรุปและตัดสินโดยไมยึดหลักเหตุผล
บุคคล กลุมนี้เปนผูที่ใชจินตนาการและการหยั่งรู (วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 85)

สมองกับการเรียนรูของมนุษย
แมวาผูเรียนแตละคนจะมีความถนัดในการใชสมองซีกใดซีกหนึ่งตางกัน  แตศักยภาพ

ในการเรียนรูของมนุษยนั้น  ข้ึนอยูกับการทํางานของสมองทั้งสองซีกอยางสอดประสาน  และการ
ทํางานของสมองจะเปลี่ยนทุก ๆ 60 – 90  นาที  ถาซีกหนึ่งทํางานดีอีกดานหนึ่งจะจาง  ผูสอนจะ
ตองกระตุนใหเกิดความสมดุลยของสมองทั้งสองซีก  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู
ดังนั้นนอกจากผูสอนตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลว  ยังตองคํานึงและเคารพถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลดวย

การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับการทํางานของสมองซึ่งเราจะศึกษากัน
ตอไปนั้น  ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาถูกทาทาย  เขาจะไมคิดวาเปนภาระที่นาเบื่อ  แตจะเรียน
ดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ตอเนื่องเปนเวลานาน  เนื่องจากเปนกระบวนการที่สอดคลอง
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กับการทํางานของสมองเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติ สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็ม
ศักยภาพของตนเอง

ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
เดวิด   คอลบ  (David  Kolb  1976 , อางถึงใน  เธียร  พานิช  2544 :  22 )  เชื่อวาการ

เรียนรูประกอบดวยสองมิติคือ  การรับรู  (perception)  และกระบวนการ  (processing)  นั่นคือ
การเรียนรูเกิดจากการที่คนเรารับรูแลวนําขอมูลขาวสารนั้น ไปจัดกระบวนการเสียใหมตามความ
ถนัดของตนเอง  ซึ่ง การรับรูเกิดได  2  วิธีคือ  จากประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม  (Concrete
Experience)  และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม  (Abstract  Conceptualization)  ซึ่งจะ
แทนดวยแกนตั้ง  (Y)  สวน  กระบวนการเรียนรูเกิดได  2  วิธี คือ  จากการปฏิบัติจริง  (Active
Experimentation) และจากการเฝาสังเกต (Reflective Observation)ซึ่งจะแทนดวยแกนนอน  (X)
แกนการรับรูและแกนกระบวนการทั้งสองตัดกันทําใหเกิดพื้นที่  4 สวน  ดังแผนภูมิที่ 4

                           ประสบการณตรง

     

แผนภูมิที่  4  พื้นที่  4  สวน

ในป  1980  เบอรนิส  แมคคารธี  (Bernice  McCarthy,  อางถึงใน  เธียร  พานิช 2544 :
23) ไดประยุกตแนวคิดดังกลาวของ  เดวิด  คอลบ  โดยกําหนดใหพื้นที่ทั้ง  4  สวน   ที่เกิดจากการ
ตัดของแกนการรับรูกับแกนกระบวนการแทนผูเรียน  4  แบบ  ซึ่งมีความสัมพันธกับธรรมชาติ
การเรียนรูของมนุษยและระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา  ดังแสดงในแผนภูมิที่  5

ความคิดรวบยอด

สังเกต
กระบวนการ
   ปฏิบัติ

กา
รร
ับร

ู

14

23
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แผนภูมิที่ 5  ผูเรียน 4 แบบ

ลักษณะการเรียนรูของผูเรียน  4  แบบ  ซึ่งมีสไตลการรับรูและกระบวนการจัดการสิ่งที่
ไดรูแตกตางกัน มีดังนี้

สวนที่  1  ดานขวา  แทนผูเรียนแบบที่  1  (Type  One  Learners)    เปนผูเรียนที่
ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรม หรือผานประสบการณตรง ผานกระบวนการจัดการขอมูล
ดวยการสังเกตอยางไตรตรอง ซึ่งตอมาเขาเรียกผูเรียนแบบที่ 1  วา  ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ
(Imaginative   learners)

สวนที่  2  ดานลางขวา  แทนผูเรียนแบบที่  2  (Type  Two  Learners)  เปน
ผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณที่เปนนามธรรม ผานกระบวนการจัดทําขอมูลดวยการคิด
วิเคราะหจนเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งเราเรียกผูเรียนแบบที่สองนี้วา ผูเรียนถนัดการวิเคราะห
(Analytic  Learners)

สวนที่  3  ดานลางซาย  แทนผูเรียนแบบที่  3  (Type  Three  Learners)  เปน
ผูเรียนที่ชอบเรียนจากการรับรูความคิดรวบยอดแลวผานกระบวนการลงมือทํา  เรียกผูเรียนแบบที่
3  วา  ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก  (Common Sense   Learners)

สวนที่   4  ดานบนซาย   แทนผูเรียนแบบที่ 4    (Type  Four  Learner) เปน
ผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากการลงมือปฏิบัติจนเปนประสบการณตรง หรือรูปธรรม เรียกผูเรียนแบบที่
4  วา  ผูเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ( Dynamic  Learner )

เมื่อนําความคิดเรื่องสมองซีกซายและซีกขวามาผนวกกันกับรูปแบบการเรียนรู                
แมคคารธี (McCarthy)  ไดอธิบายลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง  4  แบบไวดังนี้

        4
Dynamic

1
Imaginative

3
Common
   Sense

     2
Analytic

Why

What

If

How
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การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1 เกิดจากการรับรูประสบการณและผานกระบวนการ
จัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง  (Reflective   Watching)  สมองซีกขวาของเรา  จะคนหา
ความหมายดวยตัวเองหรือทําความเขาใจในแงมุมของเขา  (Personal Meaning)  จากเรื่องที่
ตองการเรียนหรือเร่ืองที่เขาตองการรับรู  และสมองซีกซายจะสรางความเขาใจเรื่องนั้นดวยการ
วิเคราะหในรายละเอียด  คําถามนําทางในเรื่องนี้ คือ  “ทําไม”  (Why)  ผูเรียนจะตองคนหาคําตอบ
ในแงมุมของตนเอง  โดยใชประสบการณที่พบโดยตรง  ความเชื่อ  ความรูสึก  และความคิดเห็น
ของตนเองในการวิเคราะห

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  2  เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอด (Concept)และ
ผานกระบวนการของการคิดวิเคราะห คําถามนําทางคือ “อะไร” (What) สมองซีกขวาของเขาจะทํา
หนาที่คนหาประสบการณใหมที่บูรณาการเขากับส่ิงที่ตองการรู โดยมุงหาขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือ
จากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยในการสรางความคิดรวบยอดหรือขอสรุปที่เปนหลักการ หรือเปน
ทฤษฎี หรือที่เปนความถูกตองแนนอน  ความละเอียดถี่ถวนของความรูและขอมูลที่ไดรับการยืนยัน
แลวจากผูรูผูเชี่ยวชาญ คือ ประเด็นที่ผูเรียนแบบที่ 2  ใหความสําคัญ

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  3  เกิดจากการรับรูโดยนําความคิดรวบยอด  ซึ่งเปน
นามธรรมแลวไปผานกระบวนการของการลงมือกระทําคําถามนําทางของการเรียนแบบนี้ คือ “ทํา
อยางไรจึงจะนําความคิดไปประยุกตใชงานได”  (How Does it Work ?)   สมองซีกซายจะคนหา
หนทางทํางานที่เปนลักษณะของคนอื่น ๆ คือ  ดูวาคนอ่ืนเขาจะทํางานชิ้นนั้นอยางไร  ซึ่งอาจจะ
ตองศึกษารายละเอียดหรือข้ันตอนการทํางานตามแนวของผูอ่ืน  เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนแนวทาง
เฉพาะตนเองตอไป  สมองซีกขวาจะพยายามคนหาหนทางการประยุกตเปนแนวเฉพาะตน

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  4   เกิดจากการรับรูดวยการลงมือการกระทําจนเปน
ประสบการณรูปธรรม  คําถามนําทางคือ “ถา”  (If)  สมองซีกซายจะวิเคราะหถึงความสําคัญและ
ความเกี่ยวโยงกับสถานการณในชีวิตจริง  สมองซีกขวาจะคนหาแนวทางการขยายผลการเรียนรู
ผูเรียนแบบที่ 4  นี้ ประสงคที่จะคนหาความสัมพันธเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง และนําผลการเรียนรูมาสู
ชีวิตจริง  มีความกระตือรือรนที่จะสังเคราะหความรูและทักษะจากการเรียนในแงมุมที่ตนเองได
คนพบเขากับสถานการณอ่ืน ๆ ของตนเองและผูอ่ืน  ถึงแมวาการทําอยางนั้นจะมีความซับซอน
เพียงใดก็ตาม

การเคลื่อนไหวของวัฏจักรทั้งในปจจุบันและอนาคตแหงการเรียนรู เร่ิมตนจากสวนที่ 1
ไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา  จากประเด็นคําถาม  “ทําไม”  ไปสูประเด็นคําถาม  “อะไร”  และ “ทํา
อยางไร”  จนถึงคําถามวา  “ถา”  ซึ่งเปนการจบอยางเปดประเด็นใหมใหผูเรียนคนหาคําตอบที่เปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

ของตนเอง โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ยืดหยุน ตอบสนองผูเรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรูอยาง
หลากหลายใหเรียนอยางมีความสุข และเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชไดกับนักเรียนระดับ
อนุบาล จนถึงอุดมศึกษา  ขอยืนยันนี้ศึกษารายละเอียดไดจากงานที่ ซูซาน มอริส และ แมคคารธี
รวมกับคณะครูสรางแผนการสอนทุกระดับช้ัน  และเกือบทุกวิชารวมไวในหนังสือ  4 MAT In
Action :  Sample  Lesson Plan For Use  With  The 4 MAT  System, 1990.

วัฏจักรการเรียนรู แบบ 4 MAT
วัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีแนวความคิดวา การเรียนรูและการสอนจะตองมี

ลักษณะที่เคลื่อนไหวอยางเปนลําดับข้ันตอนตามวัฏจักรของการเรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียนซึ่งมี
ลักษณะการรูแตกตางกัน ไดมีโอกาสไดเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  อยางมีความสุขโดย
มีความเชื่อพื้นฐาน  ซึ่งเกี่ยวของกับความหลากหลายในการเรียนรูอยูหลายประการ เชน

1.   มนุษยทุกคนรับรูประสบการณและขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกัน
2.   มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดการประสบการณและขอมูลขาวสาร ที่แตกตางกัน
3.   การจัดการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน
4.   ผูเรียนแตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบหรือลักษณะการ

เรียนรูของตนเอง
5.   ในขณะที่วัฏจักรการเรียนรูเคลื่อนไหวไปผูเรียนทั้งหลายจะ “ฉายแวว”  แตกตางกัน

ดังนั้นเขาจึงมีโอกาสเรียนรูจากเพื่อนแตละคน
การเรียนการสอนที่มีฐานความคิดจากความเชื่อพื้นฐานเชนนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ     

ผูสอนตองเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมเพื่อทําในสิ่งตอไปนี้
1. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู ที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะเรียนรู
2. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู ใหมีลักษณะจูงใจเปนงานเบื้องตนของครู
3. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่สอนทักษะผนวกกับความคิดรวบยอดพรอม ๆ กับ

ใหเห็นประโยชนโดยตรง
4. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตัวเอง
5.สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ปลุกใหผูเรียนตื่นตากับเทคนิคการสอนที่ใชทั้งสมอง

ซีกขวาและซาย
6.สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ไมเพียงแตใหเกียรติผูเรียน แตตองชื่นชมความ

หลากหลายของผูเรียนดวย
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แนวการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  จึงออกแบบใหเหมาะกับผูเรียนทุกลักษณะโดย
กิจกรรมบางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุขในการเรียนในชวงกิจกรรมที่ตนถนัด
และรูสึกทาทายในชวงที่ผูอ่ืนถนัดผสมผสานกันไป

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT
วัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น  2543 : 13 – 25)

สรางขึ้นโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณ แทนการเคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู  พื้นที่ของวงกลม
ถูกแบงออกโดยเสนแหงการเรียนรู  และเสนแหงกระบวนการจัดขอมูลรับรูเปน 4 สวน    ดังปรากฏ
ในแผนภูมิที่ 2  โดยใหแตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ  โดยนิยามวา

สวนที่ 1 คือ บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตน (Integrating Experience
with the Self)  ใชคําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมคือ  “ทําไม”  (Why ?)

สวนที่  2  คือ   สรางความคิดรวบยอด  (Concept Formulation)  คําถามที่เปนคําถาม
นํา กิจกรรมประจําสวนนี้ คือ  “อะไร” (What ?)

สวนที่ 3 คือ ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว (Practice and Personalization)
คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้ คือ  “ทําอยางไร”  (How does it work ?)

สวนที่ 4 คือ บูรณาการการประยุกตกับประสบการณของตน (Integrating Application
and Experience)   คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้  คือ  “ถา”  (If ?)

เมื่อนําแนวความคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการใชสมองซีกซายและ
ขวา มาเปนหลักการประกอบทําใหการวางแผนกิจกรรมซอยยอยออกเปน 8 ข้ันตอน  ซึ่งจะชวยให
สามารถจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย และยืดหยุน  ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของ 
ผูเรียน ซึ่งมีลักษณะการเรียนแตกตางกันอยางเต็มที่  ดังแผนภูมิที่ 6  และเพื่อสะดวกในการเตรียม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  แตละขั้นตอนจะมีชื่อเรียกดังแผนภูมิที่ 7
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แผนภูมิที่  6 การแบงวัฏจักรของการเรียนรู  แบบ 4 MAT ออกเปน 8 สวน  ตามบทบาทของสมอง
                  ซีกซายและขวา

แผนภูมิที่ 7   ข้ันตอนของวัฏจักรของการเรียนรู  แบบ 4 MAT

ประสบการณตรง

สังเกต / คิด
วิเคราะห

การลงมือ
ปฏิบัติ

ความคิดรวบยอด

1. สราง
ประสบการณ

2. วิเคราะห
ประสบการณ

3. ปรับประสบการณ

4. พัฒนา
ความคิด

5. ทําตาม
แนวคิด

6. ฝกปฏิบัติ
เพิ่มเติม

7. วิเคราะห
ประยุกตใช

8. แลกเปลี่ยน
   ความคิด

ประสบการณตรง

สังเกต / คิด
วิเคราะห

การลงมือ
  ปฏิบัติ

ความคิดรวบยอด

ผูเรียนแบบ4 ผูเรียนแบบ1

ผูเรียนแบบ3 ผูเรียนแบบ2
ซาย
ขวา

ขวา ขวา

ขวา
ซาย

ซายซาย

ถา ?

ทําอยางไร ? อะไร ?

ทําไม ?
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สวนที่ 1  การบูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตนเอง
เปนชวงที่นักเรียนใชประสบการณอยางเปนรูปธรรมไปสูการสังเกต / คิด วิเคราะห 

อยางไตรตรอง  ครูจะเปนผูกระตุนสรางแรงจูงใจ  โดยมีวิธีการคือ   การใชคําถามสรางความเราใจ  
การอภิปราย การใหนักเรียนทํากิจกรรม การออกไปพบของจริง  ในสวนนี้แบงออกเปน 2 ข้ัน  คือ

   ขั้นที่ 1  ขั้นสรางประสบการณ
        เปนขั้นที่ผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณดวยตนเอง ทําใหผูเรียนรูสึกวาสิ่งที่จะเรียน

นั้นมีความหมายโดยตรงกับเขาเอง  โดยการใหนักเรียนไดสัมผัส ไดเกิดความรูสึก  ไดซักถามหรือ
ไดปฏิสัมพันธกับส่ิงที่กําลังจะเรียน  ครูอาจใชกิจกรรมเกม  การตั้งคําถามใหคิด หรือใหจินตนาการ
เปนขั้นที่เนนการใชสมองซีกขวา  ทักษะที่สําคัญในชวงนี้ คือ  ทักษะการสังเกต  การตั้งคําถาม
ทักษะการสรางมโนภาพ  และการรวมกิจกรรมกลุม

    ขั้นที่ 2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ
        อยูในสวนที่ 1  คือ กระตุนใหเด็กสนใจ และอยากรู  และใหเด็กวิเคราะหตอจาก

ข้ันที่1ซึ่งตองหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในข้ันแรกดวยการวิเคราะห เด็กจะชวยกัน
อภิปรายและอธิบายใหเหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน

สวนที่ 2  สรางความคิดรวบยอด
เปนการเรียนรูในขั้นตอนการเชื่อมโยงจากการเรียนรูขอมูลอยางไตรตรองมาสูการสราง

ความคิดรวบยอด  ครูมีบทบาท โดยเปน ผูเตรียมขอมูล  ใหขอมูล  สาธิต  โดยใชวิธีการ ใหนักเรียน
คนควา  ครูใหขอมูล ฯลฯ  ในสวนนี้แบงออกเปน 2 ข้ัน  คือ

    ขั้นที่ 3  ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด
       ข้ันนี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะห ไตรตรองความรูที่ไดจากขั้นแรก เชื่อมโยง

กับขอมูลที่ครูให / คนควา  เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นจนสามารถจะเรียนรูข้ันตอไปได
กลาวคือ เปนขั้นที่ตองจัดกิจกรรมใหเด็กทํา แลวสรางความคิดรวบยอดเปนของตนเองได เปนขั้นที่
เนนการใชสมองซีกขวา  ทักษะที่สําคัญในชวงนี้คือ  ทักษะการสรางรูปแบบ การจัดระบบการ
วิเคราะห  การจัดลําดับความสัมพันธ  การจัดประสบการณเปรียบเทียบ

    ขั้นที่  4  พัฒนาความคิดดวยขอมูล (หาความรูเพิ่มเติม)
        เปนขั้นของการใหขอมูลรายละเอียดทฤษฎีหลักการใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อใหนักเรียน

สามารถเขาใจ จนสรางความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได เนนการใชสมองซีกซาย ข้ันนี้ครูควร
หลีกเลี่ยงการใหขอมูลความรูดวยการบรรยาย ควรใชวิธีอ่ืนแทน เชน การใหนักเรียนคนควา
ทดลอง สาธิต  หรือ ใหเรียนรูจากวิทยากรทองถิ่น
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สวนที่ 3  การปฏิบัติเพื่อฝกทักษะและการสรางชิ้นงาน
กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นนี้เปนการเคลื่อนไหวจากขั้นสรางความคิดรวบยอดมาสูการ     

ลงมือกระทํา  หรือลงมือทดลองตามความคิดของนักเรียนอยางกระตือรือลน บทบาทของครู คือ
โคช หรือผูใหคําแนะนํา ผูอํานวยความสะดวกผูใหความชวยเหลืออยูเบื้องหลัง โดยใชวิธีการคือให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติ  ในสวนนี้แบงออกเปน 2 ข้ัน  คือ

     ขั้นที่ 5  ทําตามแนวคิดที่กําหนด
    ข้ันนี้นักเรียนจะทําตามใบงานหรือคูมือหรือแบบฝกหัด หรือทําตามขั้นตอน ที่

กําหนด หรือสรุปไวในขั้นที่ 4 ก็ได  เนนการใชสมองซีกซาย  ทักษะที่ใชในชวงนี้ คือ ทักษะการถาม
การสํารวจ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทดลอง  การลองผิดลองถูก การทํานาย  การบันทึก

      ขั้นที่ 6  ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม
         เปนขั้นของการบูรณาการและสรางสรรคอยางแทจริง  เพราะเปนขั้นที่นักเรียนมี

โอกาสแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชา ความซาบซึ้ง และจินตนาการของตน
เองออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ตนเองเลือก  เชน เปนสิ่งประดิษฐ  สมุดรวมภาพ
ภาพวาด  นิทาน บทกวี  หรือบทละครหรือหนังสือ  เปนตน  ซึ่งเนนการใชสมองซีกขวา  ทักษะที่ใช
คือ  ทักษะการจัดระบบ  จัดลําดับกอนหลัง  การแกปญหา การลงมือทํางาน  การสรุปจดบันทึก

สวนที่ 4  การบูรณาการประยุกตใชกับประสบการณของตน
กระบวนการเรียนรูในสวนที่ 4  เกิดจากกิจกรรมของการลงมือกระทําดวยตนเองจน

สําเร็จ และไปสูการรับรูและมีความรูสึกที่ดี เปนประโยชนตอตนเองตอไปครูมีบทบาทเปนผูประเมิน
หรือผูซอมเสริมรวมทั้งผูเรียนรูรวมกันโดยใชวิธีการคือการคนหาตัวเองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแนะนําผูอ่ืน  ในสวนที่ 4 กิจกรรมแบงเปน 2 ข้ัน เชนกัน คือ

       ขั้นที่ 7  วิเคราะหผลและประยุกตใช
           ข้ันนี้นักเรียนจะไดชื่นชมกับผลงานของตนเอง นักเรียนสามารถประยุกตความรู

ที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือนําผลงานของตนเองเสนอในกลุมยอยใหเพื่อน ติชม เปน
ข้ันที่ เนนการใชสมองซีกซาย

       ขั้นที่ 8  แลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน
        ในขั้นสุดทายนี้ นักเรียนจะไดมีโอกาสแบงปนความรูและประสบการณที่ไดรับ

จากการคนควา หรือการลงมือกระทํากับคนอื่น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนจะชวยใหนักเรียนมอง
เห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรูกับเร่ืองอื่น ๆ ที่อาจพบในสถานการณใหม  ทักษะที่ใชในชวงนี้
คือ  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และแลกเปลี่ยนความคิดความรูซึ่งกันและกัน การมอง
อนาคต ตลอดจนการชื่นชมตนเอง
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การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ในปจจุบันการสอนวิทยาศาสตร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ไดใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ( Inquiry method) ซึ่งเปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียน
ไดคนพบความรูดวยตนเองอีกวิธีหนึ่ง

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรู

ที่ใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูและ คนพบความรูดวยตัวเอง ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานให
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไวดังนี้

สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 : 136)  กลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู  เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกให
ผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรู  โดยผูสอนต้ังคําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความ
คิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไขปญหาที่ถูกตองดวยตนเองสรุปเปนหลักการ   
กฎเกณฑ หรือวิธีการในการแกปญหา และสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการควบคุม    
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสรางสรรคส่ิงแวดลอมในสภาพการณตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง

ชาตรี เกิดธรรม (2545 : 36)  กลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry 
Method) เปนวิธีสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู  โดยใชกระบวนการทางความคิดหา
เหตุผล ทําใหคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง  และสามารถนําการ        
แกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ภพ  เลาหไพบูลย (2537 : 119) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน  
การสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง  
ใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชา  ครูเปนผูเตรียมสภาพแวดลอมในการ
เรียนรู   นักเรียนจะศึกษาหาความรูโดยวิธีการเชนเดียวกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร

สุวัฒก  นิยมคา (2531 ข : 502) กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปน
การ    สงเสริมให ผูเรียนเปนผูคนหาหรือสืบเสาะหาความรู   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนเครื่องมือในการศึกษาสิ่งที่ไมเคยรูมากอน

กูด (Good 1973 : 303,  อางถึงใน สัญญารัก ปรางทอง 2539 : 15)  กลาววา การสอน
แบบสืบเสาะหาความรูเปนเทคนิคหรือ กลวิธีเฉพาะประการหนึ่ง ในการจัดใหเกิดการเรียนรูเนื้อหา
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บางอยางของวิทยาศาสตร  โดยกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น และเสาะแสวงหาความรู  โดย
การถามคําถาม  ใหนักเรียนพยายามคนควาหาคําตอบใหพบดวยตนเอง

จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการคิด คนควา  
เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา และ
สามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ความมุงหมาย
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความมุงหมาย เพื่อ
   1. กระตุนใหนักเรียนทําการคนควาความรูดวยตนเอง
   2. ฝกใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล
   3. ฝกใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง

บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ในการสอนแบบนี้ครูคือผูแนะแนวทาง   คอยชวยเหลือนักเรียน   และสรางสถานการณ

เพื่อใหเกิดการเรียนรู  ฉะนั้น ครูควรมีบทบาท 3 ประการ  คือ
1. ปอนคําถามใหนักเรียนเพื่อนําไปสูการคนควา  ครูจะตองรูจักปอนคําถาม จะตองรู

วาถามอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดความคิด
2. เมื่อไดตัวปญหาแลวใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปญหา  กําหนดวิธีการ  

แกปญหา
3. ถาปญหาใดยากเกินไป นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได  ครูกับนักเรียนอาจ

รวมกันหาทางแกปญหาตอไป   (ชาตรี เกิดธรรม 2545 : 36)
นอกจากนี้ วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2521 : 33 – 34 , อางถึงใน สัญญารัก ปรางทอง 2539 : 

33) กลาววา บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  คือ   
1. เปนผูกระตุนใหนักเรียนคิด  โดยสรางสถานการณชักชวนใหนักเรียนตั้งคําถาม     

สืบเสาะหาความรู
2. เปนผูเสริมแรง   เมื่อนักเรียนถามก็ใหแรงหนุน ยอมรับในคําถามนั้น กลาวชม และ 

ชวยปรับปรุงภาษาในคําถาม เพื่อใหนักเรียนเขาใจคําถามไดกระจางยิ่งขึ้น
3. เปนผูใหขอมูลยอนกลับ  ครูจะตองเปนผูทบทวนคําถาม เพื่อพิจารณาดูวานักเรียนมี

ความเขาใจอยางไรบาง
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4. เปนผูแนะแนวทางและกํากับ เพื่อใหเกิดความคิดแนวทางที่ถูกตองและคอยกํากับ 
ควบคุมเมื่อนักเรียนออกนอกแนวทาง

บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (2526 : 7, อางถึงใน  สัญญารัก

ปรางทอง 2539 : 34) กลาวถึงบทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูไว ดังนี้
1. พยายามคนพบสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง
2. ใชหลักการตาง ๆ ใชทักษะการสังเกต  การใชเครื่องมือ  การทดลอง การสรุป ที่จะ

นําไปสูความคิดที่สําคัญของบทเรียน
3. แสดงความรูสึก หรือ ความคิดเห็นอยางมีอิสระและมีเหตุผล
4. ติดตาม และทําความเขาใจ ในบทเรียนดวยตนเอง
5. พูดซักถาม หรือ โตแยงในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่น และมีเหตุผล
นอกจากนี้ สุวัฒก นิยมคา (2531 ข : 560 – 562)   กลาวถึงบทบาทของนักเรียนในการ

สืบเสาะหาความรู ตามที่ สสวท. ตองการ คือ ใหนักเรียนเปนผูคนพบคําตอบ และสรุปไดดวย    
ตนเอง นั่นคือ นักเรียนมีสวนรวมในการคนหาความรูอยางมาก  ความรูมิใชมาจากครูทั้งหมด ที่มา
จากครูมีเพียงสวนนอย และเปนเพียงสวนประกอบเทานั้น นักเรียนเปนผูทดลอง สังเกต บันทึก   
ขอมูล เปนผูสรุปความรู และ ไดพบความรู โดยผานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร    ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  
2546 : 219 –220)  ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้

1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)  เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย  หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุม  เร่ืองที่นาสนใจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว  เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา 
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอ
ประเด็นขึ้นมากอน  แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่อง
ที่จะใชศึกษา
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2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)  เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่
สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว จึงวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน 
กําหนดทางเลือกที่เปนไปได  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลขอสนเทศหรือปรากฏการณตาง ๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรม  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร
อางอิง  เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอที่จะนําไปใชในขั้นตอนตอไป

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการ
สํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศ ที่ไดมาวิเคราะห  แปลผล  สรุปผล  และนําเสนอผล   
ที่ไดในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยายสรุป  สรางแบบจําลอง สรางตาราง ฯลฯ

4. ขั้นขยายความรู (Elaboration)  เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู
เดิม หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม  หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ
หรือเหตุการณอ่ืน ๆ

5. ขั้นประเมิน (Evaluation)   เปนการประเมินการเรียนรู ดวยกระบวนการตางๆ       
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร  และมากนอยเพียงใด  จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไป
ประยุกตใชในเรื่องตาง ๆ

บริบทของโรงเรียนวัดหวยไผ

วิสัยทัศนของโรงเรียนวัดหวยไผ

โรงเรียนวัดหวยไผมุงเนนใหนักเรียนแตละระดับ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค11  
ประการ  คือ  รักการอาน  การเขียน  ใฝรูใฝเรียน  คิดวิเคราะหแกปญหา  แสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผล  มีความรูความเขาใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ใชทักษะดานการ 
ส่ือสารและเทคโนโลยี  อันเปนพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  มีทักษะข้ันพื้นฐานในการทํางานและ
ประกอบอาชีพ  มีสุขภาพ  บุคลิกภาพที่ดี  รักธรรมชาติ  รวมอนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความภูมิใจใน
ความเปนไทย  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ภารกิจ

1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียนตั้งแตระดับช้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูเต็มศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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เปาหมาย
 1. นักเรียนทุกคนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ

2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู
 3. นักเรียนทุกคนดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. เปนผูมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด  อนุรักษส่ิงแวดลอม
2. ปฏิบัติตนอยูในระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา
3. เปนผูประหยัดนิยมไทยและมีมารยาทแบบไทย
4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
สัญญารัก  ปรางทอง ( 2539 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันผสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดย
จัดกิจกรรมแบบแนะแนวทางและไมแนะแนวทาง กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ปการศึกษา 2538 จํานวน 60 คน โดยสุมอยางงายเปนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมกลุมละ30 คน  ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ข้ันผสมของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ (2542, อางถึงใน ชุติมา อัมพันธ 2544 : 42)  ศึกษาผลการสอน
โดยใชกิจกรรม 4 MAT  และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน  
วิชาสังคมศึกษา กลุมตัวอยางของงานวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2541  
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จํานวน  70 คน แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน ไดรับการสอนแบบ 
4 MAT และกลุมควบคุม 35 คน ไดรับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร  ผลการศึกษา พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร

สิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดย
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การจัดกิจกรรม การสอนแบบ  4 MAT  กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2542  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
(หญิง)  คลองเตย  จํานวน  80 คน  กลุมทดลอง  40 คน  ไดรับการสอนแบบ 4 MAT  และกลุม
ควบคุม  40 คน  ไดรับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร

ดวงหทัย  แสงวิริยะ (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT  ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความรับผิดชอบ และเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียนเรื่อง
ประชากรศึกษา และการทํามาหากิน  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม  จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน  ไดรับการสอนแบบ
4 MAT และกลุมควบคุม 30  คน ไดรับการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการ  ผลการศึกษา
พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน  แตมีความรับผิดชอบ
และเจตคติตอการเรียนแตกตางกัน

พยงค จิระพงษ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยชุดกิจกรรมการเรียนระบบ
4 MAT  กับกิจกรรมกลุมสัมพันธ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนบานหนองผือ  อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 70 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน  ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรม
ระบบ 4 MAT และกลุมควบคุม 35 คน  ไดรับการสอนกิจกรรมกลุมสัมพันธ  พบวา  กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน

ชุติมา  อัมพันธ  (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการสอนแบบ  4 MAT  ที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลสูติศาสตร  ของนักศึกษาพยาบาล พบวา ความ
สามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลสูติศาสตร ของนักศึกษาพยาบาลกลุมที่ไดรับการสอน
แบบ  4 MAT หลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง และความสามารถในการแกปญหาทางการ
พยาบาลสูติศาสตรของนักศึกษาพยาบาลหลังการทดลองกลุมที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT สูงกวา
กลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ

ลําดวน  โสดา (2545 : บทคัดยอ) ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู รวมกับการใช
แผนผังมโนมติ  พบวา นักเรียนไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ ในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรเร่ืองสารรอบตัว นักเรียนมีความกระตือรือลนกระฉับกระเฉง สนใจในการเรียนมากขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



61

กลาแสดงออก และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ดีข้ึน และจากการทดสอบหลังเรียน
พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน

อรวรรณ  พลายละหาร (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
สนใจในการเรียน วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการ จัด
กิจกรรมการสอนแบบ 4 MATกับการสอนแบบปกติพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ และนักเรียนที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มีความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ

อารีย  ทวีลาภ (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ
4 MAT พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ 4 MAT ในแตละแบบการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05

ศุภณี  ธรรมปติ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT
หนวยการเรียนเรื่อง ตัวเรา ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรู ดาน
เจตคติ และดานการปฏิบัติ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบปกติ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

งานวิจัยตางประเทศ
แอปเพล (Appell 1981, อางถึงใน  ชุติมา อัมพันธ 2544 : 47) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และ

เจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชาดนตรี  ดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด
5   โรงเรียนในเมืองพอรทแลนด  รัฐโอเรกอน กลุมทดลองเปนนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT
จํานวน 87 คน  กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยยึดแบบเรียน จํานวน 67 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของกลุมที่สอนแบบ 4 MAT สูงกวากลุมที่สอนโดยยึดแบบเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนเจตคติในการเรียนไมมีความแตกตางกัน

แมคคารธี (McCarthy 1985 : 61-68, อางถึงใน ดวงหทัย แสงวิริยะ 2544 : 27)  ได
ศึกษาระบบ 4 MAT ในการฝกคณะครูใหพัฒนามากขึ้นจากการใชระบบ  4 MAT ในการปรับแผน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



62

การสอนใหเหมาะกับผูเรียน  และแนะนําแนวทางสําหรับคณะครูในการใช   ซึ่งประกอบดวยคํา
แนะนํา 7 ประการในการพัฒนาผูใชระบบนี้

โบเวอร (Bower 1987, อางถึงใน ชุติมา อัมพันธ 2544 : 47)  ศึกษาผลการใชระบบ
4 MAT ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง
เปน นักเรียนจากรัฐโคโรไลนาเหนือ 3 โรงเรียน  จํานวน 54 คน  ที่เรียนเรื่องการคนพบแรงโนมถวง
ของ นิวตัน  กลุมทดลองใชการสอนแบบ 4 MAT  กลุมควบคุมจํากัดใหใชหนังสือโดยใชสมอง
ซีกซายเทานั้น  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบ
คุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ยัง (Yang 1988,  อางถึงใน  ลําดวน  โสดา 2545 : 20) ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู และการสอนแบบอธิบาย ในหองเรียนขนาดใหญ (มากกวา 30คน)
ในเนื้อหาวิชาชีววิทยา  เปนเวลา 1 ภาคเรียน และทําการทดสอบ กอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใหเหตุผลและการนําไปใช  และทักษะการแกปญหาโดย
การวิเคราะหตัวแปรรวม (Analysis of Covariance) และใช Tukey Test  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม ทุก ๆ ตัวแปร  แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
เชิงอุปนัยของกลุมทดลองแตละกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ฟลลิส ชีฟเฟอร เคลนสกี้ (Klenetsky 1997 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชการฝกหัด
โดยวิธี 4 MAT เกี่ยวกับทัศนคติของครูที่สงผลตอพฤติกรรมความคิดสรางสรรคของ นักเรียน พบวา
การใชการฝกหัดโดยวิธี 4 MATสงผลตอทัศนคติ และตัวแปรอื่น ๆ แตกตางกับการฝกหัดแบบอื่น ๆ

เลนนา ปเตอร โอเจอร (Ojure 1997 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการมี
สวนรวมของครูในการฝกอบรมการจัดการเรียนรูแบบ 4MATข้ันพื้นฐานและประสิทธิภาพของการ
รับรูของครู  พบวา ครูที่ไดรับการฝกอบรมวิธีสอนแบบ 4 MAT จะมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง
และนําเทคนิคการเรียนรูแบบ 4 MAT ไปปรับใชกับนักเรียนได

เฮอรแมน บี แจ็คสัน (Jackson 1999 : บทคัดยอ) ศึกษาความแตกตางของรูปแบบการ
เรียนรูโดยการใชวิธีสอนแบบ 4 MAT ในการสอนตามแผนที่โรงเรียนกําหนด พบวา  นักเรียนที่ผาน
การเรียนแบบ4MATจะเกิดการปฏิบัติอยางหลากหลายตามแผนที่โรงเรียนกําหนดไว

แคโรล วิลคอกซ แฮนคอก (Hancock 2000 : บทคัดยอ) ศึกษา ผลของการใชแผนการ
สอนแบบ 4 MAT ที่มีตอชวงเวลาอยูกับงานและไมอยูกับงานของครูที่สอนในระดับช้ันที่ 5, 6 และ
7  พบวา ครูแตละคนมีชวงเวลาไมอยูกับงานลดลง เมื่อครูใชแผนการสอนแบบ  4 MAT ในการ
สอนนักเรียน
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จาไม แอน มอรเลย (Morley 2000 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการสอนแบบ 4 MAT ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร พบวา นักเรียนที่เรียนรูดวย
การสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรสูงกวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตร
ปกติ

สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  สรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและสังคม ทั้งนี้มี           
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความเปน
ไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
นั้นเปนวิชาที่คนหาความจริงของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งการจัดกิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษามุงใหผูเรียนไดเรียนรูและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยครูจะตองสอนทั้งตัวความรูและกระบวนการของวิทยาศาสตร  รวม
ถึงครูจะตองเปนผูที่แสวงหาความรูตลอดเวลาทั้งในดาน  จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎี    
หลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และ การจัดกิจกรรมเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ การจัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งไดนํา
มาใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและสารอาหาร โดยที่ การจัดการเรียนรูแบบ   
4 MAT มีข้ันตอนการสอน ดังนี้ 1) ข้ันสรางประสบการณ  2) ข้ันวิเคราะหประสบการณ  3) ข้ัน
สะทอนประสบการณเปนแนวคิด  4) พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด  5) ข้ันดําเนินตามแนวคิด  6) 
ข้ันฝกปฏิบัติเพิ่มเติม 7) ข้ันวิเคราะหและประยุกตใช และ 8) ข้ัน  แลกเปลี่ยนประสบการณ การจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีข้ันตอนการสอน ดังนี้ 1) ข้ันสรางความสนใจ   2) ข้ันสํารวจ
และคนหา  3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป  4) ข้ันขยายความรูเพิ่มเติม  และ 5 ) ข้ันประเมิน    ซึ่งการ
ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นั้น เพื่อจะได
ทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ถูกตอง และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําใหทราบวา วิธีดังกลาวสามารถชวยพัฒนา  ผลการเรียนรูใหสูงขึ้นได  
ดังนั้นการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบการเรียนรู เร่ืองอาหาร
และสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ        
4 MAT และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป
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บทที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจัย

  การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู เปนการวิจัย กึ่งทดลอง
แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi experimental design  แบบ Nonequivalent Control Group
Design โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย       ดังรายละเอียดตอไปนี้

การดําเนินการวิจัย
 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย  จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการ

วิจัยไว ดังนี้
ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล  และปรับปรุงเครื่องมือ และเสนอ
ขอความเห็นชอบโครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือ  ที่พัฒนา
ข้ึนในขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใช เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง จัดพิมพรายงานฉบับรางเพื่อเสนออนุมัติโครงการวิจัย    
ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

วจิัย   ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง      
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บขอมูล          
และ การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียด ดังนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในอําเภอ

เมืองราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547 จํานวน  53 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,945 คน

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษราชบุรีเขต1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2547 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 58 คน  ซึ่งมีข้ันตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้

1.   การเลือกโรงเรียน ผูวิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาโดยกําหนดแบบเจาะจง
( Purposive Sampling ) โรงเรียนที่เลือกมีลักษณะดังนี้

1.1 เปนโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หองเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547

1.2 เปนโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู  ในกลุมสาระวิทยาศาสตร   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ต่ํากวาเกณฑที่ โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองราชบุรีกําหนดคือรอยละ 70

        1.3  ไดรับความรวมมืออยางดีจากผูบริหารและคณะครูในโรงเรียน  และผูวิจัย
เปนครูผูสอนในโรงเรียนนี้ ซึ่งสามารถกํากับดูแลแผนการวิจัยไดดี

2. ทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยนําแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐาน 
จํานวน 1 ฉบับจํานวน 25 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกมากจากแบบทดสอบวัดความสามารถทาง    
การเรียนวิทยาศาสตร  ในกลุมสาระวิทยาศาสตรโรงเรียนวัดหวยไผ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 2 หองเรียน

3. นําคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหาร และ
สารอาหารของทั้ง 2 หองเรียน มาวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t-test ) แบบ 
Independent  โดยหอง ป.4/1 ไดคาเฉลี่ย ( X) = 14.31  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 4.64   
หอง  ป. 4/2   ไดคาเฉลี่ย ( X) = 13.86  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 4.39   ผลการทดสอบ
คา t – test ที่คํานวณได มีคาเทากับ 0.38  (จากตารางคา t0.05  df  56  =  2.00)  สรุปวานักเรียน
ทั้ง 2 หองเรียน มีผลการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังภาคผนวก 
ข  หนา 115 )
 4. ทําการสุมโดยวิธีการจับฉลากเพื่อกําหนดใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดหอง 
ป.4/1เปนกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT หอง ป.4/2 เปนกลุมควบคุมใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 8
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แผนภูมิที่  8  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระไดแก วิธีสอน 2 วิธีคือ

1. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ตัวแปรตาม ไดแก
1. ผลการเรียนรู เร่ือง อาหารและสารอาหาร
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบ

สืบเสาะหาความรู

แบบแผนการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบ  Quasi   experimental

design  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Nonequivalent Control Group 
Design (Tuckman 1999 : 172)  ซึ่งมีรูปแบบดังแผนภูมิที่ 9

ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในอําเภอเมืองราชบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาราชบุรี เขต 1 (53 โรงเรียน) รวมทั้งส้ิน  1,945 คน

นักเรียนชั้น ป.4  โรงเรียนวัดหวยไผ  จํานวน 58 คน

ป. 4/1
กลุมทดลอง 29 คน

ป. 4/2
กลุมควบคุม 29 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ
หองป.4/1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 29 คน  หองป.4/2  เปนกลุมควบคุม จํานวน 29 คน

รวมทั้งส้ิน 58 คน
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O1 X O2

O3 ~X O4

แผนภูมิที่ 9  แบบแผนการทดลอง

สัญลักษณทีใชในการทดลอง
X   แทน การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT

          ~X แทน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
O1 แทน การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง
O2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง
O3 แทน การทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุม
O4 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
1. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน  6 แผน    12 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูจํานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน   เรื่องอาหารและสารอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ  
ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ
     4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร
ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 1 ฉบับ

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง อาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

จํานวน 6  แผน  มีข้ันตอนการสรางดังนี้
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   1.1 ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบาย      
รายวิชา   และเนื้อหาวิทยาศาสตร   ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง
อาหารและสารอาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู        
วิทยาศาสตร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MATจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
   1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังนี้   1) ข้ันสรางประสบการณ  ครูจัดทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน โดยใหนักเรียนนํา
เสนอความรูเดิมของแตละคนเพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน  2) ข้ันวิเคราะห
ประสบการณ  ครูใชเทคนิคใหนักเรียนใชสมองคิดไตรตรองประสบการณ วิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณนั้น 3) ข้ันสะทอนประสบการณเปนแนวคิด ครูใหนักเรียน
วิเคราะหและไตรตรองความรูที่ไดจากการรวบรวมประสบการณมาเปนความรูของตนเอง กระตุน
ใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด    4) ข้ันพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด ครูชวยใหนักเรียนไดเขาใจ
เร่ืองที่เรียนจนสรางความคิดรวบยอดของเรื่องที่เรียนได โดยครูแจกใบความรูและถายทอดขอมูล
ความรูใหนักเรียนและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนําเสนอ   5)  ข้ันดําเนินตาม
แนวคิดที่กําหนด นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสรางประสบการณตรง  โดยฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดอยางชัดเจน   6)  ข้ันฝกปฏิบัติเพิ่มเติม นักเรียนแสดงความถนัด
ความเขาใจเนื้อหาวิชา และจินตนาการของตนเอง ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่
ตนเองเลือก โดยนักเรียนวางแผนและนําเสนองานตามที่ตนเองเลือก 7) ข้ันวิเคราะหและประยุกต
ใช    นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางการนําไปใช    และ 8) ข้ันแลก
เปลี่ยนประสบการณ นักเรียนรวมกันสรุปความคิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยนความคิดความรูซึ่งกัน
และกันภายในชั้นเรียน โดยนักเรียนสรุปความคิดที่ไดและขอเสนอแนะแลวนําเสนอในชั้นเรียนและ
แลกเปลี่ยนความคิดความรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียน

   1.3  เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง   ดานภาษา  ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร
และดานการวัดผล

        1.4  หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ    (  Index  of  Item Objective
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ค  หนา  117 )  โดยใชเกณฑ ดังนี้

 + 1  หมายถึง แนใจวาสอดคลอง
    0  หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง
 -  1  หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง
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   1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชียวชาญ    

   1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง อาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 แผน
           1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 10
ขั้นที่ 1     ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู
                              วิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและสารอาหาร  และการสรางแผนการจัดการเรียนรู    

ขั้นที่ 2                    เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT

ขั้นที่ 3                   เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
       ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดานภาษา เนื้อหา และ การวัดผล

ขั้นที่ 4   หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC )  ซึ่งคํานวณได มีคาเทากับ 1.00

ขั้นที่ 5                        ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 6          นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น ป. 5

ขั้นที่ 7                               นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 10 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู  จํานวน 6  แผน มีข้ันตอนการสรางดังนี้
                2.1 ศึกษาหลักสูตร   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   จุดประสงคการเรียนรู  คําอธิบายราย
วิชา    และเนื้อหาวิทยาศาสตรในสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อาหารและสาร
อาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรที่
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนว การสอนของ สสวท.
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   2.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดังนี้   1)  ข้ันสรางความสนใจ  เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยอาจเริ่มจากความสนใจของ
ตัวนักเรียน อาจใหนักเรียนไดศึกษาจากสื่อตางๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมา
กอน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนไดสรางคําถาม และกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งนักเรียนจะ
ตองทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแท 2) ข้ันสํารวจ และคนหา
นักเรียนจะตองวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน  กําหนดทางเลือกที่
เปนไปได กําหนดวิธีการทดลอง ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวม  ขอมูล   3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป
เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนํา
เสนอผลในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดําเนินการ  4)  ข้ันขยายความรู เปนการนําความรู
ที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนําขอสรุปที่ไดไปใชอธิบาย
สถานการณหรือเหตุการณอ่ืนๆ ทําใหเกิดความรูกวางขวางมากขึ้น  5) ข้ันประเมิน เปนการ
ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบางอยางไร  และมากนอย
เพียงใด

   2.3   เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คน   เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ดานภาษา  ดานเนื้อหา
วิทยาศาสตร  และดานการวัดผล

   2.4   หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ   ( Index  of  Item   Objective
Congruence : IOC)  ซึ่งมีคาเทากับ 1.00  (ดังภาคผนวก ค  หนา 118  )

   2.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และ ผูเชียวชาญ

      2.6 นําแผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 แผน
          2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู  ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 11
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ขั้นที่ 1                 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      
                         เรื่องอาหารและสารอาหาร  และการสรางแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 2            เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ขั้นที่ 3                     เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
                  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดานภาษา เนื้อหา  และ การวัดผล

ขั้นที่ 4                                 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ซึ่งคํานวณได  มีคาเทากับ 1.00

ขั้นที่ 5                        ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 6                       นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ขั้นที่ 7                                        นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 11  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร  เปนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ 30 ขอ รวม 40 คะแนน แบงเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 เปนแบบ
ทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ รวม 25 คะแนน ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย
จํานวน 5 ขอ  รวม 15 คะแนน มีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้

3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ
ศึกษาทฤษฎี หลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบปรนัย และอัตนัย

   3.2 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคโดยพิจารณาจากความ
สําคัญของจุดประสงคปลายทาง จุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาหนวยการเรียนรูที่ 1 
เร่ืองอาหารและ         สารอาหาร

   3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารแบงเปน 2 ตอน   
ดังนี้
                            ตอนที่ 1  สรางแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ กําหนดเกณฑการ
ใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน

                  ตอนที่ 2  สรางแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน  5  ขอ    โดยกําหนดเกณฑการให
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คะแนนเปนระดับดังนี้
      3    คะแนน   นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง ตรงประเด็น  ครบถวน ชัดเจน

              2    คะแนน   นักเรียนตอบคําถามถูกตอง ตรงประเด็น แตไมครบถวน
      1    คะแนน   นักเรียนตอบคําถามถูกตอง แตไมตรงประเด็น  และไมครบถวน
      0    คะแนน   นักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง

   3.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  และดานการวัดผล 
จํานวน 3 คน

   3.5 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยแบบทดสอบตอนที่ 1 มีคา IOC เทากับ 0.97 และ แบบทดสอบตอนที่ 2 
มีคา IOC เทากับ 1.00   (ดังภาคผนวก ค  หนา 120  )

   3.6 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  หลังจากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out)  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งกําลังเรียนอยูใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ของโรงเรียนวัดหวยไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 1

   3.7  นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพดังนี้
3.7.1 ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย (ตอนที่1) คือสัดสวน

จํานวนผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงาย
ระหวาง 0.20 - 0.80 ( พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129) แตเนื่องจากมีขอสอบจํานวน  35 ขอ    ผูวิจัย
จึงคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 25 ขอโดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค
ใกลเคียงกัน และกระจายใหครบทุกจุดประสงค 2) มีคาความยากงาย ใกลเคียง 0.5 มากที่สุด  ซึ่ง
ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูอยูระหวาง 0.23 ถึง
0.80  (ดังภาคผนวก  ค   หนา  124 )

3.7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบปรนัย (ตอนที่ 1) คือ   การ
ตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ซึ่งถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 :130 ) แตเนื่องจากมีขอสอบจํานวน 35 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบให
เหลือ 25 ขอโดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายให
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ครบทุกจุดประสงค    2)    มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80    ซึ่งผลการตรวจสอบคา
อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่
มีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.20 – 0.73   (ดังภาคผนวก ค  หนา  125 )

3.7.3 ตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยเลือกแบบทดสอบแบบปรนัย (ตอนที่ 1) ที่ผานเกณฑ จํานวน 25 ขอ
นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน จากสูตร KR-20
(Ferguson 1976 : 428)   ซึ่งผลการตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบปรนัย (ตอนที่
1)  มีคาเทากับ  0.85  และตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอัตนัย (ตอนที่ 2)  โดย
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach)   มีคาเทากับ
0.85 (ดังภาคผนวก  ค  หนา  126 ) ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ ดังรายละเอียดตามแผนภูมิ
ที่ 12
ขั้นที่ 1  ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร และศึกษาทฤษฎี หลักการสรางแบบทดสอบ

 ขั้นที่ 2        วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา
                         วิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร

ขั้นที่ 3                            สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

ขั้นที่ 4  เสนอแบบทดสอบตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
                                      ความถูกตองและแกไขปรับปรุง

ขั้นที่ 5 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( IOC)  โดยแบบทดสอบตอนที่ 1
                                        มีคา IOC เทากับ 0.97  และ แบบทดสอบตอนที่ 2 มีคา IOC เทากับ 1.00

ขั้นที่ 6        นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
                                โรงเรียนวัดหวยไผ จํานวน 1 หองเรียน

ขั้นที่ 7             นําผลการทดสอบของแบบทดสอบตอนที่ 1 มาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย
                   ซึ่งมีคาระหวาง 0.23 – 0.80  และคาอํานาจจําแนก ซึ่งมีคาระหวาง 0.20 - 0.73
                 คัดเลือกขอสอบตามเกณฑจาก 35 ขอ ใหเหลือ 25 ขอ  หาคาความเชื่อม่ัน  KR-20
                      มีคาเทากับ 0.85   และหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบตอนที่ 2 โดยใช
                                 การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค มีคาเทากับ 0.85

แผนภูมิที่ 12 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร
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4.   แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร
ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 1ฉบับแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้

      ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไปของนักเรียน  ไดแก  เพศ    
การเรียนพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การพักอาศัยของนักเรียน ระดับการศึกษา และ อาชีพของ
ผูปกครอง ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check  list )  จํานวน 5 ขอ

      ตอนที่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เร่ืองอาหารและสารอาหาร  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา   ( Rating scale ) มี 3 ระดับ 
ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบของลิเคอรท (Likert) คือ มาก ปานกลาง นอย จํานวน  15 ขอ ซึ่งถามใน 3
ประเด็นคือ 1) กิจกรรมการเรียนรู   2) บรรยากาศในการเรียนรู  และ 3) ประโยชนที่ไดรับจากการ
เรียนรู  ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามเชิงนิมาน (Positive) การแปลความหมายของคําถามที่มี
ลักษณะเปนเชิงนิมาน (Positive) กําหนดคาความคิดเห็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น เชิงนิมาน (Positive) (คะแนน)

เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

3
2
1

      สําหรับการใหความหมายคาที่วัดได ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย
โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (ความคิดเห็น ) เชิงนิมาน  ( Positive ) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น
คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

2.50-3.00
1.50-2.49
1.00-1.49

เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

                       ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง
อาหารและสารอาหาร มีดังนี้

   4.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและสารอาหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75

   4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่
ผูสอนจัดใหกับผูเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ืองอาหารและสารอาหาร

   4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน    ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชียวชาญดานเนื้อหา ดานภาษา
และดานการวัดผลทางวิทยาศาสตรจํานวน 3 คน

   4.4  หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ   (  Index  of   ltem   Objective
Congruence : IOC )  ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก  ค  หนา  121 )

   4.5 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ ผูเชี่ยวชาญ 3  คน ดังแผนภูมิที่
13

ขั้นที่ 1                  ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
                                                         ความถูกตอง ดานเนื้อหา  ภาษา  และการวัดผล

ขั้นที่ 4      หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC)  โดยมีคา เทากับ 1.00

ขั้นที่ 5         ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ ผูเชี่ยวชาญ

แผนภูมิที่ 13  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

การดําเนินการทดลองในการวิจัย
ในการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้
1. ข้ันกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
      1.1   สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      1.2 ผูวิจัยแนะนําวิธีการจัดการเรียนรูกับนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

เปนเวลา 1 ชั่วโมง
      1.3  ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน
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2.ข้ันทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว  
เพื่อปองกันมิให เกิดตัวแปรแทรกซอน อันเนื่องมาจากตัวครู เชน ประสบการณในการสอน เพศ 
อายุ ฯลฯ   ไดดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียบไวซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้

    2.1  เวลาที่ใชในการทดลอง ทําการทดลองจํานวน 3 สัปดาห จํานวน 12 ชั่วโมง โดย
การทําการสอนสัปดาหละ 2 วัน  วันละ 2 ชั่วโมง

    2.2 การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวันกําหนดใหใชเวลา   09.30-11.30    และ
13.00 - 15.00   ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางสอนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง

วัน /เวลา 9.30-11.30 13.00-15.00
พุธ
ศุกร

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

   2.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวย
การเรียนรูที่ 1 เร่ืองอาหารและสารอาหาร ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ  สารอาหารและพลังงาน
อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ สารปรุงรสอาหาร และสารแตงสีอาหาร ซึ่งใชการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และ แบบสืบเสาะหาความรู  ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7   เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่ เร่ือง

1
2
3
4
5
6

สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย
อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ
กินอยางไรใหเหมาะสม
สารปรุงรสอาหาร
การเลือกใชสารปรุงรสอาหาร
สารแตงสีอาหาร

3. ข้ันหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จส้ินการดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยนําแบบ
ทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 
เร่ืองอาหารและสารอาหาร ไปทดสอบ(Posttest) เพื่อวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร 
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ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองอาหารและสารอาหารไป
สอบถามนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีข้ันตอนการสอน ดังนี้
1.  ข้ันสรางประสบการณ  ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน โดย

ใหนักเรียนไดนําเสนอความรูที่แตละคนมีเพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน
2. ข้ันวิเคราะหประสบการณ  ครูใชเทคนิคใหนักเรียนใชสมองคิด และไตรตรอง

ประสบการณ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณนั้น
3. ข้ันสะทอนประสบการณเปนแนวคิด ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ได

จากการรวบรวมประสบการณมาเปนความรูของตนเอง กระตุนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด
4. ข้ันพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด ครูชวยใหนักเรียนไดเขาใจเรื่องที่เรียนจนสรางความ

คิดรวบยอดของเรื่องที่เรียนไดโดยครูแจกใบความรูและถายทอดขอมูลความรูใหนักเรียนและ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนําเสนอ

5.  ข้ันดําเนินตามแนวคิดที่กําหนด      นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสรางประสบการณตรง
โดยฝกปฏิบัติเพื่อใหเขาใจความคิดรวบยอดอยางชัดเจน

6. ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม นักเรียนแสดงความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชา และจินตนาการ
ของตนเอง ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ตนเองเลือก โดยนักเรียนวางแผนและ
นําเสนองานตามที่ตนเองเลือก

7. ข้ันวิเคราะหและประยุกตใช   นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและ
แนวทางการนําไปใช

8. ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนรวมกันสรุปความคิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยน
ความคิดความรูซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน โดยนักเรียนสรุปความคิดที่ไดและขอเสนอแนะแลว
นําเสนอในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดความรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียนรายละเอียดดังแผนภูมิ
ที่ 14
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แผนภูมิที่ 14  แผนภูมิปฏิบัติการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

การเริ่มตน

ทบทวนความรูเดิม

นักเรียนคิดไตรตรอง และรวมกันอภิปรายกลุม
ยอยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

นักเรียนสรางความคิดรวบยอด ของตนเอง
โดยการเขียนแผนผังความคิด

นักเรียนศึกษาคนควา หาขอมูลเพิ่มเติม โดยศึกษา
จากใบความรู  ดูวีดีทัศน หองสมุด

นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจาก ใบงาน  แบบฝกหัด

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน

นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง

             นักเรียนแสดง
ความถนัด ความเขาใจในเนื้อหาวิชา ออกมา
เปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน
               การสรางช้ินงาน

สรุปความคิดเห็นที่ได และ แลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอื่น

สิ้นสุด

ซอมเสริม

ขั้นสราง
ประสบการณ

ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ

ขั้นสะทอนประสบการณเปน
แนวคิด

ขั้นพัฒนาและวิเคราะห
แนวคิด

ขั้นดําเนินตามแนวคิด

ขั้นฝกปฏิบัติเพิ่มเติม

ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช

ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ

สัญลักษณ         ความหมาย

   การเริ่มตน
                         การสิ้นสุด

   กระบวนการ

    การตัดสินใจ

        ทิศทาง

ไมผาน
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีข้ันตอนการสอน  ดังนี้
1.  ข้ันสรางความสนใจ   เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยอาจเริ่มจากความสนใจของ

ตัวนักเรียน อาจใหนักเรียนไดศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมา
กอน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนไดสรางคําถาม และกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งนักเรียน
จะตองทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแท

2. ข้ันสํารวจ และคนหา   นักเรียนจะตองวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน  กําหนดทางเลือกที่เปนไปได  กําหนดวิธีการทดลอง    ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป  เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดําเนินการ

4.  ข้ันขยายความรู เปนการนําความรูที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดที่
ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ เหตุการณอ่ืน ๆ ทําใหเกิด
ความรูกวางขวางมากขึ้น

5. ข้ันประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรู
อะไรบางอยางไร และมากนอยเพียงใด   รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 15
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แผนภูมิที่  15   แผนภูมิปฏิบัติการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

การวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
    1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการโดยหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of ltem Objective Congruence : IOC)  ( รายละเอียดดังภาคผนวก ค  หนา
117 )

   1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ดําเนินการดังนี้
1.2.1  ตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (Validity )ของแบบทดสอบโดยการหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of ltem Objective Congruence : IOC) ( รายละเอียดดังภาคผนวก ค
หนา 119 )

1.2.2 ตรวจสอบคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย

สัญลักษณ         ความหมาย

      การเริ่มตน
                             การสิ้นสุด

    กระบวนการ

    การตัดสินใจ

        ทิศทาง

การเริ่มตน

ทบทวนความรูเดิม และ กําหนดประเด็นที่ศึกษา

นักเรียนวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจ
สอบทางเลือก วิธีการทดลอง และลงมือปฏิบัติ

นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล
และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน

เช่ือมโยงความรูที่ไดกับความรูอื่น ๆ

             ประเมินผลการดําเนินการ

ซอมเสริม

ขั้นสราง
ความสนใจ

ขั้นสํารวจและ
คนหา

ขั้นอธิบายและลงขอสรุป

ขั้นขยายความรู

การสิ้นสุด

ไมผาน

ขั้นประเมิน
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(ตอนที่ 1)   (รายละเอียดดังภาคผนวก ค  หนา  124)
 1.2.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัย (ตอนที่ 1) โดยใชสูตร

KR-20 (Kuder Richardson –20)   (รายละเอียดดังภาคผนวก ค  หนา 126 )
        1.2.4 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย (ตอนที่ 2) โดยใชสูตรการ

หาคาสัมประสิทธิแอลฟา (  α - Coefficient ) ของครอนบัค ( Cronbach ) (รายละเอียดดังภาค
ผนวก ค  หนา 126 )

   1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการดังนี้
ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม

ความคิดเห็น (Index of ltem Objective Congruence : IOC) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา
121)

2. การทดสอบสมมติฐาน
    2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร

ใชคาสถิติ ดังนี้
2.1.1  คาเฉลี่ย  (Mean)

  2.1.2  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
  2.1.3  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  โดยการวิเคราะห คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรูระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยการ
ทดสอบคา t – test  แบบ  Independent  ( ดังภาคผนวก  ง  หนา  131)

           2.1.4  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู   โดยการทดสอบความแตกตางของผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียน  ใชการทดสอบคา t – test  แบบ  Dependent   ( ดังภาคผนวก  ง  หนา 129 )

  2.2   การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน     ที่มีตอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ แบบสืบเสาะหาความรู ใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู  และ ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู

          2.2.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน   ใช
คารอยละ

            2.2.2  การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ     ใชคาเฉลี่ย     และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอภาพรวมของการวิจัย ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคของ

การวิจัย
วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /

การวิเคราะหขอมูล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง
อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู

การ
ทดสอบ

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4

 โรงเรียนวัดหวยไผ
อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี

แบบทดสอบวั ดผลการ  
เรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย , สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน , t-test แบบ 
Independent และ  t-test  
แบบ Dependent

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  และ แบบสืบเสาะ  
หาความรู เร่ือง อาหารและสารอาหาร  

การ
สอบถาม
ความ
คิดเห็น

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4

โรงเรียนวัดหวยไผ
อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี

แบบสอบถามความคิดเห็น  
วิ เคราะหขอมูล  โดยใช   
คารอยละ, คาเฉลี่ย และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุป
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MATและแบบสืบเสาะหาความรู เปนการวิจัยกึ่งทดลอง   
(Quasi experimental design ) แบบ Nonequivalent Control Group  Design กลุมตัวอยางใน
การวิจัยประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรีเขต 1  จํานวน 58 คน  เปนกลุมทดลอง จํานวน 29 คน  และ กลุมควบคุม  
จํานวน  29  คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง   จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชสูตร    
t-test แบบ Independent   สวนผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนของ   นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  ใชสูตร  t-test  แบบ Dependent   และ ขอมูลที่ไดจากแบบ
สอบถามความคิดเห็น   วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห

การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  ผูวิจัย  
เก็บรวมรวมขอมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาราชบุรีเขต 1 จังหวัดราชบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 58 คน แบงเปนกลุมทดลอง       
ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 29 คน  และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ          
หาความรู จํานวน 29 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน และสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทั้ง 2 กลุม ดวยตนเอง เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามการวิจัย  ผูวิจัย   
ขอเสนอผลการวิเคราะห ขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จดัการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู

ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู

สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้น
             ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและ    
สารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหา
ความรู  แตกตางกันหรือไม  ดังตารางที่  9
ตารางที่  9  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)  ระหวางกลุมทดลอง
                 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู จํานวน คะแนนรวมกอนเรียน S.D. t-test
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา-
ความรู

29
29

499
484

17.21
16.69

6.48
5.35 0.33

X
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จากตารางที่ 9  พบวา คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4  เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีคะแนนรวม  499 คะแนน  
คาเฉลี่ย ( X) 17.21  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 6.48  สวนคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน 
(Pretest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ     
สืบเสาะหาความรู  มีคะแนนรวม 484 คะแนน คาเฉลี่ย ( X) 16.69  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.35  เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t – test  แบบ Independent  พบวา คา t = 
0.33   ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จึงกลาวไดวาคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 4  เร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ แบบสืบเสาะหาความรู ไม  
แตกตางกัน

ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (Posttest)
                  ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบ
                  สืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู จํานวน คะแนนรวม
กอนเรียน

คะแนนรวม
หลังเรียน

ΣD ΣD2 t-test

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู

29
29

499
484

706
583

207
99

1831
481

10.82*
8.13*

จากตารางที่ 10 พบวา คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest)      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเรื่องอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  มีคะแนนรวมกอนเรียน  499   คะแนน    คะแนนรวมหลังเรียน 706 คะแนน  คา ΣD
= 207 ,   คา ΣD2   =  1831  เมื่อทดสอบความแตกตางของ คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยการทดสอบคา  t – test แบบ  Dependent  พบวา คา t = 10.82  ซึ่งมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   สวนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนนรวมกอนเรียน 484 คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน 583 
คะแนน  คา ΣD = 99 ,  คา ΣD2  =  481 เมื่อทดสอบความแตกตางของ คะแนนรวมกอนเรียนและ
หลังเรียน   โดยการทดสอบคา   t – test  แบบ  Dependent   พบวา  คา t = 8.13    ซึ่งแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งกลาวไดวาคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)   ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบ
สืบเสาะหาความรูแตกตางกัน  โดยมี คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) สูงกวากอนเรียน 
(Pretest)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่  11  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest)  ระหวางกลุมทดลองที่
                   จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู จํานวน คะแนนรวมหลังเรียน S.D. t-test
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู

29
29

706
583

24.34
20.10

7.74
5.86 2.36*

จากตารางที่  11 พบวา  คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีคะแนนรวม  706
คะแนน  คาเฉลี่ย ( X) 24.34  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 7.74  สวนคะแนนผลการเรียนรูหลัง
เรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  มีคะแนนรวม 583 คะแนน คาเฉลี่ย ( X) 20.10  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 5.86  เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t – test  แบบ Independent  พบวา 
คา t =  2.36   ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผลการเรียนรูของ        
นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  สูงกวาผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู

แสดงวายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไววา ผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารของ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน  
นั่นคือ ผลการเรียนรูของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
             4 MAT และ แบบสืบเสาะหาความรู

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามขอที่2 จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น      
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4    ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบ
สืบเสาะหาความรู เร่ืองอาหารและสารอาหารเปนอยางไร

X
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การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู มีรายละเอียดดังนี้

2.1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  มีรายละเอียดดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
                    4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT

การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. เพศ

1.1 ชาย
1.2 หญิง

14
15

48.28
51.72

13
16

44.83
55.17

รวม 29 100 29 100
2. การเรียนพิเศษวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจาก
       โรงเรียนเลิก

2.1 ไมไดเรียน 29 100.00 29 100.00
รวม 29 100 29 100

3. การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน
3.1 พักอาศัยกับบิดา
3.2 พักอาศัยกับมารดา
3.3 พักอาศัยกับบิดาและมารดา
3.4 พักอาศัยกับบุคคลอื่น

1
1
26
1

3.45
3.45

89.65
3.45

0
0

28
1

0.00
0.00

96.55
3.45

รวม 29 100 29 100
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

4.1 ประถมศึกษา
4.2 มัธยมศึกษาตอนตน
4.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.4 ปริญญา
4.5 อื่น ๆ   ( ปวส.)

23
2
0
3
1

79.31
6.90
0.00

10.34
3.45

19
4
1
5
0

65.52
13.79
3.45

17.24
0.00

รวม 29 100 29 100
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ตารางที่  12  (ตอ)

การจัดการเรียนรูแบบ
4 MAT

การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน

5.1 รับราชการ
5.2 รับจาง
5.3 คาขาย
5.4 ทําการเกษตร

4
16
5
4

13.79
55.17
17.25
13.79

1
13
4

11

3.45
44.83
13.79
37.93

รวม 29 100 29 100

จากตารางที่  12  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิทยาศาสตร เร่ือง
อาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 51.72 
และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ48.28 การเรียนพิเศษวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังโรงเรียนเลิก 
นักเรียนไมไดเรียนพิเศษ คิดเปนรอยละ 100.00 การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน สวนใหญ   
พักอาศัยกับบิดาและมารดา คิดเปนรอยละ 89.65   รองลงมา ไดแก พักอาศัยกับบิดา  พักอาศัย
กับมารดา และ พักอาศัยกับบุคคลอื่น  เทากัน  คิดเปนรอยละ 3.45 ระดับการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.31 รองลงมา ได
แก ระดับปริญญา คิดเปนรอยละ 10.34  มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 6.90 และ อ่ืน ๆ 
(ปวส.) คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ  อาชีพของผูปกครองนักเรียน สวนใหญประกอบอาชีพรับ
จางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.17 รองลงมา ไดแก อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 17.25
และ อาชีพรับราชการและทําการเกษตรเทากัน คิดเปนรอยละ 13.79

นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ  
หาความรู  สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.17  และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.83   
การเรียนพิเศษวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังโรงเรียนเลิก นักเรียนไมไดเรียนพิเศษ คิดเปนรอยละ 
100.00  การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน สวนใหญพักอาศัยกับบิดาและมารดา คิดเปนรอยละ 
96.55 รองลงมา ไดแก พักอาศัยกับบุคคลอื่น คิดเปนรอยละ 3.45   ระดับการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.52 รองลงมา ได
แก ระดับปริญญา คิดเปนรอยละ 17.24  มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 13.79 และ มัธยม
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ศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ  อาชีพของผูปกครองนักเรียน       สวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.83 รองลงมา ไดแก อาชีพทําการเกษตร คิดเปน
รอยละ 37.93  อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 13.79 และ  อาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 3.45

2.2 ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  มีรายละเอียดดังตารางที่ 13

ตารางที่   13  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
                     เรียนรูแบบ 4 MAT และ แบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูความคิดเห็น

S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

ดานกิจกรรมการเรียนรู 2.75 0.19 มาก 2 2.59 0.23 มาก 3
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.72 0.24 มาก 3 2.61 0.32 มาก 2
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 2.79 0.18 มาก 1 2.68 0.25 มาก 1

รวม 2.75 0.16 มาก 2.63 0.14 มาก

จากตารางที่  13  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ือง
อาหารและสารอาหาร  ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวย  
ตอการจัดการเรียนรูดังกลาวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามการจัดการเรียนรู พบวานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เห็นดวยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก 
ลําดับที่ 1 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  ( X  = 2.79,  S.D. = 0.18 )  ลําดับที่ 2  คือ  
ดานกิจกรรมการเรียนรู   ( X  = 2.75,  S.D. = 0.19 ) และ  ลําดับที่ 3  คือ ดานบรรยากาศใน   
การเรียนรู   ( X  = 2.72,  S.D. = 0.24 )  สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  นักเรียน
เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ ไดแก  ลําดับที่ 1 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู      
( X  = 2.68,  S.D. = 0.25 )  ลําดับที่ 2  คือ  ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( X  = 2.61,  S.D. = 
0.32 ) และ  ลําดับที่ 3  คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.59,  S.D. = 0.23 )

XX
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2.3  ระดับความคิดเห็นในดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู  และ 
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MATและแบบสืบเสาะหาความรู มีรายละเอียดดังตารางที่  14

ตารางที่  14  ระดับความคิดเห็นในดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และ ประโยชน
                    ที่ไดรับจากการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
                    ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

ดานกิจกรรม
การเรียนรู
  1. กิจกรรมการเรียนรู
แบบ4MATมีความทา
ทายทําใหนักเรียน
อยากพิสูจน คนควา
และทดลอง
  2. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT ชวยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดงาย ชัดเจน
3. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT ชวยให นัก
เรียนกลาคิด กลาตอบ
กลาแสดงความคิดเห็น
4. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT ชวยให
นักเรียนไดทํากิจกรรม
ที่ตนเองชอบและ ถนัด
พรอมท้ังฝกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ตนไมถนัด
ไปพรอมกัน

2.62

2.79

2.59

2.76

0.49

0.41

0.51

0.44

มาก

มาก

มาก

มาก

5

2

6

3

ดานกิจกรรม
การเรียนรู
1.กิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูมี
ความทาทายทําให
นักเรียนอยากพิสูจน
คนควา ทดลอง
  2. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ชวยใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดงายและชัดเจน
3.การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวย
นักเรียนกลาคิดกลา
ตอบ  กลาแสดงความ
คิดเห็น
  4. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ชวยใหนักเรียนไดคนพบ
ความรูดวยตนเอง

2.72

2.79

2.52

2.34

0.45

0.41

0.51

0.72

มาก

มาก

มาก

ปาน
กลาง

3

2

4

5
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ตารางที่  14  (ตอ)

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

5. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT นาสนใจ
ทําใหนักเรียนอยากมี
สวนรวมและเขารวม
กิจกรรมทุกครั้ง
  6.นักเรียนตองการให
ครูจัดการเรียนการ
สอนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบ 4MAT อีก
ในเนื้อหาอื่น

2.97

2.75

0.19

0.46

มาก

มาก

1

4

  5. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
นาสนใจชวยใหนักเรียน
อยากมีสวนรวมและเขา
รวมกิจกรรมทุกครั้ง
 6. นักเรียนตองการให
ครูจัดการเรียนการสอน
ดวยการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
อีกในเนื้อหาอื่น ๆ

2.83

2.31

0.38

0.76

มาก

ปาน
กลาง

1

6

รวม 2.75 0.19 มาก รวม 2.59 0.23 มาก
ดานบรรยากาศใน
การเรียนรู
7. การจัดการเรียนรู
แบบ 4MATชวยให
บรรยากาศในการเรียน
รูสนุกสนาน    เปนกัน
เองระหวางเพ่ือนใน
หองเรียน
8. การจัดการเรียนรู
แบบ 4MAT ชวยให
นักเรียนมีอิสระในการ
เรียนรู
 9. การจัดการเรียนรู
แบบ 4MAT ชวยให
นักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข

2.93

2.72

2.66

0.26

0.45

0.48

มาก

มาก

มาก

1

2

3

ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู
7. การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวย
ใหบรรยากาศในการ
เรียนรูสนุกสนาน เปน
กันเองระหวางเพ่ือนใน
หองเรียน
8. การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวย
นักเรียนมีอิสระในการ
เรียนรู
9. การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวย
นักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข

2.62

2.61

2.89

0.68

0.49

0.41

มาก

มาก

มาก

2

3

1
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ตารางที่  14  (ตอ)

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

10. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT ชวยให
นักเรียนกลาแลก
เปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็นกับเพ่ือนรวม
ชั้นเรียน

2.56 0.50 มาก 4 10. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ชวยนักเรียนกลาแลก
เปลี่ยนความรู ความคิด
เห็นกับเพ่ือนรวมชั้น
เรียน

2.31 0.54 ปาน
กลาง

4

รวม 2.72 0.24 มาก รวม 2.61 0.32 มาก
ประโยชนที่ไดรับ
จากการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT    ชวยนัก
เรียนสามารถนําความ
รูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
12. การจัดการเรียนรู
แบบ4MAT ชวยให
นักเรียนเกิดความมั่น
ใจในการรวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. นักเรียนมีความ
รูสึกวาการจัดการเรียน
รูแบบ 4 MAT ชวยให
นักเรียนทํางานอยาง
เปนระบบ รอบคอบ
14. นักเรียนรูสึกวาการ
จัดการเรียนรูแบบ
4MAT ชวยนักเรียน
สามารถคิดอยางมี
เหตุผล

2.86

2.90

2.59

2.72

0.35

0.31

0.57

0.45

มาก

มาก

มาก

มาก

2

1

5

4

ประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนรู
11. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ชวยนักเรียนนําความรูที่
ไดรับไปประยุกต ใชใน
ชีวิตประจําวัน
12. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ชวยนักเรียนเกิดความ
ม่ันใจในการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
13. นักเรียนมีความรูสึก
วาการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวย
นักเรียนทํางานไดอยาง
เปนระบบ รอบคอบ
14. นักเรียนรูสึกวาการ
จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวย
นักเรียนคิดอยางมี
เหตุผล

2.89

2.55

2.59

2.52

0.31

0.51

0.63

0.57

มาก

มาก

มาก

มาก

1

4

3

5
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ตารางที่  14  (ตอ)

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

ความคิดเห็น
X S.D ระดับ

ความ
คิดเห็น

ลํา
ดับ
ที่

 15. การจัดการเรียนรู
แบบ4MATชวยนักเรียนรู
จักและอยากชวยเหลือ
ผูอื่นมากขึ้น

2.85 0.35 มาก 3 15. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ชวยใหนักเรียนรูจักและ
อยากชวยเหลือผูอื่นมาก
ขึ้น

2.86 0.35 มาก 2

รวม 2.79 0.18 มาก รวม 2.68 0.25 มาก

จากตารางที่  14 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ืองอาหาร
และสารอาหาร  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    และแบบสืบเสาะหาความรู      เห็นดวยกับกิจกรรม
การเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ือง
อาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เห็นดวยกับกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก
ทุกประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นาสนใจทําให 
นักเรียนอยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง     ( X  = 2.97,  S.D. = 0.19)   การจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน ( X  = 2.79,  S.D. = 0.41)   การจัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ตนเองชอบและ ถนัด พรอมทั้งฝกปฏิบัติ  
กิจกรรมที่ตนไมถนัดไปพรอมกัน  ( X  = 2.76,  S.D. = 0.44)    นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT อีกในเนื้อหาอื่น   ( X  = 2.75,  S.D. = 0.46)   กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MATมีความ
ทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควา และทดลอง  ( X  = 2.62,  S.D. = 0.49)  และ    การจัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนกลาคิด กลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น    ( X  = 2.59,  
S.D. = 0.51)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   เห็นดวยกับกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก 4 ประเด็น   
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนาสนใจชวยใหนักเรียน
อยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง  ( X  = 2.83,  S.D. = 0.38)      การจัดการเรียนรูแบบ
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สืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย และชัดเจน ( X  = 2.79,  S.D. = 0.41)     
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควาและ 
ทดลอง  ( X  = 2.72,  S.D. = 0.45)    และ  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยนักเรียน
กลาคิดกลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น  ( X  = 2.52,  S.D. = 0.51)   อยูในระดับปานกลาง 2  
ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให       
นักเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง  ( X  = 2.34,  S.D. = 0.72)  และ  นักเรียนตองการใหครู     จัด
การเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อีกในเนื้อหาอื่น ๆ  ( X  = 2.31,  
S.D. = 0.76)

ในดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่เรียนวิทยาศาสตร
เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และ แบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับ
บรรยากาศในการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิทยาศาสตร เร่ือง
อาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรูอยูในระดับ
มากทุกประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้   การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยให
บรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน ( X  = 2.93, S.D. = 0.26) 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู ( X  = 2.72,  S.D. = 0.45 )  
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข  ( X  = 2.66,  S.D. = 0.48 )  
และการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับเพื่อน
รวมชั้นเรียน   ( X  = 2.56,  S.D. = 0.50 )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรูอยูในระดับมาก 3 ประเด็น  
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข ( X  = 2.89,  S.D. = 0.41 )     การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
บรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน ( X  = 2.62, S.D.=0.68 )   
และ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู  ( X  = 2.61,  S.D. 
= 0.49 )   อยูในระดับปานกลาง 1 ประเด็น  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวย
นักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน  ( X  = 2.31,  S.D. = 0.54 )
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ในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่เรียน     
วิทยาศาสตรเร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูดวยแบบ 4 MAT  และ แบบสืบเสาะ       
หาความรู  เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4    ที่เรียนวิทยาศาสตร
เร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
อยูในระดับมากทุกประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย   ดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรู  ( X = 2.90, S.D.=0.31)  การจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ชวยนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ( X  = 
2.86, S.D. = 0.35)   การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือผูอ่ืน
มากขึ้น    ( X  = 2.85, S.D. = 0.35)  นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียน
สามารถคิดอยางมีเหตุผล ( X =2.72, S.D.=0.45) นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบ    
4 MAT ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบและรอบคอบ  ( X  = 2.59, S.D. = 0.57)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่เรียนวิทยาศาสตรเร่ืองอาหารและสารอาหาร ที่จัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูอยูในระดับมาก    
ทุกประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย   ดังนี้   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวย   
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   ( X  = 2.89, S.D. = 0.31)    
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น      
( X  = 2.86, S.D. = 0.35)   นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวย 
นักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบและรอบคอบ   ( X  = 2.59, S.D. = 0.63)  การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวยนักเรียนเกิดความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู   ( X  = 2.55, 
S.D. = 0.51)  นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนคิดอยางมี
เหตุผล  ( X  = 2.52, S.D. = 0.57)
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บทที่  5

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู    เปนการวิจัยกึ่ง
ทดลอง  แบบแผนการวิจัยแบบ  Quasi experimental design   แบบ  Nonequivalent Control 
Group  Design  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู   และ   
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
และแบบสืบเสาะหาความรู  เร่ืองอาหารและสารอาหาร   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    ไดแก    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ของโรงเรียนวัดหวยไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 1   จํานวน 2 หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  58 คน      เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัด
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียน
รูกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องอาหารและสารอาหาร  และ  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการ
เรียนวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหารที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหา
ความรู     การวิเคราะหขอมูล  ใชคารอยละ  (%)   คาเฉลี่ย ( X )     คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    
การทดสอบคา t-test  แบบ Independent   คา t-test  แบบ Dependent    ผลการวิจัยสรุปไดดัง
รายละเอียดตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู   สรุปผลการวิจัย  
ดังนี้

1.  ผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05  โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เห็นดวยตอการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  และ
แบบสืบเสาะหาความรู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามการจัดการเรียนรู  พบวา  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับไดแก 
ลําดับที่ 1 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ลําดับที่ 2 คือ  ดานกิจกรรมการเรียนรู  และ 
ลําดับที่ 3  คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู   สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนักเรียน
เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ ไดแก  ลําดับที่ 1 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  
ลําดับที่ 2  คือ  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  และ  ลําดับที่ 3  คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของ   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู   สามารถ
นําไปสูการอภิปรายผลได  ดังนี้

1. ผลจากการศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร   ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําใหผลการเรียนรู 
เร่ืองอาหารและสารอาหารของนักเรียน สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่ง      
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เปนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับผูเรียนทุกวัย ทุกระดับช้ัน ทุกสาระวิชา 
ที่ยึดหลักความเชื่อที่วามนุษยทุกคนสามารถเรียนรูได และมนุษยแตละคนมีรูปแบบหรือวิธีการ
เรียนรู (Learning Styles)  ที่แตกตางกัน การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่   
มุงใหนักเรียนไดใชสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางเทาเทียม ในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรู
ของแตละบุคคล และในเวลาเดียวกันใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาลักษณะการเรียนรูหรือรูปแบบ
การเรียนรูแบบอื่น ๆ ดวย         ซึ่งเปนแนวคิดความเชื่อในการเรียนรูของมนุษย       ของแมคคาธีย
( McCarthy 1980, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 87) และนอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบ     
4 MAT ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนกับการพัฒนาสมอง
ทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ  ความถนัด 
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ความชอบ และความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  กิจกรรมการเรียนรูในบางชวงจัดให    
ผูเรียนที่มีความแตกตางกันไดเรียนรูอยางมีความสุข และทาทายความสามารถของผูเรียนทําให   
ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเอง (กาญจนา  คุณารักษ 2545 : 369)     และในการจัดการเรียนรูแบบ  
4 MAT ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนลําดับข้ัน
ตอนจนครบทั้ง 8 ข้ันตอน และจากกิจกรรมที่ครูผูสอนจัดใหสวนมากเปนกิจกรรมกลุม ดังนั้น     
นักเรียนจึงไดมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และเรียนรูรวมกัน รวมถึงไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ที่ตนเองถนัด และไมถนัดไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 
55 ,อางถึงใน พยงค จิระพงษ 2544: 84) ที่กลาววา ผูเรียนแตละคนจะมีความถนัด ความสามารถ 
ประสบการณและรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน เมื่อเรียนรูรวมกันจึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยผูเรียนที่รูนอยกวาสามารถเรียนรูจากผูเรียนที่มีประสบการณ  
มากกวาในขณะที่ผูเรียนที่รูมากกวาก็มีโอกาสเพิ่มทักษะการเรียนรูจากการชวยอธิบายใหแกผูอ่ืน 
และจากการที่การจัดการเรียนรูแบบ 4 MATมีการแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนรูออกเปน  
4 สวน เพื่อตอบสนองตอวิธีการเรียนของนักเรียนแตละแบบ    ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตาม
ความถนัดและความสามารถของตนเอง  (McCarthy 1979, อางถึงใน จรูญศรี แจบไธสง 2546 : 
67) ดังนั้นแตละสวนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะสงเสริมให     นักเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางลึกซึ้ง  โดยสวนที่ 1 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางประสบการณตรงเกี่ยวกับ   
เนื้อหาใหแกนักเรียน นักเรียนจะไดรับประสบการณจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตัวเอง 
เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมใหม หรือความรูใหม  ใหรูและเขาใจสาระเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับเร่ืองที่จะเรียนรูกอน (วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 89)     สวนที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมเพื่อให       
นักเรียนไดรับเนื้อหาความรูอยางชัดเจนมากขึ้น นักเรียนไดคิดวิเคราะห ไดคนหาความรู โดยครูใช
คําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน 
ดังนั้น หลังจากที่นักเรียนไดรับประสบการณในสวนที่ 1 เมื่อถึงสวนที่ 2 นักเรียนจะเกิดความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจนมากขึ้น  ในสวนที่ 3 นักเรียนจะไดนําความรูไปใช โดยการทําใบงาน  ทําการ
ทดลอง  หรือทําแบบฝกหัด เพื่อใหนักเรียนสามารถคนพบความรูดวยตนเอง ซึ่งในชวงนี้ ครูจะมี  
บทบาทเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค 
(McCarthy, อางถึงใน   โรงเรียนมงฟอรดวิทยาลัย 2546)  และ ในสวนที่ 4  นักเรียนไดสรุปความรู 
และใชความรูที่ไดจากการเรียนในชั้นเรียนคิดเชื่อมโยงเขากับส่ิงที่นักเรียนประสบในชีวิตประจําวัน 
โดยการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณกับเพื่อนรวมชั้นเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิชัย วงศใหญ (2542 : 5) ซึ่งไดกลาวถึงกลไกของกระบวนการเรียนรูแนวใหมที่ครูจะ
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ตองมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปนหลักเพื่อเสริมสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยมุงหวังใหเปน  
คนดี คนเกง และมีความสุข โดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และความถนัด เพื่อเปนการ
เคารพสิทธิของผูเรียน  และเสริมสรางวุฒิภาวะของผูเรียนไปพรอมๆ กับการทําใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวันได และสอดคลองกับแนวคิดของ โกวิท ประวาลพฤกษ (2541 : 137, 
อางถึงใน ปยะพงษ สุริยะพรหม 2546 : 148) ที่กลาววา  ความรูที่เกิดจากการสรางความรูดวย   
ตัวผูเรียนเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย อันเกิดจากผูเรียนลงมือปฏิบัติ เก็บขอมูลนําขอมูลนั้น
มาปะติดปะตอกันเปนกระบวนการเรียนรูที่ดี ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน และเห็นคุณคา  
การเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรวรรณ พลายละหาร (2545 : บทคัดยอ)   
ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดย    นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา     
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ   และนักเรียนที่ไดรับการจัด  กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มี
ความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
อารีย  ทวีลาภ (2545 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
วิทยาศาสตรของ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ    
4 MAT  พบวา     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุด     กิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ    4 MAT อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ 4 MAT ในแตละแบบการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  สูงกวา    
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัย

2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู  เห็นดวยอยูในระดับมาก ทั้ง 2 วิธี    สาเหตุที่อาจ
ทําใหนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MATและแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับการจัดการเรียนรู
ทั้ง 2 วิธีอยูในระดับมาก  อาจเนื่องมาจากนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีสถานภาพและขอมูลทั่วไปโดย 
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ภาพรวมสวนใหญคลายกัน คือ   ผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง นักเรียนทั้ง 2 หองเรียน ไมไดเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิก สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดา ผูปกครองสวน
ใหญมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีอาชีพรับจาง  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู      
วิทยาศาสตรโดยใชวิธีสอนทั้ง 2 วิธี มีเนื้อหาที่ตองจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองจริง       
มีการสังเกต จดบันทึก รวมทํากิจกรรมเปนกลุมตามใบงานที่กําหนด และเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนเปนสวนใหญ  แตเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียน แยกตาม    
การจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เห็นดวยอยูในระดับมากเรียงตาม
ลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ลําดับที่ 2 คือ ดานกิจกรรม       
การเรียนรู และลําดับที่ 3 คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู   สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ  
หาความรู เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ ไดแก  ลําดับที่ 1 ดานประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนรู ลําดับที่ 2 คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู และ ลําดับที่ 3  คือดานกิจกรรมการเรียนรู  
โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรูเห็นดวยอยูในระดับมาก 
ลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู เชนเดียวกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากเนื้อหา       
เร่ืองอาหารและสารอาหาร  เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยตรง และ     
ข้ันตอนการสอนของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ในขั้นตอนที่ 8 ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณ 
เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน พรอมทั้ง 
เสนอแนวคิดเพื่อนําความรูที่นักเรียนไดรับจากการเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน แยกตามการจัดการเรียนรู พบวา ในดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ การจัด  
การเรียนรูแบบ 4 MAT นาสนใจทําใหนักเรียนอยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง   ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจากการทดลอง นักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในกลุมของตนเอง และจาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา นักเรียนที่จัด        
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT จะมีความกระตือรือลน และใหความสนใจในการเรียน นักเรียน
ใหความสนใจตอการเขารวมกิจกรรมกลุมทุกครั้ง  และเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 6 คือ   
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนกลาคิด กลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเปน
บางสวน หรือเปนกลุม โดยที่บางครั้งนักเรียนไมไดแสดงความคิดเห็นครบทุกคน   และในสวนของ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ การ   
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จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนาสนใจ ชวยใหนักเรียนอยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรม
ทุกครั้ง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีการจัด กิจกรรมที่นักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง  และเห็นดวยอยูในระดับ
ปานกลาง ลําดับที่ 6 คือ  นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูอีกใน
เนื้อหาอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  นักเรียน
จะตองศึกษาคนควา ปฏิบัติการทดลอง และสรุปผลการเรียนรู ดวยตัวของนักเรียนเอง รวมถึง    
เนื้อหาที่ใชสอนเปนเนื้อหาวิทยาศาสตรที่นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ซึ่งแตกตางจาก  
เนื้อหาวิชาอื่น ๆ

ในดานบรรยากาศในการเรียนรู พบวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ   4 MAT เห็นดวย
อยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุก
สนานเปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
กับเพื่อนในหองเรียนเปนกลุม  นักเรียนไดมีโอกาสเลือกประธานกลุม  แบงหนาที่กันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย  และ เห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 4 คือ การจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT ชวย
ใหนักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครู     
ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นเปนกลุม ซึ่งอาจทําใหนักเรียน    
บางสวนไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร โดยที่สวนใหญนักเรียนที่เปนหัวหนากลุมจะ
เปนผูที่แสดงความคิดเห็น    และในสวนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นักเรียนเห็น
ดวยอยูในระดับมากลําดับที่ 1 คือการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนเรียน
อยางมีความสุข  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และไดคนพบความรู
ดวยตัวเอง พรอมทั้งไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนเปนกลุม   และเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
ลําดับที่ 4 คือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู          
ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน  ทั้งนี้จากการสังเกตการสอนจะพบวานักเรียนสวนใหญจะ     
ไมคอยแสดงความคิดเห็นเมื่อครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น

ในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู พบวา นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    
เห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนเกิดความ   
มั่นใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรมกลุม     
ซึ่งภายในกลุมจะมีนักเรียนทั้งเกง ปานกลาง และออน คละกัน จึงทําใหภายในกลุมตางก็ชวยเหลือ
กันทํางาน   และเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 5 คือการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยให     
นักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบและรอบคอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
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ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมเปนกิจกรรมกลุม โดยใหนักเรียนไดเลือกประธานกลุม และแบงหนาที่ให
เพื่อนสมาชิกในกลุมรับผิดชอบ  และในสวนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นักเรียน
เห็นดวยอยูในระดับมากลําดับที่ 1 คือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียน
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เนื้อหาเรื่องอาหาร
และสารอาหาร ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ     
นักเรียนโดยตรง  และ เห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่  5 คือ นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้ันตอนการจัด    
กิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนที่การคนหาความรู  ซึ่งนักเรียน
อาจจะไมคุนเคย และเมื่อสังเกตจาก การบันทึกผลการทดลอง และการสรุปผลการทดลอง มี     
นักเรียนบางสวนนําเสนอและสรุปผลการทดลองไดไมคอยตรงประเด็น แตเมื่อผูสอนไดอธิบายเพิ่ม
เติมจึงชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากขึ้น

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4 MAT พบวาใน
ข้ันตอนที่ 3 และ ขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นตอนที่ครูจะตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดใชการคิดวิเคราะห   
นักเรียนจะตองปรับประสบการณที่ไดรับจากขั้นที่ 1 และ ข้ันที่ 2 สรางเปนความคิดรวบยอดเกี่ยว
กับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนั้น โดยครูจะใชคําถามถามนักเรียนเพื่อให  นักเรียนไดคิดกอนที่นักเรียน
จะไดลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ วัชรา เลาเรียนดี 
(2547 : 56) ที่กลาววา  ความสามารถในการคิดทุกประเภท และทุกระดับมีความสําคัญและ      
จําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย  ความสามารถในการคิดและใชความคิดไดอยางมีคุณภาพจําเปน
ตองไดรับการสอนและฝกฝนอยางสม่ําเสมอตั้งแตระดับตน ๆ เนื่องจากความสามารถในการคิด   
มีความสัมพันธโดยตรงกับการเรียนรู การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ       
การดํารงชีวิตที่มีความสุขและเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่แบงขั้นตอนการเรียนรูออกเปน 4 สวน แตละสวนจะตอบสนองตอวิธีการเรียนที่      
แตกตางกันของนักเรียน 4 แบบ โดยหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ดังนั้นเมื่อถึงสวนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่นักเรียนชอบ นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนในสวนนี้  ในขณะเดียวกันนักเรียนก็จะรูสึก      
ตื่นเตนและทาทายกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสวนอื่น ๆ และเรียนรูกับวิธีการเรียนรูของเพื่อน
รวมชั้นเรียนไปดวย (จรูญศรี แจบไธสง 2546 : 58) ซึ่งนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จะไดทํา
กิจกรรมที่ตนเองถนัด พรอมทั้งฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองไมถนัดไปพรอม ๆ กัน
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ขอเสนอแนะ

จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู   ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิด
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้  คือ  ขอเสนอแนะทั่วไป  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  

มีผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ผูบริหารโรงเรียน และฝายวิชาการ  
ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ไปเผยแพรใหกับครูผูสอนเพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ  โดยใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และสรางตัวอยางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ออกเผยแพรใหครูผูสอนไดทราบ เพื่อใหครูผูสอนไดนําวิธีการ
จัดการจัดการเรียนรูดังกลาวไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการสอนของตน

2. จากผลการวิจัย พบวาสวนใหญนักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ในระดับมาก ทั้งในดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และ ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการเรียนรู  แตในรายดานยอย พบวา ในดานการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียน
กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น และ ดานการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนทํางานเปน
ระบบและรอบคอบ กลับอยูในระดับตํ่าที่สุด แมจะมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ดังนั้นในการจัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT ในครั้งตอไป ครูผูสอน จึงควรจะเนนและกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นใหมากขึ้น รวมถึง จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ได
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน เพื่อกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และเกิด
ความรูสึกที่ดีตอการทํางาน รวมทั้งใหนักเรียนมองเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนรู  ซึ่งจะ  
สงผลให ผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางความรูดวยตนเองตอไป

3. จากการสังเกตของครูผูสอน พบวา เมื่อครูใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น นักเรียนบางสวนยังไมสามารถตอบคําถาม และ ไมกลาแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ตองสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน  
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ในครั้งตอไป ครูผูสอนควรใชคําถามที่งายตอการ
ทําความเขาใจของนักเรียน ใชคําถามที่หลากหลาย  และกระตุนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห ตอบ 
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คําถาม และแสดงความคิดเห็นของตนเองใหมากที่สุด  และนอกจากนี้ครูผูสอนควรใหความสําคัญ
กับข้ันตอนแรกของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  คือ ข้ันสรางประสบการณ และข้ันวิเคราะห
ประสบการณ  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน กอนที่จะไปสูข้ันตอน
ตอไปของกิจกรรม

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป     สําหรับผูที่สนใจในการจัดการเรียนรูแบบ

4 MAT  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับ

ประชากรกลุมอ่ืน  เชน ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3    ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  
และสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน  ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร  
เปนตน

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรู  เชน 
ความคิดสรางสรรค  ความคงทนในการเรียนรู  ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่จัด
การเรียนรูแบบ 4 MAT
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู  ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห 
และเจตคติ  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  กับเทคนิคการเรียนรูแบบอื่น ๆ เชน การจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก   การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
เปนตน
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   สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.

อารีย  ทวีลาภ.  “การศึกษาแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามระบบ 4 MAT.”
   วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิต-
   วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109

ภาษาอังกฤษ
Ferguson, George A. Statistical Analysis in Psychology & Education.  Fourth Edition.
                Tokyo : Tosho Printing Co.,Ltd, 1976.
Hancock,  Carol Wilcox.  Impact of the 4 MAT Lesson Planning System on the number of
               times a teacher was off – task in a fifth, sixth and seventh grade classroom
               [Online]. Accessed 10 August 2003. Available from http://hailis.uni.net.th/dao.
Jackson, Herman B. Teaching to a diversity of learning styles : Using 4 MAT model in a

   block scheduled school [Online]. Accessed 10 August  2003. Available from
   http : // thailis.uni.net.th/dao.

Klenetsky, Phyllis Schiffer. The Effect of 4 MAT Training on Teachers’ Attitude Towards
   Student Behaviors Associated With Creatively [Online]. Accessed 10 August
   2003. Available from http : // thailis.uni.net.th/dao.

Morley, Jamie Ann. The effect of the 4 MAT system of instruction on achievement in
               students completing computer certification course through distance education
               [Online]. Accessed 10 August  2003. Available from http : //
                ailis.uni.net.th/dao.
Ojure, Lenna Peters.  An Investigation of The Relationship between Teachers’

Participation in 4 MAT Fundamentals Training and Teachers’ Perception of
Teacher Efficacy [Online]. Accessed 10 August  2003. Available from
http : // thailis.uni.net.th/dao.

Tuckman ,Bruce W. Conducting Educational Research. Fifth Edition. New York :
               Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1999.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

ภาคผนวก
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111

ภาคผนวก    ก

รายช่ือผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายช่ือผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. อาจารยชัชรินทร   ชวนวัน    เจาหนาที่ฝกอบรม 8
สถาบันพัฒนาผูบริหาร   (วัดไรขิง)    จ. นครปฐม
ผูเชี่ยวชาญดานภาษา

2.   อาจารยสนม    วันเพ็ญ   อาจารย  2  ระดับ 7
โรงเรียนสามพรานวิทยา จ. นครปฐม

      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร

3.   อาจารยบุญทิพย    สุริยวงศ อาจารย  2  ระดับ 7  หัวหนางานวัดผล
โรงเรียนพระปฐมวิทยา  จ. นครปฐม

      ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล
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ภาคผนวก  ข

การวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
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ตารางที่   15   การเปรียบเทียบคะแนนการวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  ระหวางกลุมที่จัด
       การเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน
1. 20 16. 21 1. 18 16. 17
2. 8 17. 15 2. 12 17. 18
3. 11 18. 12 3. 11 18. 12
4. 9 19. 10 4. 17 19. 17
5. 16 12. 20 5. 12 12. 17
6. 14 21. 13 6. 16 21. 14
7. 14 22. 18 7. 20 22. 14
8. 15 23. 7 8. 15 23. 6
9. 20 24. 20 9. 5 24. 16
10. 14 25. 18 10. 7 25. 16
11. 22 26. 15 11. 12 26. 12
12. 15 27. 14 12. 19 27. 13
13. 5 28. 12 13. 5 28. 10
14. 7 29. 11 14. 17 29. 12
15. 19 15. 22

           =  14.31            =  13.86
S.D.   =   4.64 S.D.    =   4.39

    S2     =   21.53     S2     =  19.27

X X
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การคํานวณเปรียบเทียบการวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  ระหวางกลุมที่จัด
การเรียนรูแบบ   4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชสูตร t – test แบบ Independent
จากสูตร       (พวงรัตน  ทวีรัตน   2543:162)  ดังนี้

                       t  =  

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xx

+

−

เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
X1 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ 14.31
X2 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 13.86
S2

1 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ 21.53
S2

2 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ 19.27
n1 แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ 29
n2 แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ 29

                                                           
41.1
45.0t =

                 38.0t =

29
27.19

29
53.21

86.1331.14t
+

−
=
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ภาคผนวก  ค

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
-    การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
- การคํานวณหาคาความยากงาย
- การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก
- การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
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ตารางที่  16  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่จัดการเรียนรู
   แบบ  4 MAT

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1 2 3
∑R IOC

1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

             การเรียนรูและเนื้อหา
+1 +1 +1 +3 1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค-การเรียนรูกับเนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู และ การประเมิน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ จุดประสงคการเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
        จุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล

+1

+1
+1

+1

+1
+1

+1

+1
+1

+3

+3
+3

1.00

1.00
1.00

5. การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงค
        การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัดกิจกรรม
        การเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

6. สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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ตารางที่   17  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบ
                    สืบเสาะหาความรู

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

             การเรียนรูและเนื้อหา
+1 +1 +1 +3 1.00

2.    จุดประสงคการเรียนรู
2.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค-การเรียนรูกับเนื้อหา
2.4 ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู และ การประเมิน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ จุดประสงคการเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
        จุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล

+1

+1
+1

+1

+1
+1

+1

+1
+1

+3

+3
+3

1.00

1.00
1.00

5. การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงค
        การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัดกิจกรรม
        การเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

6. สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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ตารางที่  18   คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ตอนที่ 1 แบบทดสอบ
                    แบบปรนัย

ผูเชี่ยวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IOC

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานได 1 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00
2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสารอาหารได 2 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
3. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสารอาหารได 3 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
4. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

4 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

5. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

5 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

6. นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่
จําเปนตอรางกายได

6 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

7. นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่
จําเปนตอรางกายได

7 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

8. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

8 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

9. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกายตองการ
ได

9 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

10. นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่
จําเปนตอรางกายได

10 การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

11. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

11 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

12. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

12 การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

13. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกาย
ตองการได

13 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

14. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

14 การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

15. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญ
เติบโตของมนุษยได

15 การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

16. นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองได

16 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

17. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่ใหพลังงานได 17 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่  18   (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IOC

18. นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองได

18 วิเคราะห +1 0 +1 +2 0.67

19. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารได 19 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00
20. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวสารปรุงรสในอาหารได 20 การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00
21. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงาน
ได

21 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

22. นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองได

22 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

23. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีอาหารได 23 ความเขาใจ +1 0 +1 +2 0.67
24. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีอาหารได 24 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00
25. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารปรุงรส
ในอาหาร

25 การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 0.97

ตารางที่   19  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ตอนที่ 2 แบบทดสอบ
                    แบบอัตนัย

ผูเชี่ยวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IOC

ขอ 1
1.1   นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสาร
อาหารที่จําเปนตอรางกายได
1.2 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ให
พลังงานได
1.3 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกาย
ตองการได

1.1

1.2

1.3

ความเขาใจ

วิเคราะห

การนําไปใช

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

+3

1.00

1.00

1.00

ขอ 2
2.1 นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสาร
อาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองได
2.2  นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองได

2.1

2.2

การนําไปใช

การนําไปใช

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตารางที่   20  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
                    การเรียนรูแบบ 4 MAT  

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

1. เพศของนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
2. การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก +1 +1 +1 +3 1.00
3. การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน +1 +1 +1 +3 1.00
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน + +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและ
               สารอาหาร
ตารางที่  21  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
                    การเรียนรูแบบ 4 MAT

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบ4MAT มีความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควา
และทดลอง

+1 +1 +1 +3 1.00

2. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย และ ชัดเจน +1 +1 +1 +3 1.00
3. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนกลาคิด กลาตอบ กลาแสดงความคิด
เห็น

+1 +1 +1 +3 1.00

4. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด
พรอมทั้งฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองไมถนัดไปพรอม ๆ กัน

+1 +1 +1 +3 1.00

5. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT นาสนใจทําใหนักเรียนอยากมีสวนรวมและเขารวม
กิจกรรมทุกครั้ง

+1 +1 +1 +3 1.00

นักเรียนตองการใหครูจัดการรูแบบ4MAT อีกในเนื้อหาอื่น ๆ +1 +1 +1 +3 1.00
บรรยากาศในการเรียนรู
7. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน เปนกันเอง
ระหวางเพื่อนในหองเรียน

+1 +1 +1 +3 1.00

8. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่    21   (ตอ)

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

9. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข +1 +1 +1 +3 1.00
10. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิด
เห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน

+1 +1 +1 +3 1.00

ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

+1 +1 +1 +3 1.00

12. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการเขารวมกิจ
กรรมการเรียนรู

+1 +1 +1 +3 1.00

13. นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนทํางานได
อยางเปนระบบและรอบคอบ

+1 +1 +1 +3 1.00

14. นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนสามารถคิดอยางมี
เหตุผล

+1 +1 +1 +3 1.00

15. การจัดการเรียนรูแบบ4MAT ชวยใหนักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือผูอื่นมาก
ขึ้น

+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตารางที่  22  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
                   การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

1. เพศของนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
2. การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก +1 +1 +1 +3 1.00
3. การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน +1 +1 +1 +3 1.00
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน + +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและ
              สารอาหาร
ตารางที่  23  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
                    การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
1. กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู มีความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน
คนควา และทดลอง

+1 +1 +1 +3 1.00

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายชัดเจน +1 +1 +1 +3 1.00
3. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบกลา
แสดงความคิดเห็น

+1 +1 +1 +3 1.00

4. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง +1 +1 +1 +3 1.00
5. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นาสนใจทําใหนักเรียนอยากมีสวนรวม
และเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง

+1 +1 +1 +3 1.00

6. นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อีกในเนื้อหาอื่น ๆ +1 +1 +1 +3 1.00
บรรยากาศในการเรียนรู
7. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุก
สนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน

+1 +1 +1 +3 1.00

8. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1.00
9. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข +1 +1 +1 +3 1.00
10. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน

+1 +1 +1 +3 1.00

ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ได
รับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

+1 +1 +1 +3 1.00

12. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการ
เขารวมกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1 +3 1.00

13. นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
ทํางานไดอยางเปนระบบและรอบคอบ

+1 +1 +1 +3 1.00

14. นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนสามารถ
คิดอยางมีเหตุผล

+1 +1 +1 +3 1.00

15. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือ
ผูอื่นมากขึ้น

+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง

จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:117)  ดังนี้

       
         เมื่อ IOC       คือ     ดัชนีความสอดคลอง

ΣR คือ     ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญแตละคน
N คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ
 + 1  หมายถึง แนใจวาสอดคลอง
    0  หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง
 -  1  หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง

     

ตารางที่ 24   คาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)   และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
                   (q)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร

ขอ p r q pq ขอ p r q pq
1* 0.57 0.07* 0.43 0.25 19 0.80 0.40 0.20 0.16
2 0.47 0.27 0.53 0.25 20 0.57 0.33 0.43 0.23
3 0.77 0.33 0.23 0.18 21* 0.03 0.07* 0.97 0.03
4 0.63 0.73 0.37 0.23 22 0.67 0.53 0.33 0.22
5 0.63 0.20 0.37 0.23 23 0.57 0.47 0.43 0.25
6 0.37 0.20 0.63 0.23 24* 0.90* 0.20 0.10 0.09
7* 0.93* 0.13* 0.07 0.07 25 0.77 0.20 0.23 0.18
8 0.57 0.60 0.43 0.25 26* 0.90* 0.20 0.10 0.09
9 0.37 0.20 0.63 0.23 27* 0.23 0.07* 0.77 0.18
10 0.73 0.40 0.27 0.20 28* 0.33 0.00* 0.67 0.22
11 0.67 0.27 0.33 0.22 29 0.57 0.20 0.43 0.25
12 0.67 0.27 0.33 0.22 30 0.60 0.27 0.40 0.24
13 0.80 0.27 0.20 0.16 31 0.70 0.47 0.30 0.21
14 0.80 0.27 0.20 0.16 32 0.67 0.27 0.33 0.22
15 0.80 0.27 0.20 0.16 33 0.50 0.20 0.50 0.25
16* 0.90* 0.20 0.10 0.90 34* 0.30 0.13* 0.70 0.21
17* 0.47 0.00* 0.53 0.25 35 0.57 0.33 0.43 0.22
18 0.80 0.40 0.20 0.16 รวม

N
R

IOC ∑=
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หมายเหตุ
1.  ขอสอบขอ  7, 16, 24  และ  26      มีคา  p    สูงกวา    0.80     จัดเปนขอสอบงาย
2.  ขอสอบขอ  21     มีคา   p    ต่ํากวา   0.20    จัดเปนขอสอบยาก
3.  ขอสอบขอ   1, 7, 21, 27  และ  34   มีคา   r   ต่ํากวา   0.20   จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกต่ํากวาเกณฑ
4.  ขอสอบขอ  17   และ  28   มีคา  r  เทากับ  0   จัดเปนขอสอบไมมีคาอํานาจจําแนก

การคํานวณหาคาความยากงาย

จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129)  ดังนี้

        เมื่อ p    หมายถึง   คาความยากของคําถามแตละขอ
R    หมายถึง   จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N    หมายถึง   จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

ถา   p   มีคามาก     หมายถึง    มีคนตอบถูกในขอนั้นมาก  ขอสอบขอนั้นก็งาย
ถา   p   มีคานอย     หมายถึง    มีคนตอบถูกในขอนั้นนอย  ขอสอบขอนั้นก็ยาก
คา   p   จะมีคาอยูระหวาง   0   ถึง   1

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก

จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129)  ดังนี้

        เมื่อ r      หมายถึง   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru    หมายถึง    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re    หมายถึง   จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N     หมายถึง    จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด

N
RP =

2/N
RRr eu −=
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

1.  การหาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ตอนที่ 1  แบบทดสอบ
แบบปรนัย  โดยใชสูตร  K.R. 20  ของ  Kuder   Richardson  (Ferguson 1976 : 428)  ดังนี้

จากสูตร                          
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
= ∑

2
x

2
x

xx s
pqs

1n
nr

       เมื่อ rxx   หมายถึง    คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
n    หมายถึง    จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ   มีคาเทากับ  25
Σpq หมายถึง   ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ

    และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  มีคาเทากับ  5.34
S2

x    หมายถึง    ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ     มีคาเทากับ  28.86

                 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−
=

28.86
34.586.28

129
29rxx

( )81.004.1rxx =

84.0rxx =

2.  การหาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ตอนที่ 2  แบบทดสอบ
แบบอัตนัย  โดยใชสูตร  การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  α - Coefficient ) ของครอนบัค ( Cronbach )
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:123)  ดังนี้

จากสูตร                          
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
−

= ∑
2
t

2
i

s
s

1
1n
nα

          เมื่อ            α      หมายถึง    สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน
       n       หมายถึง    จํานวนขอ
  Σ S2

I      หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละขอ   มีคาเทากับ 5.26
      S2

t      หมายถึง     คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ     มีคาเทากับ  16.24

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −=

16.24
26.51

4
5α

  85.0α =
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ภาคผนวก  ง

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่  25  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถม
                   ศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการ
เรียนรูแบบ

4 MAT

การจัดการ
เรียนรูแบบ
สืบเสาะหา
ความรู

การจัดการ
เรียนรูแบบ

4 MAT

การจัดการ
เรียนรูแบบ
สืบเสาะหา
ความรู

ลํา
ดับที่

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

ลํา
ดับที่

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

1 7 18 11 15 20 5 16 25 33 8 20 22 2
2 23 31 8 8 11 3 17 26 27 1 24 28 4
3 5 13 8 12 17 5 18 18 28 10 18 28 10
4 16 23 7 23 29 6 19 15 25 10 20 24 4
5 10 16 6 12 18 6 20 9 14 5 17 18 1
6 20 29 9 20 23 3 21 21 31 10 15 15 0
7 12 17 5 20 22 2 22 22 28 6 24 26 2
8 18 19 1 13 16 3 23 15 28 13 25 30 5
9 23 34 11 21 22 1 24 21 28 7 15 20 5
10 19 31 12 21 23 2 25 17 23 6 20 26 6
11 21 24 3 18 24 6 26 7 8 1 10 11 1
12 25 34 9 9 10 1 27 28 35 7 15 17 2
13 4 6 2 6 9 3 28 17 22 5 8 13 5
14 16 24 8 20 20 0 29 22 26 4 22 24 2
15 17 31 14 13 17 4 ΣD 207 ΣD 99

ΣD2 1831 ΣD2 481
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การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
ของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT     โดยใชสูตร t – test  แบบ  Dependent

จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:165)  ดังนี้

1n

n

D
t

D)(D
22

−

∑−
=

∑
∑

   เมื่อ  t          หมายถึง    การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
 Σ D     หมายถึง    ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

          มีคาเทากับ  207
Σ D2     หมายถึง    ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ

            แตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง    มีคาเทากับ   1831
         (Σ D)2    หมายถึง   ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

           ทั้งหมดยกกําลังสอง   มีคาเทากับ   42849
n          หมายถึง    จํานวนนักเรียน    มีคาเทากับ 29

( )
129
42849183129

207t

−
−

=

28
4284953099

207t
−

=

13.19
207t =

82.10t =
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การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
ของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู     โดยใชสูตร t – test  แบบ  Dependent

จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:165)   ดังนี้
                                       

1n

n

D
t

D)(D
22

−

∑−
=

∑
∑

   เมื่อ  t         หมายถึง    การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
 Σ D    หมายถึง    ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

         มีคาเทากับ  99
Σ D2   หมายถึง    ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ

           แตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง    มีคาเทากับ   481
                 (Σ D)2   หมายถึง     ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

           ทั้งหมดยกกําลังสอง   มีคาเทากับ   9801
 n        หมายถึง     จํานวนนักเรียน    มีคาเทากับ 29

( )
129
980148129

99t

−
−

=

28
980113949

99t
−

=

17.12
99t =

13.8t =
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การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
และแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชสูตร t – test  แบบ  Independent

จากสูตร   (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:163)  ดังนี้

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xx
t

+

−
=

    เมื่อ    t       หมายถึง     การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
X1   หมายถึง      คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง      มีคาเทากับ   17.21
X2   หมายถึง      คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา      มีคาเทากับ   16.69
S2

1    หมายถึง      คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง    มีคาเทากับ   41.96
S2

2    หมายถึง      คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา    มีคาเทากับ   28.65
 n1    หมายถึง      จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง      มีคาเทากับ   29
 n2     หมายถึง     จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา     มีคาเทากับ   29

29
28.65

29
41.96

69.1621.17t
+

−
=

43.2
52.0t =

56.1
52.0t =

33.0t =
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การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียน ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
และ แบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชสูตร t – test  แบบ  Independent

จากสูตร   (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:163)  ดังนี้

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xx
t

+

−
=

เมื่อ     t    หมายถึง     การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
         X1   หมายถึง     คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง  มีคาเทากับ   24.34

X2   หมายถึง     คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ   20.10
          S2

1     หมายถึง     คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ   59.95
         S2

2      หมายถึง     คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ   34.53
          n1   หมายถึง     จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ   29
          n2      หมายถึง     จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา มีคาเทากับ   29

29
34.53

29
59.95

10.2034.24t
+

−
=

26.3
24.4t =

80.1
24.4t =

35.2t =
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ภาคผนวก  จ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู แบบ 4 MAT และ

แบบสืบเสาะหาความรู  เรื่องอาหารและสารอาหาร
- แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และ

แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน
เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีทั้งหมด 30 ขอ   รวม 40 คะแนน  แบงเปน 2 ตอน ดังนี้

        ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย (แบบเลือกตอบ)  มีจํานวน  25 ขอ       25 คะแนน
        ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย (แบบขอเขียน)     มีจํานวน   5 ขอ       15 คะแนน

2.  การตอบ
ตอนที่ 1  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวจากตัวเลือก   ก   ข   ค หรือ  ง   แลวทํา

เครื่องหมาย  X  ลงใน  ( )   ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ  เชน  ถาตองการตอบขอ   ค  ใหทํา
ดังนี้

ก ข ค ง
( ) ( ) (X) ( )

ถาตองการเปล่ียนคําตอบ  ค  เปน   ก   ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกใหม  ดังนี้
ก ข ค ง
(X) ( ) (X) ( )

ตอนที่ 2  ใหนักเรียนอานคําถามใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน ลง
ในกระดาษคําตอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



135

ตอนที่ 1

1. สารอาหารประเภทใดชวยใหรางกายตานทานโรค
แตไมใหพลังงานกับรางกาย

ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. วิตามิน
ง. คารโบไฮเดรต

6. เด็กในวัยเรียนตองการสารอาหารประเภทใด
 มากที่สุด

ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. เกลือแร
ง. คารโบไฮเดรต

2. ผักและผลไมมีสารอาหารประเภทใดมากที่สุด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. คารโบไฮเดรต
ง. เกลือแร และวิตามิน

7. อาหารในขอใดใหคุณคาทางอาหารนอยที่สุด
ก. ปลาทูทอด
ข. ถั่วลิสงตม
ค. ผักกาดดอง
ง.     กลวยน้ําวาสุก

3. ขอใด ไมใช สารอาหารประเภทเดียวกัน
ก.    ขาว   เผือก
ข.    ผลไม เนื้อหมู
ค.    นม   ไข
ง.    ขนมปง   ขาวโพด

8. ถารับประทานอาหารไมครบทั้ง 5 หมูจะเกิดผลเสีย
อยางไร
      ก.    รางกายไมเจริญเติบโต

ข. ระบบขับถายจะผิดปกติ
ค. อวัยวะตาง ๆ ทํางานไมเปนปกติ
ง. ถูกทุกขอ

4. น้ําเตาหูมีสารอาหารประเภทใดมาก
ที่สุด

ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. เกลือแร

       ง.    คารโบไฮเดรต

9. คนที่มีอาชีพใด ตองใชพลังงานในแตละ
วันมากกวาอาชีพอื่น ๆ

ก. แมคาสมตํา
ข. ครูสอนหนังสือ
ค. คนขับรถโดยสาร
ง. กรรมกรแบกหาม

5.  การรับประทานผักผลไมมาก ๆ มีผลดีตอราง
กายอยางไร

ก.    ทําใหขับถายสะดวก
ข.    ใหพลังงานกับรางกาย
ค.    ทําใหรางกายทํางานเปนปกติ
ง.    ถูกเฉพาะขอ ก และ ค

10. เราสามารถทดสอบสารอาหารประเภทแปง
(คารโบไฮเดรต) ไดดวยวิธีใด

        ก.    นําอาหารไปตม
ข. นําอาหารไปเผาไฟ

        ค.    นําอาหารไปละลายน้ํา
        ง.    ใชสารละลายไอโอดีนหยดลงบน อาหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136

11.  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
      ก.    ปลาเปนอาหารที่มีไขมันสูง
      ข.    อาหารราคาถูกจะมีคุณภาพต่ํา
      ค.    น้ําอัดลมไมทําใหเกิดโทษตอรางกาย
      ง.     ถั่ว เปนอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย

16. รายการอาหารที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
คือขอใด

ก.   โดนัท ขาวโพดคั่ว ไกทอด น้ําอัดลม
ข.   ขาวเหนียวหมูปง ไกยาง ทุเรียน
ค. สมตํา  น้ําเตาหู  น้ําผลไมคั้น
ง. ขาวตมกุง กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว ขาวผัดหมู

12. ประโยชนสูงสุดของการรับประทานอาหาร
คือขอใด

ก. ทําใหไมหิว
ข. ทําใหรางกายสวยงาม
ค. ทําใหอวนทวนสมบูรณ
ง. ทําใหรางกายแข็งแรง เจริญเติบโต

17. อาหารที่ ไมให พลังงานแกรางกาย คือขอใด
      ก.    ถั่วลิสง   ผักคะนา   ไข
      ข.    นมสด   กลวยน้ําวา  ปลา
      ค.    แตงโม   เนื้อหมู   ขาว
      ง.     มะละกอ  ฟกทอง  ผักบุง

13. กิจกรรมที่ใชพลังงานนอยที่สุดคือขอใด
ก.     สมใจนอนหลับบนเตียง
ข.  สมศรีอานหนังสือใตตนไม
ค.  สมรักเลนฟุตบอลกับเพื่อน
ง.  สมชายอาบน้ํา แปรงฟน

18. การกินอาหารของใคร ไม เปนอันตรายตอรางกาย
ก. เด็กหญิงเอชอบกินยําแหนมสด
ข. เด็กชายบอยชอบดื่มน้ําอัดลม
ค. เด็กหญิงแนนชอบกินลูกชิ้นปง
ง. เด็กหญิงเจี๊ยบชอบดื่มน้ําสมคั้น

14. หากรับประทานอาหารไมเปนเวลาจะเกิด
ผลเสียตอรางกายอยางไร

ก.    ทําใหทองเสีย
ข.    ทําใหสายตาไมดี
ค.    ทําใหปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ง.    ทําใหเปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

19. การเติมสารกันบูดในอาหารบางประเภทมี
วัตถุประสงคเพื่ออะไร

ก. ทําใหอาหารมีสีสวยงาม
ข. ทําใหอาหารเก็บไวไดนาน
ค. ทําใหอาหารมีรสชาติดีขึ้นกวาเดิม
ง. ทําใหอาหารมีความกรอบมากขึ้น

15. การเคี้ยวอาหารใหละเอียดมีผลดีตอ
สุขภาพอยางไร

ก. ชวยใหอิ่มเร็ว
ข. ชวยใหกินไดมากขึ้น
ค. ชวยใหอาหารยอยงาย
ง. ชวยใหเศษอาหารไมติดฟน

20. ขอใด ไมใช หลักในการเลือกซื้อน้ําสมสายชู
ก. ราคาถูก
ข. ไมมีตะกอน
ค. บรรจุในขวดแกว
ง. มีฉลากระบุรายละเอียดขางขวด
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21. อาหารที่ใหพลังงานกับรางกายคือขอใด
ก. แครอท
ข. ถั่วลิสง
ค. มะละกอ
ง. สมเขียวหวาน

24. ขอใดไมสัมพันธกัน
ก. สีเขียว – ใบเตย
ข. สีเหลือง – ขมิ้น
ค. สีแดง – ดอกอัญชัน
ง. สีน้ําตาล - กาบมะพราวไหม

22. อาหารที่ ไมเหมาะ สําหรับผูสูงอายุ คือขอใด
ก. แกงเลียง
ข. ขาวขาหมู
ค. ขาวตมปลา
ง. แกงจืดผักตําลึง

25. เรามีวิธีสังเกตวารานขายกวยเตี๋ยวใชน้ําสมสายชู
แทหรือน้ําสมสายชูปลอมไดอยางไร
ก.  ดูภาชนะที่บรรจุ
ข.     ดูพริกในน้ําสมสายชู
ค.     ดูสีของน้ําสมสายชู
ง.     ชิมรสหรือดมกลิ่นน้ําสมสายชู

23. อาหารที่นักเรียนควรบริโภคมากที่สุดคือขอใด
ก. อาหารรสจัด
ข. อาหารที่มีสีสดใสสวยงาม
ค. อาหารที่ใสสีจากธรรมชาติ
ง. อาหารที่เก็บไวไดนานหลายวัน

1.    ค 2.    ง 3.    ข 4.    ข 5.    ง
6.    ข 7.    ค 8.    ง 9.    ง 10.   ง
11.   ง 12.   ง 13.    ก 14.   ง 15.   ค
16.   ง 17.   ง 18.   ง 19.   ข 20.   ก
21.   ข 22.    ข 23.   ค 24.   ค 25.   ข

เฉลยแบบทดสอบตอนที่ 1
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ตอนที่ 2  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. “ ตองเปนเด็กที่ไมชอบกินผัก และผลไมมาตั้งแตเด็ก ถาอาหารมื้อใดมีผักปนมา  ตองก็จะเขี่ยทิ้ง แลวเลือก
กินแตเนื้อสัตว  ตองชอบกินไกชุปแปงทอดมาก และไมเคยออกกําลังกายเลย จนทําใหตองเปนโรคอวน “
(ขอละ 3  คะแนน)

1.1  การที่ตองชอบกินแตไกชุปแปงทอดทําใหตองไดรับสารอาหารประเภทใด  และ ขาดสารอาหาร
ประเภทใด
           สารอาหารที่ไดรับคือ…………………………………………..………….…………………………
    …………………………………………………………………..………………………………………..………
    ………………………………..……………………………….…………………………………………...……..
           สารอาหารที่ขาด คือ……………………………………………………………….………………..
    ……………………………………………………………………………..………………………..……………

1.2  เพราะเหตุใดตองจึงเปนโรคอวน
    …….………………………..………………………………………………………………...…………………..
    ………………………………..……………………………………………………………..…………………....
    …………………………………………………………………………………………………..……………..…
    …………………………………………………………………………………………………..……………..…

1.3 ใหนักเรียนแนะนําตองเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวนมา 1 วิธี
    …………………………………………………………………………………………………..…………..……
    …………………………………………………………………………………….………………..…….………
    ……………………………………….…………………………………………….………………….……….…
    ………………………………………………………………………………………………………….…………

2. ใหนักเรียนคิดรายการอาหาร  1 รายการ ที่เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียน พรอมทั้งบอกสวนประกอบ
หลักของอาหาร  และสารอาหารที่ไดรับ (ขอละ 3  คะแนน)

2.1  ชื่ออาหาร……………………………………………………………………………………………
             สวนประกอบหลักของอาหาร ไดแก ………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………………….
       ………………………………………………………….……………………………………………….….….
       ……………………………………………………………………………………………………………...….
       ……………………………………………………………………………………………………………...….
       ………………………………………………………………………………………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139

2.2   สารอาหารที่นักเรียนไดรับจากอาหาร ในขอ 2.1  ไดแก
………………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….….
……………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………..….

  เกณฑการใหคะแนน

3    คะแนน นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง  ตรงประเด็น  ครบถวน  ชัดเจน
2    คะแนน นักเรียนตอบคําถามถูกตอง  ตรงประเด็น  แตไมครบถวน
1    คะแนน นักเรียนตอบคําถามถูกตอง แตไมตรงประเด็น  และไมครบถวน
0    คะแนน นักเรียน ตอบคําถามไมถูกตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัย
เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

       คําชี้แจง

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบงคําถามออกเปน 2 ตอน จํานวน 20  ขอ  ดังนี้คือ
      ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 5 ขอ
      ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง

อาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 15 ขอ
2. คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือขอผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือสภาพที่เปนจริง

เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูมาก
3. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน

วิธีตอบ
1. นักเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามแตละตอนใหเขาใจ
2. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141

      ตอนที่ 1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
      คําอธิบาย  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหครบ โดยกาเครื่องหมาย   ลงในชองวาง
                          ตามสภาพความเปนจริงของนักเรียน

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย

 
1. เพศของนักเรียน
         1. ชาย                            2. หญิง………………………….………..…
2. การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก
         1. ไดเรียน                       2. ไมไดเรียน…………………………………
3. การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน
          1. พักอาศัยกับบิดา           2.  พักอาศัยกับมารดา
          3. พักอาศัยกับบิดาและมารดา         4. พักอาศัยกับบุคคลอื่น…….…..
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
         1. ไมไดเรียนหนังสือ                  2.  ประถมศึกษา
         3. มัธยมศึกษาตอนตน              4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย
          5. ปริญญา                              6. อื่น ๆ ………………………………
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน
         1. รับราชการ                   2. รับจาง
         3. คาขาย                        4. ทําการเกษตร
         5. อื่น ๆ………………………………………………………..……………

 3

 4

 5

 6

   7
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     ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองอาหาร
                     และสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

    คําชี้แจง

           แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองอาหาร
และสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีทั้งหมด 15 ขอ โดยในแตละขอจะประกอบดวยขอความเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูทางดานซายมือ  สวนดานขาวมือเปนระดับความคิดเห็น 3 ระดับ  ซึ่ง
เปนเกณฑสําหรับใชในการพิจารณา     ขอความที่กําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้

ระดับ 3     หมายถึง   นักเรียน เห็นดวยมาก กับขอความที่กําหนดให
ระดับ 2     หมายถึง   นักเรียน เห็นดวยปานกลาง กับขอความที่กําหนดให
ระดับ 1     หมายถึง   นักเรียน เห็นดวยนอย กับขอความที่กําหนดให

ตัวอยาง  ดานกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน

รายกาย
เห็นดวย
มาก

3

เห็นดวย
ปาน
กลาง

2

เห็นดวย
นอย

1

ชองนี้
สําหรับผู
วิจัย

0. การจัดการเรียนรูแบบ4MATนาสนใจทําใหนักเรียนอยาก
เขารวมกิจกรรม
00. การจัดการเรียนรูแบบ4 MAT มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาทาย
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ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
คําอธิบาย   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวา เม่ือนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง
อาหารและสารอาหาร  นักเรียนเคยปฏิบัติหรือมีความคิดเห็นตามขอเหลานี้ในระดับใด   กรุณาใสเครื่องหมาย 

   ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติ  หรือ ความคิดเห็นที่เปนความจริงของนักเรียน
ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน

รายกาย เห็นดวย
มาก

3

เห็นดวย
ปานกลาง

2

เห็นดวย
นอย

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความทาทายทํา
ใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควา และทดลอง……………………
2. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดงาย และ ชัดเจน.……………………………………………
3. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนกลาคิด กลา
ตอบ กลาแสดงความคิดเห็น .…..………………………………
4. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ที่ตนเองชอบและ ถนัด พรอมทั้งฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองไม
ถนัดไปพรอม ๆ กัน……………………………………….…
5. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นาสนใจทําใหนักเรียนอยากมี
สวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง…………...……………….
6. นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี
การเรียนรูแบบ 4 MAT อีกในเนื้อหาอื่น ๆ…………....………
บรรยากาศในการเรียนรู
7. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหบรรยากาศในการเรียน
รูสนุกสนาน    เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน……………
8. การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ชวยนักเรียนอิสระในการเรียนรู
9. การจัดการเรียนรูแบบ 4MATชวยใหนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข
10. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนกลาแลก
เปล่ียนความรู ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน……………

……….

…….…

…….…

….……

……….

……….

……….
……….

……….

……….

………...

……...…

.………..

…...……

……...…

………...

………...
…………

…………

…………

…….…

…….…

….……

……….

….……

……….

……….
……….

……….

……….

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14
 15
 16

 17
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ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน

รายกาย เห็นดวย
มาก

3

เห็นดวย
ปานกลาง

2

เห็นดวย
นอย

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน…………………
12. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่น
ใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู…………………………….
13. นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวย
ให  นักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบและรอบคอบ……………
14. นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนัก
เรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผล…………………………………
15. การจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนรูจักและ
อยากชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น……………………………………

……….

…….…

…….…

….……

……….

………...

……...…

.………..

…...……

……...…

…….…

…….…

….……

……….

….……

 18
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 20

 21

 22
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัย
เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

       คําชี้แจง

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบงคําถามออกเปน 2 ตอน จํานวน 20  ขอ  ดังนี้คือ
      ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 5 ขอ
      ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง

อาหารและสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   จํานวน 15 ขอ
2. คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือขอผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือสภาพที่เปนจริง

เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนมาก
3. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน

วิธีตอบ
1. นักเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามแตละตอนใหเขาใจ
2. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอ
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      ตอนที่ 1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
      คําอธิบาย  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหครบ โดยกาเครื่องหมาย   ลงในชองวาง
                          ตามสภาพความเปนจริงของนักเรียน

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย

 
1. เพศของนักเรียน
          1. ชาย                            2. หญิง………………………….………..…
2. การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก
          1. ไดเรียน                       2. ไมไดเรียน…………………………………
3. การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน
           1. พักอาศัยกับบิดา           2.  พักอาศัยกับมารดา

 3. พักอาศัยกับบิดาและมารดา         4. พักอาศัยกับบุคคลอื่น…….…..
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
          1. ไมไดเรียนหนังสือ                  2.  ประถมศึกษา
          3. มัธยมศึกษาตอนตน              4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย
           5. ปริญญา                              6. อื่น ๆ ………………………………
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน
           1. รับราชการ                   2. รับจาง
           3. คาขาย                        4. ทําการเกษตร

 5. อื่น ๆ………………………………………………………..……………

 3

 4

 5

 6

   7
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     ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองอาหาร
                      และ สารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

    คําชี้แจง

           แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองอาหาร
และสารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีทั้งหมด 15 ขอ โดยในแตละขอจะประกอบดวยขอความ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรอยูทางดานซายมือ  สวนดานขวามือเปนระดับความคิดเห็น 3 
ระดับ  ซึ่งเปนเกณฑสําหรับใชในการพิจารณา     ขอความที่กําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้

ระดับ 3     หมายถึง   นักเรียน เห็นดวยมาก กับขอความที่กําหนดให
ระดับ 2     หมายถึง   นักเรียน เห็นดวยปานกลาง กับขอความที่กําหนดให
ระดับ 1     หมายถึง   นักเรียน เห็นดวยนอย กับขอความที่กําหนดให

ตัวอยาง  ดานกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน

รายกาย
เห็นดวย
มาก

3

เห็นดวย
ปาน
กลาง

2

เห็นดวย
นอย

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

0. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนาสนใจทําใหนักเรียนอยาก
เขารวมกิจกรรม
00. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทาย
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ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
คําอธิบาย   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวา เม่ือนักเรียน เรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง
อาหารและสารอาหาร  นักเรียนเคยปฏิบัติหรือมีความคิดเห็นตามขอเหลานี้ในระดับใด  กรุณาใสเครื่องหมาย    
ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติ  หรือ ความคิดเห็นที่เปนความจริงของนักเรียน

ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน

รายกาย เห็นดวย
มาก

3

เห็นดวย
ปานกลาง

2

เห็นดวย
นอย

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู มีความ
ทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควาและ ทดลอง………
2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขา
ใจเนื้อหาไดงาย และ ชัดเจน.…………………………..……….
3. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนกลา
คิด กลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น…………………….……..
4. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนได
คนพบความรูดวยตนเอง…………………………………..……
5. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นาสนใจชวยใหนัก
เรียนอยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง………………
6. นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อีกในเนื้อหาอื่น ๆ……………….
บรรยากาศในการเรียนรู
7. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหบรรยากาศ
ในการเรียนรูสนุกสนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน….
8. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนมี
อิสระในการเรียนรู……..………………………………………
9. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเรียน
อยางมคีวามสุข……..……………………………….………..
10. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
กลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน……

…….…

…….…

….……

……….

……….

……….

……….

…….…

…….…

….……

……...…

.………..

…...……

……...…

………...

………..

……….

…….…

…….…

….……

…….…

….……

……….

….……

……….

……….

……….

…….…

…….…

…….…

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17
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ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน

รายกาย เห็นดวย
มาก

3

เห็นดวย
ปานกลาง

2

เห็นดวย
นอย

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน………
12. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
เกิดความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู…………...….
13. นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบและรอบคอบ...
14. นักเรียนรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ชวยใหนักเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผล………………………
15. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
รูจักและอยากชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น……………………………

……….

……….

………

……….

……….

……...…

………...

………...

………...

………...

….……

……….

……….

……….

……….
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 20
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  กลุมทดลอง  ( การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT )

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย                     จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ
 มนุษยตองการอาหารเพื่อการดํารงชีวิต  สารที่ส่ิงมีชีวิตนําไปใชในการดํารงชีวิตเรียกวาสารอาหาร  
สารอาหารหลักที่อยูในอาหารที่มนุษยรับประทาน  ประกอบดวย  คารโบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน เกลือแร  และ
วิตามิน   รางกายมนุษยตองการสารอาหารที่ครบถวน เหมาะสม เพื่อชวยใหรางกายเจริญเติบโต

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจประเภทของอาหาร สืบคนขอมูล  และอธิบายประโยชนของสารอาหารตอ

การเจริญเติบโตของมนุษย

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถบอกและสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประเภทของอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอ

รางกายได
2. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได

เนื้อหาสาระ
    1. ความหมายของสารอาหาร และ สารอาหารที่พบในอาหารหลัก 5 หมู
     2. ประโยชนของสารอาหาร

กิจกรรมการเรียนรู
   1.  ขั้นสรางประสบการณ
          1.1  ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอาหารเชาที่นักเรียนรับประทานมา
          1.2  ใหนักเรียนชวยกันคิดวา ทําไมคนเราตองรับประทานอาหาร

2.  ขั้นวิเคราะหประสบการณ
           2.1 ครูนําขาวผัดไกไขดาวมาใหนักเรียนดู  พรอมทั้งถามนักเรียนวาอาหารที่ครูนํามาใหดูคือ

อะไร  นักเรียนเคยรับประทานหรือไม
           2.2 ครูใหนักเรียนชวยกันบอกเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นํามาปรุงขาวผัดไกไขดาว  พรอมทั้งเขียน

คําตอบของนักเรียนบนกระดานดํา
    3.  ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด

       3.1 ครูนําภาพอาหารแตละหมูมาใหนักเรียนดู    ซึ่งไดแก   หมูที่ 1 เนื้อสัตว   หมูที่ 2 แปงและ
น้ําตาล  หมูที่ 3 ผัก  หมูที่ 4 ผลไม และ หมูที่ 5 ไขมัน

           3.2 ใหนักเรียนยกตัวอยางประเภทของอาหารแตละหมูเพิ่มเติมจากที่ครูนํามา
       3.3 ครูซักถามนักเรียนวาในขาวผัดไกไขดาว 1 จาน  ประกอบดวยอาหารหมูใดบาง

                4.  ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
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       4.1 ครูอธิบายความหมายและประเภทของสารอาหาร  ( ซึ่งไดแก โปรตีน  คารโบไฮเดรต
วิตามิน เกลือแร และ ไขมัน)

           4.2 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวา ในขาวผัดไกไขดาวที่ครูนํามาใหดูมีสารอาหารประเภทใด
อยูบาง

           4.3 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสารอาหาร และบอกใหนักเรียนทราบวา
วันนี้จะใหนักเรียนไดทดสอบสารอาหารประเภทแปง (คารโบไฮเดรต)

5.  ขั้นดําเนินตามแนวคิด
       5.1 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
       5.2 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่องการทดสอบแปง โดยศึกษาจากใบความรู และ ใบ

กิจกรรม   ซึ่งประกอบดวย ใบความรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร   และใบกิจกรรมเรื่องการทดสอบแปงในอาหาร
6.  ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม
       6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมเรื่อง การทดสอบแปงในอาหาร

 ซึ่งไดแก              -  จากการทดลอง อาหารใดบางเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ําตาลเปนสีน้ําเงิน
             -  จากการทดลอง อาหารใดบางไมเปล่ียนสีของสารละลายไอโอดีน

    -  จากการทดลอง อาหารใดบางมีแปงเปนองคประกอบ
       6.2 นักเรียนแตละกลุม สรุปผลที่ไดจากการทํากิจกรรมของกลุมตนเอง
       6.3 นักเรียนแตละกลุมวางแผนและเตรียมนําเสนอผลงานที่กลุมของตนเองทํา
7.  ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช
       7.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุมตนเองหนาชั้นเรียน
       7.2 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ไดจากการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม
       7.3 ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองประโยชนของสารอาหารแตละประเภท
8.  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ
       8.1 นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทและประโยชนของสารอาหารแตละประเภท
       8.2 ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารประเภทอื่น ๆ นอกจากการทดสอบ

แปงในอาหาร
       8.3 นักเรียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนของนักเรียนเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน

ส่ือการเรียนรู
1.  ขาวผัดไกไขดาว
2.  ภาพอาหาร 5 หมู
3.  ใบความรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร
4.  ใบความรูเร่ืองประโยชนของสารอาหาร
5.  ใบกิจกรรมเรื่องการทดสอบแปงในอาหาร
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การวัดและประเมินผล

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
ความรูความเขาใจเรื่องสารอาหาร การ
ทดสอบสารอาหาร  และ ประโยชนของ
สารอาหาร

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  กลุมควบคุม   (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย    จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ
 มนุษยตองการอาหารเพื่อการดํารงชีวิต  สารที่ส่ิงมีชีวิตนําไปใชในการดํารงชีวิตเรียกวา สารอาหาร
สารอาหารหลักที่มนุษยรับประทาน  ประกอบดวย  คารโบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน เกลือแร  และวิตามิน   รางกาย
มนุษยตองการสารอาหารที่ครบถวน เหมาะสม เพื่อชวยใหรางกายเจริญเติบโต

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจประเภทของอาหาร สืบคนขอมูล  และอธิบายประโยชนของสารอาหารตอการ

เจริญเติบโตของมนุษย

จุดประสงคการเรียนรู
1.  นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายได

  2. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได

เนื้อหาสาระ
1.  ความหมายของสารอาหาร
2.  สารอาหารที่พบในอาหารหลัก 5 หมู
3.  ประโยชนของสารอาหาร

กิจกรรมการเรียนรู
1.  ขั้นสรางความสนใจ
      1.1  ครูนําภาพเด็กและผูใหญมาใหนักเรียนดู  และใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับประเด็นที่วา เด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญไดอยางไร และ  อาหารชวยใหรางกายเจริญเติบโตไดอยางไร
เพื่อนําไปสูหัวขอเรื่อง สารอาหาร

1.2 ใหนักเรียนเลนเกมคนหาสารอาหาร  โดยครูนําภาพอาหารหลาย ๆ ประเภท เชน ไข  ผัก
ผลไม  เนื้อสัตว  น้ํามันพืช  ขาว  น้ําตาล  แจกใหกับนักเรียน และใหนักเรียนชวยกันจัดกลุมอาหารที่เปนพวก
เดียวกัน

2. ขั้นสํารวจและคนหา
     2.1 พูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสารอาหาร

          2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  5 กลุม กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธาน และ เลขานุการของกลุม
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         2.4  นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่องการทดสอบแปง  โดยรวมกันศึกษาใบความรูและใบ
กิจกรรมพรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรู และใบกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยใบ
ความรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร และ การทดสอบสารอาหาร  และใบกิจกรรมเรื่องการทดสอบแปงในอาหาร

3. ขั้นอธิบาย และ ลงขอสรุป
     3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทดสอบแปงในอาหาร

          3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมใหเพื่อนรวมชั้นไดทราบ
4. ขั้นขยายความรู
    4.1 ครูอธิบายเพิ่มเติม เร่ือง การทดสอบสารอาหารประเภทอื่น ที่นอกเหนือจาก การทดสอบแปง

         4.2 นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองประโยชนของสารอาหารแตละประเภท
5. ขั้นประเมิน

         5.1 นักเรียนสรุปเรื่องสารอาหารที่จําเปนตอรางกายของมนุษย
    5.2 นักเรียนสรุปเกี่ยวกับประโยชนของสารอาหาร

ส่ือการเรียนรู
1.  ภาพเด็กและผูใหญ
2.  ภาพอาหาร 5 หมู
3.  เกมคนหาสารอาหาร
4.  ใบความรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร
5.  ใบความรูเร่ืองประโยชนของสารอาหาร
6.  ใบกิจกรรม เร่ือง การทดสอบแปงในอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารอาหาร
การทดสอบสารอาหาร และ
ประโยชนของสารอาหาร

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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          สารอาหารตาง ๆ มีอะไรบางนะ

อาหารหลัก
5 หมู

สารอาหารที่มีมาก แหลงสารอาหาร

  หมู 1
เนื้อสัตว โปรตีน

เนื้อสัตวตาง ๆ   ไข
นม    ถั่ว

หมู 2
แปงและน้ําตาล คารโบไฮเดรต

ขาว  แปง  น้ําตาล
เผือก  มัน  ขนมปง

หมู 3  ผัก วิตามิน และ เกลือแร ผักตาง ๆ
หมู 4 ผลไม วิตามิน และ เกลือแร ผลไมตาง ๆ
หมู 5
ไขมัน ไขมัน

น้ํามันจากพืชและสัตว
เนย   งา

ใบความรูเรื่องอาหารและสารอาหาร

         เราสามารถทดสอบอาหารที่มี
แปงเปนองคประกอบไดโดยใชสาร
ละลายไอโอดีนหยดลงบนอาหาร
      ถาสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสี
น้ําตาลเปนสีน้ําเงิน แสดงวาอาหารนั้น
มีแปงเปนองคประกอบ

นอกจากอาหาร 5 หมู  น้ํา
จัดเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ
รางกายมาก ถารางกายขาด
น้ําเปนเวลานาน จะเสียชีวิต
ในที่สุด
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ใบความรูเรื่องประโยชนของสารอาหาร

สารอาหาร
5 หมู

1.  โปรตีน  ชวยเสริมสรางกลาม
เนื้อ ทําใหรางกายเจริญเติบโต ให
พลังงาน  ซอมแซมสวนที่สึกหรอ
และ เสริมสรางภูมิตานทานโรค

2.  คารโบไฮเดรต     ชวยให
พลังงาน และ ใหความอบอุนแก
รางการ ทําใหอวัยวะทุกสวน
ทํางานได

5. ไขมัน  ชวยใหความอบอุน
แกรางกาย  และเปนตัวละลาย
วิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี
และ วิตามินเค

4. เกลือแร  ชวยใหอวัยวะตาง ๆ
ทํางานไดเปนปกติ  ทําใหเกิดการเจริญ
เติบโต  แตไมใหพลังงานกับรางกาย

3. วิตามิน  ชวยสรางความเจริญ
เติบโต สรางภูมิตานทานโรค  แตไม
ใหพลังงานกับรางกาย
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ใบกิจกรรมเรื่องการทดสอบแปงในอาหาร

      คําชี้แจง

      ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อทดสอบหาแปงในอาหาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
พรอมทั้งบันทึก สรุปผลการทํากิจกรรม ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเร่ือง  การทดสอบแปง

อุปกรณและสารเคมี
1. ถาดหลุม
2. หลอดหยด
3. อาหารที่ตองการตรวจสอบ ไดแก  ขาวสวย  ขนมปง  เสนกวยเตี๋ยว  เนย  เนื้อหมู ผัก

และผลไม
4. สารละลายไอโอดีน

วิธีทํา
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน 5 กลุม  กลุมละ 5 –6 คน แตละกลุมเลือกประธานและ

เลขาของกลุม
2. ใหแตละกลุมนําถาดหลุมมาเขียนเลข 1 – 4 กํากับไวที่แตละหลุม
3. เลือกตัวอยางอาหารที่จะทดสอบมา 4 ชนิด และใสตัวอยางอาหารที่เลือกลงในแตละ

หลุม หลุมละ 1 ชนิด
4. หยดสารละลายไอโอดีนลงบนอาหารในแตละหลุม
5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
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แบบบันทึกผลการทดลอง เรื่องการทดสอบแปงในอาหาร

รายชื่อสมาชิก
1. …………………………………………………….………………….…
2. ……………………………………………………….………….………
3. ……………………………………………………….…………….……
4. …………………………………………………….……………….……
5. ……………………………………………………….…………….……
6. ……………………………………………………….………….………

ผลการทดลอง

ถาดหลุมที่ อาหารที่ทดสอบ ผลการเปลี่ยนแปลง
เมื่อหยดสารละลายไอโอดีน

1
2
3
4

 สรุปผล
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  กลุมทดลอง   (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร เร่ือง  อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ            จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

อาหารแตละชนิดใหพลังงานแตกตางกันมนุษยจําเปนตองรับประทานอาหารใหไดสัดสวน คือ ได
สารอาหารครบถวนและเพียงพอกับความตองการของรางกาย

รางกายของคนเราตองการพลังงานที่ไดรับจากอาหารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ เพศ วัย และกิจกรรมที่
ทําในแตละวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานได
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกายตองการได

เนื้อหาสาระ
1. สารอาหารที่ใหพลังงาน
2. พลังงานที่รางกายตองการ

กิจกรรมการเรียนรู
1.  ขั้นสรางประสบการณ

1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสารอาหารที่จําเปนตอรางกายโดยการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของสารอาหาร

     1.2 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนชอบทําในเวลาวาง
 ครูขออาสาสมัครนักเรียนเพื่อมาเลาใหเพื่อนฟงวาใน 1 วัน นักเรียนทํากิจกรรมอะไรบาง
2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ
    2.1 ครูนําภาพคนกําลังทํากิจกรรมตาง  ๆ มาใหนักเรียนดู  เชน วิ่งเลน  ทํางาน ฯลฯ
    2.2 ครูซักถามนักเรียนในประเด็นตอไปนี้คือ

   -  คนในภาพกําลังทําอะไรบาง
   -  เหตุใดคนเหลานั้นจึงมีแรงมีพลังที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ได
   -  นักเรียนคิดวาในสารอาหารทั้ง 5 หมู  มีสารอาหารใดบางที่ใหพลังงานกับรางกายเรา

      2.3 ครูพูดคุยกับนักเรียนเพื่อใหไดขอสรุปวา อาหารเปนส่ิงที่ใหพลังงานกับรางกาย
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด
     3.1 ครูเลือกนักเรียนที่ตัวโต และตัวเล็กออกมาหนาชั้นเรียน แลวใหนักเรียนทั้งสองคนลอง

ยกเกาอี้ที่นักเรียนนั่ง ดูวาใครยกไดใครยกไมได
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     3.2  ครูซักถามนักเรียนวา เหตุใดคนตัวโตจึงยกเกาอี้ไดดีกวาคนตัวเล็ก
      3.3  ใหนักเรียนชวยกันคิดวา นักเรียนแตละคนตองการพลังงานจากอาหารเทากันหรือไม
4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
     4.1  ครูอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานกับรางกาย  ซึ่งไดแก  โปรตีน ไขมัน  และ

คารโบไฮเดรต  สวนวิตามิน และ เกลือแร เปนสารอาหารที่ไมใหพลังงานกับรางกาย
    4.2  ใหนักเรียนยกตัวอยางอาหารที่ใหพลังงานกบัรางกายที่นักเรียนรูจักและเคยรับประทาน
5. ขั้นดําเนินตามแนวคิด
     5.1 นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมเรื่อง พลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน  โดยศึกษาจาก ใบความรู

เร่ืองพลังงานที่รางกายตองการ  และ ใบกิจกรรมเรื่อง พลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน
    5.2 นักเรียนแตละคน บันทึกผล และ สรุปผลการทํากิจกรรมของตนเอง ลงในใบงาน
6. ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม
     นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรมของตนเองใหเพื่อนคนอื่น ๆ ไดทราบ
7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช
     7.1 ครูซักถามนักเรียนวาจากกิจกรรมที่นักเรียนทํา นักเรียนคนไหนมีน้ําหนักและสวนสูง

เหมาะสมไดสัดสวน  และ นักเรียนคนไหนมีน้ําหนักและสวนสูงไมไดสัดสวน
     7.2 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
            - นักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงไมไดสัดสวน เชน อวนเกินไป  หรือ ผอมเกินไป ควรปฏิบัติ

อยางไร เพื่อใหมีน้ําหนักและสวนสูงที่ไดสัดสวน
8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ
     8.1 นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมและการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวัน
     8.2 นักเรียนและครูพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานที่ใชทํากิจกรรมตาง ๆ  และ

ความตองการพลังงานของเพศหญิงและเพศชาย   รวมถึงความตองการพลังงานของคนวัยตาง ๆ

ส่ือการเรียนรู
1. ภาพคนทํากิจกรรมตาง ๆ เชน วิ่งเลน  อานหนังสือ  ทํางาน ฯลฯ
2. เครื่องชั่งน้ําหนัก และ ที่วัดสวนสูง
3. แผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิง
4. ใบความรูเร่ืองพลังงานที่รางกายตองการ
5. ใบกิจกรรมเรื่อง พลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องพลังงานที่
รางกายตองการ

- ซักถาม
- ตรวจผลงาน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  กลุมควบคุม   (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ           จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

อาหารแตละชนิดใหพลังงานแตกตางกันมนุษยจําเปนตองรับประทานอาหารใหไดสัดสวน คือ ได
สารอาหารครบถวนและเพียงพอกับความตองการของรางกาย

รางกายของคนเราตองการพลังงานที่ไดรับจากอาหารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ เพศ วัย และกิจกรรมที่
ทําในแตละวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง

จุดประสงคการเรียนรู
             1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานได

2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกายตองการได

เนื้อหาสาระ
1. สารอาหารที่ใหพลังงาน
2. พลังงานที่รางกายตองการ

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางความสนใจ
    1.1   ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย
    1.2  ครูนําภาพคนที่ทํากิจกรรตาง ๆ เชน แบกของ, วิ่งเลน และ ขุดดิน  ใหนักเรียนสังเกต และ

รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ ในประเด็นที่วา  สาเหตุที่คนเราสามารถแบกของ ขุดดิน หรือ วิ่งเลนได
เพราะเหตุใด พูดคุยซักถามเพื่อใหไดขอสรุปวาอาหารเปนส่ิงที่ใหพลังงานกับรางกาย

2. ขั้นสํารวจและคนหา
           2.1 ครูอธิบายเรื่องสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน  และ ไขมัน

สวนสารอาหารที่ไมใหพลังงานกับรางกาย คือ วติามิน และเกลือแร
                   2.2 นักเรียนแตละคนทํากิจกรรม เร่ือง พลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน  โดยศึกษาใบความรู
และใบกิจกรรมซึ่งประกอบดวย ใบความรูเร่ือง พลังงานที่รางกายตองการ และ ใบกิจกรรมเรื่อง พลังงานที่ฉัน
ควรไดรับใน 1 วัน

3. ขั้นอธิบาย และ ลงขอสรุป
                       3.1 นักเรียนอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรม เร่ืองพลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน

         3.2 นักเรียนนําเสนอผลงานของตนใหเพื่อนรวมชั้นไดทราบ
4. ขั้นขยายความรู
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     4.1  นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใชพลังงานในการทํากิจกรรมตาง ๆ
     4.2 ครูพูดคุยเกี่ยวกับความตองการพลังงานที่ตางกันระหวางหญิงและชาย
5. ขั้นประเมิน
     นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรูทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารที่ใหพลังงาน

ส่ือการเรียนรู
1. ภาพคนทํากิจกรรมตาง ๆ เชน แบกของ วิ่งเลน
2. เครื่องชั่งน้ําหนัก และ ที่วัดสวนสูง
3. แผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิง

                    4. ใบความรูเร่ืองพลังงานที่รางกายตองการ
                    5. ใบกิจกรรมเรื่อง พลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องพลังงานที่
รางกายตองการ

- ซักถาม
- ตรวจผลงาน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
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พลังงานที่ควรไดรับใน 1 วัน  (กิโลแคลอรี)ชวงอายุ (ป)
สําหรับผูชาย สําหรับผูหญิง

10 – 12 1,850 1,700
13 – 15 2,300 2,000
16 - 19 2,400 1,850

ใบความรูเรื่องพลังงานที่รางกายตองการ

ใน 1 วัน  เราตองการ
พลังงานเทาไรนะ ลองดูสิ

สารอาหารที่
ใหพลังงาน
กับรางกาย

โปรตีน คารโบไฮเดรต

ไขมัน

สารอาหารที่ ไมให พลังงานกับรางกายไดแก  วิตามิน และ เกลือแร
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ใบกิจกรรมเรื่อง พลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน

     คําชี้แจง

ใหนักเรียนทํากิจกรรมเร่ือง อาหารและพลังงานที่รางกายตองการ  โดยการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน พรอมทั้งบันทึก และสรุปผลการทํากิจกรรม ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม

อุปกรณการทดลอง
1. เครื่องชั่งน้ําหนัก
2. ที่วัดสวนสูง
3. แผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิง

วิธีทํา
1. ใหนักเรียนชั่งน้ําหนัก  และ วัดสวนสูงของตนเอง
2. นําน้ําหนักและสวนสูงที่วัดได มาเทียบกับแผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญ
      เติบโต
3. บันทึกผล  และ สรุปผลลงในใบกิจกรรม
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ชื่อ………………………………………………………………….…………………………………

    บันทึกขอมูล

เพศ อายุ น้ําหนัก (กิโลกรัม) สวนสูง (เซนติเมตร) ความตองการพลังงาน
ใน 1 วัน (กิโลแคลอรี)

ชาย
หญิง

  สรุป

น้ําหนัก และ สวนสูง                    เหมาะสมไดสัดสวน                 ไมเหมาะสม ไมไดสัดสวน

เพราะ  …………………………………………………………………………………………
           …………………………………………………………………………………………
           …………………………………………………………………………………………
           …………………………………………………………………………………………
           …………………………………………………………………………………………

แบบบันทึกกิจกรรมเรื่องพลังงานที่ฉันควรไดรับใน 1 วัน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  กลุมทดลอง     (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  กินอยางไรใหเหมาะสม                                จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

อาหารแตละชนิดใหพลังงานแตกตางกันมนุษยจําเปนตองรับประทานอาหารใหไดสัดสวน คือ ได
สารอาหารครบถวนและเพียงพอกับความตองการของรางกาย

รางกายของคนเราตองการพลังงานที่ไดรับจากอาหารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ เพศ วัย และกิจกรรมที่
ทําในแตละวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวน เหมาะสมกับเพศและวัยของตน

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของ

ตนเองได

เนื้อหาสาระ
อาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางประสบการณ

         1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องอาหารและพลังงานที่รางกายตองการ
         1.2 ใหนักเรียนเลนเกมจับคูภาพอาหารที่เหมาะสมกับคนแตละวัย

2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ
     2.1 ครู ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเกมที่นักเรียนเลน ในประเด็น ดังนี้

  -   จากเกมที่นักเรียนเลนอาหารประเภทใดบางที่เหมาะสมกบัเด็กทารก
  -   จากเกมที่นักเรียนเลนอาหารประเภทใดบางที่เหมาะสมกับคนในวัยเด็ก
  -   จากเกมที่นักเรียนเลนอาหารประเภทใดบางที่เหมาะสมกับคนวัยผูใหญ
  -   จากเกมที่นักเรียนเลนอาหารประเภทใดบางที่เหมาะสมกับคนวัยชรา

     2.2  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่เลน
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด
      3.1 ใหนักเรียนชวยกันคิดวา ทําไมคนแตละวัยจึงตองการอาหารไมเหมือนกัน
      3.2 ครูพูดคุยเพื่อใหไดขอสรุปวา รางกายของคนเราแตละวัย ตองการอาหารที่แตกตางกัน

เนื่องจากคนแตละวัยตองการพลังงานจากอาหารแตกตางกนั
4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
     4.1 ครูอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่คนแตละวัยควรจะไดรับ อาหารที่เหมาะสมกับคนแตละวัย
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    4.2 ครูใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับพลังงานของอาหารจานเดียว
    4.3 ครูพูดคุยถึงอาหารจานเดียวที่นักเรียนชอบ และใหนักเรียนวิเคราะหวาอาหารที่นักเรียนชอบ

ใหพลังงานเพียงพอกับความตองการของรางกายหรือไม
5. ขั้นดําเนินตามแนวคิด
    5.1 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
   5.2 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง กินอยางไรใหเหมาะสม โดยศึกษาจากใบความรู เร่ือง

อาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย  และ ใบกิจกรรมเรื่องกินอยางไรใหเหมาะสม
6. ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม

         6.1 นักเรียนแตละกลุม สรุปผลที่ไดจากการทํากิจกรรม เร่ืองกินอยางไรใหเหมาะสม
    6.2 นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุมตนเอง
7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช
    7.1 นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ไดจากการทํากิจกรรม พูดคุยถึงความเหมือน หรือ ความ

แตกตางของผลที่ไดจากแตละกลุม
    7.2  นักเรียนศึกษาใบความรู เร่ือง ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ
    8.1 นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและการนํา

ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
    8.2 นักเรียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะกับอาชีพที่ตองใชพลังงานมากๆ เชน

ชาวไร ชาวสวน หรือ อาชีพรับจาง แบกหาม

ส่ือการเรียนรู
      1.   เกมจับคูอาหารกับคนแตละวัย

2.   ใบความรูเร่ืองอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย
3.   ใบความรูเร่ือง ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
4.    ใบกิจกรรมเรื่อง กินอยางไรใหเหมาะสม

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องอาหารที่เหมาะ
สมกับเพศและวัย

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
นักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  กลุมควบคุม   (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  กินอยางไรใหเหมาะสม   จํานวน 2 ชั่วโมง
******************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

อาหารแตละชนิดใหพลังงานแตกตางกันมนุษยจําเปนตองรับประทานอาหารใหไดสัดสวน คือ ได
สารอาหารครบถวนและเพียงพอกับความตองการของรางกาย

รางกายของคนเราตองการพลังงานที่ไดรับจากอาหารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ เพศ วัย และกิจกรรมที่
ทําในแตละวนั

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวน เหมาะสมกับเพศและวัยของตน

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศและวัยของ

ตนเองได

เนื้อหาสาระ
อาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางความสนใจ
    1.1   ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องอาหารและพลังงานที่รางกายตองการ
    1.2   นักเรียนพิจารณาภาพคนผอม  คนหุนดี  และ คนอวน
    1.3   ครูซักถามนักเรียนในประเด็นที่วา

   -   นักเรียนคิดวาคนแตละคนตองการพลังงานจากอาหารเทากันหรือไม
   -   ระหวางนักเรียนที่เลนฟุตบอลอยูในสนาม  กับนักเรียนที่นั่งดู นักเรียนคิดวาใครจะ

เหนื่อยและหิวมากกวากัน เพราะอะไรนักเรียนจึงคิดแบบนั้น
2. ขั้นสํารวจและคนหา

           2.1 ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่ใหพลังงานกับรางกาย
     2.2  แบงกลุมนักเรียนออกเปน  5 กลุม กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง

ประธาน และ เลขานุการของกลุม
     2.3 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง กินอยางไรใหเหมาะสม โดยศึกษาจากใบความรู เร่ือง

อาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย  และ ใบกิจกรรมเรื่องกินอยางไรใหเหมาะสม
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
    3.1 นักเรียนสรุปผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องกินอยางไรใหเหมาะสม
    3.2  นักเรียนสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน
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4.  ขั้นขยายความรู
      4.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับกิจกรรม หรือ อาชีพที่ตองใช

พลังงานมาก
      4.2 ครูขยายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่ใหพลังงานที่เหมาะสมกับเพศ วัย และ

อาชีพ  และ ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
5. ขั้นประเมิน
     นักเรียนรวมกันสรุปความรูเร่ืองอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง

ส่ือการเรียนรู
        1.   ภาพคนผอม คนหุนดี และคนอวน

2.   ใบความรูเร่ืองอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย
3.   ใบความรูเรื่องขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
4.   ใบกิจกรรมเรื่อง กินอยางไรใหเหมาะสม

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องอาหารที่เหมาะ
สมกับเพศและวัย

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงาน
นักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
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ใบความรูเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย

เด็กวัยกอนเขา
เรียน (1 –6 ป)

ขาว เนื้อสัตวตาง ๆ ตับ ไข นม ถั่ว ผัก ผลไม และไม
ควรใหขนมหวานมากๆ

เด็กวัยเรียน
(7 – 19 ป)

เด็กวัยนี้ตองการอาหารมาก จําเปนตองไดรับสาร
อาหารใหครบ 5 หมู  โดยเฉพาะ โปรตีน

วัยรุนตอนปลาย
และวัยผูใหญ
(20 – 59 ป)

ตองกินอาหารครบ 5 หมู แตควรลดอาหารที่ใหแคลอรี
สูง ลดขนมหวาน ๆ เพื่อควบคุมน้ําหนัก

วัยชรา
(60 ป ขึ้นไป)

ควรลดพวกขาว น้ําตาล และไขมันใหนอยลง ดื่มน้ํา
ผลไม หรือนมใหมาก และควรกินอาหารที่ยอยงาย

ในแตละวันคนปกติควรรับประทานอาหารใหครบทุกประเภทอยางพอ
เพียง ตามสัดสวนที่รางกายตองการ  การที่เรารับประทานอาหารไมครบ นอกจาก
ทําใหขาดสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งแลว  ยังทําใหรางกายทํางานผิดปกติ
และรางกายไมสามารถใชประโยชนจากสารอาหารอื่นไดอยางเต็มที่
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ใบกิจกรรมเรื่องกินอยางไรใหเหมาะสม

รายชื่อสมาชิก
1………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………..
5………………………………………………………………………..
6………………………………………………………………………..

  คําชี้แจง     ใหนักเรียนชวยกันคิดรายการอาหาร 3 มื้อ คือ มื้อเชา มื้อกลางวัน และ มื้อเย็น ใหมี
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู  และวาดภาพประกอบ

มื้ออาหาร รายการอาหาร

1. มื้อเชา …………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..

2. มื้อกลางวัน …………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..

3. มื้อเย็น ………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………..

เอ…  มีอาหารอะไรบางนะ
ไหนขอดูหนอยสิจะ
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                ภาพอาหาร

กลางวัน

 เย็น

 เชา

โอโห ..  นากินจังเลย   เอ..แลวได
สารอาหารครบ 5 หมูรึเปลาวจะ..
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ใบความรู เรื่อง ..ขอปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแล
น้ําหนักของตัวเอง

2. กินขาวเปนอาหารหลัก  สลับกับอาหารประเภทแปงบางมื้อ
3. กินพืชผักใหมาก และกินผลไมเปนประจํา
4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไขและถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และ เค็มจัด
8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
9. งดหรือลดเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล

        ( ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, อางถึงใน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 71 )
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  กลุมทดลอง  (การจัดการเรียนรูแบบ   4 MAT)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  สารปรุงรสอาหาร                     จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารปรุงรสอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติของอาหาร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารได

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสารปรุงรสอาหาร
2. สารปรุงรสอาหารที่นักเรียนควรรูจัก

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางประสบการณ
    1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่อง กินอยางไรใหเหมาะสม
    1.2 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนวา นักเรียนเคยทําอาหารเอง หรือ เคยชวยผูปกครองทําอาหาร

หรือไม
2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ
    2.1 ครูคัดเลือกนักเรียนที่เคยทําอาหารออกมาเลาประสบการณเกี่ยวกับการทําอาหารของตนเอง

หนาชั้นเรียน
    2.2 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นักเรียนนํามาทําอาหาร
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด
     ใหนักเรียนชวยกันคิดวาในอาหารที่นักเรียนเคยทํามีวัตถุดิบใดบางที่ไมใชของสดจากธรรมชาติ

ซึ่งเปนส่ิงที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหารอรอยยิ่งขึ้นเชน น้ําปลา น้ําสมสายชู  ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส ฯลฯ
4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
    4.1 ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสารปรุงรสอาหารวาหมายถึง สารที่ชวยเพิ่มรสชาติของ

อาหาร  ในสารปรุงรสอาหารจะมีสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายเปนสวนประกอบอยูดวย
    4.2 ใหนักเรียนยกตัวอยางสารปรุงรสอาหารที่นักเรียนรูจัก หรือเคยรับประทาน
    4.3 ครูเขียนคําตอบของนักเรียนแตละคนบนกระดานดํา
    4.4 ครูซักถามนักเรียนในประเด็นที่วา
           -    นักเรียนคิดวาในสารปรุงรสที่นักเรียนรูจัก และ พบเจอบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน  เชน

 น้ําปลา  ซีอิ๊ว น้ําสมสายชู ซอสปรุงรส ฯลฯ  จะมีสารอาหารอะไรอยูบาง
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            -  นักเรียนจะรูไดอยางไรวาสารปรุงรสเหลานั้นมีสารอาหารอะไรอยู
    4.5  ครูบอกวาวันนี้จะใหนักเรียนชวยกันคนหาสารอาหารที่มีอยูในสารปรุงรสอาหารประเภท

ตาง ๆ
5. ขั้นดําเนินตามแนวคิด
     5.1 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
          5.2 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร โดยศึกษาใบความรูเร่ือง

สารปรุงรสอาหาร และใบกิจกรรมเรื่องมีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
6. ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม
     6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปผลการทํากิจกรรมเรื่องมีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
     6.2 นักเรียนวางแผนการนําเสนอผลงาน
7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช

          7.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
          7.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ไดจากการทํากิจกรรม เร่ืองมีอะไรในสารปรุงรสอาหาร

8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ
          นักเรียนสรุปความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเรื่องมีอะไรในสารปรุงรสอาหารรวมถึงการนํา

ความรูที่ไดรับไปใชประโยชน

ส่ือการเรียนรู
1. ใบความรูเร่ืองสารปรุงรสอาหาร

 2. ใบกิจกรรม เร่ือง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารปรุง
รสอาหาร

- ซักถาม
-สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  กลุมควบคุม   (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง  สารปรุงรสอาหาร                        จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารปรุงรสอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติของอาหาร
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารได

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสารปรุงรสอาหาร
2. สารปรุงรสอาหารที่นักเรียนควรรูจัก

กิจกรรมการเรยีนรู
1. ขั้นสรางความสนใจ
    1.1 ทบทวนความรูเดิมเรื่องกินอยางไรใหเหมาะสม
    1.2 ครูนําสมตําปู 1 จาน มาใหนักเรียนดู  และใหนักเรียนบอกสวนผสมของสมตํา วา

ประกอบดวยอะไรบาง
    1.3 นักเรียนชวยกันวิเคราะหวาสวนผสมใดของสมตําปูที่ไมไดเปนวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งไดแก

น้ําปลา  น้ําตาล ผงชูรส
2. ขั้นสํารวจและคนหา
     2.1 นักเรียนสังเกตฉลากน้ําปลาที่ครูนํามาใหดู และชวยกันวิเคราะหวาในน้ําปลามีสารอาหาร

อะไรอยูบาง
     2.2 ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางสารปรุงรสอาหารอื่น ๆ ที่นักเรียนรูจัก หรือเคยพบเห็นในชีวิต

ประจําวัน
     2.3 ใหนักเรียนลองทายดูวา มีสารอาหารอะไรบางอยูในสารปรุงรสนั้น
     2.4 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
          2.5 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร  โดยศึกษาใบความรู

เร่ืองสารปรุงรสอาหาร และใบกิจกรรมเรื่องมีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
3. ขั้นอธบิายและลงขอสรุป
     3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปผลที่ไดจากการสืบคนขอมูล

          3.2 นําเสนอผลที่ไดใหเพื่อนกลุมอื่น ๆ ไดทราบ
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4. ขั้นขยายความรู
    ครูขยายความรูเกี่ยวกับสารปรุงรสอาหารชนิดอื่น  เชน สารแตงกลิ่นสังเคราะห
5. ขั้นประเมิน
     นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรูทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสารปรุงรสอาหาร

ส่ือการเรียนรู
1.   สมตําปู 1 จาน
2.   ฉลากน้ําปลา
3.  ใบความรูเร่ืองสารปรุงรสอาหาร

 4.   ใบกิจกรรม เร่ือง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารปรุง
รสอาหาร

- ซักถาม
-สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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ใบความรูเร่ืองสารปรุงรสอาหาร

สารปรุงรสอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร  ควรใชใน
ปริมาณนอย ถาใชในปริมาณมากอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
สารปรุงรสอาหารจะมีสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย เปนสวน
ประกอบอยูดวย

      กอนใชควรดูปายฉลากที่ขางขวด หรือขางกลอง
ซึ่งจะบอกสวนประกอบของสารปรุงรสอาหาร  ราคา
ปริมาณ  วิธีใช  บริษัทผูผลิต  วันที่ผลิต  วันหมดอายุ
และ ตองมีเครื่องหมายรับรอง คุณภาพจาก  อย. และ
มอก. ดวย

สารปรุงรสในอาหารที่พบเห็นไดบอย
ในชีวิตประจําวันไดแก  น้ําปลา  เกลือ
ซีอ๊ิว  ซอสปรุงรส   ซ่ึงใหรสเค็ม   และ
น้ําตาล ซ่ึงใหรสหวาน
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ใบกิจกรรมเรื่อง  มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร

     คําช้ีแจง

ใหนักเรียนทํากิจกรรมเร่ือง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน พรอม
ทั้งบันทึก และสรุปผลการทํากิจกรรม ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม

อุปกรณการทดลอง
ฉลากสารปรุงรสชนิดตาง ๆ

วิธีทํา
1. ใหนักเรียนแตละกลุม สํารวจฉลากของสารปรุงรสอาหาร
2. ทําการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่พบในสารปรุงรสอาหาร
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  รายชื่อสมาชิกกลุมที่…………………………………
1……………………………………………………
2……………………………...…………………….
3………………………………...………………….
4……………………………………………………
5……………………………………………………
6……………………………………………………

   บันทึกผล

สารอาหารที่เปนสวนประกอบ
สารปรุงรส สวนประกอบ

โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร วิตามิน

  แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
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                                       ใหนักเรียนคนหา เครื่องหมาย อย.  หรือ มอก.  ที่อยูในฉลากของสาร
ปรุงรสอาหารที่นักเรียนสํารวจ พรอมทั้งวาดรูปเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. ที่นักเรียนสังเกตเห็น

ชื่อสารปรุงรส เครื่องหมาย อย.  หรือ  มอก.

คําชี้แจง

  แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  กลุมทดลอง  (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง   การเลือกใชสารปรุงรสอาหาร    จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารปรุงรสอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติของอาหาร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารปรุงรสในอาหาร

เนื้อหาสาระ
การทดสอบผงชูรส

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางประสบการณ
    1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสารปรุงรสอาหาร
    1.2 ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสารปรุงรสที่นักเรียนพบเห็นบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน
    1.3 ครูซักถามนักเรียนวา จากการทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร  นอกจาก

สวนผสมที่มีคุณคาทางโภชนาการแลว ยังมีสวนประกอบใดอีกที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ  ซึ่งพบในสารปรุงรส
อาหาร  ( เชน ผงชูรส  หรือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต )

2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ
     2.1 นักเรียนศึกษาขาวเกี่ยวกับอันตรายของผงชูรส
     2.2 ครูพูดคุย ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับขาวที่นักเรียนไดอาน
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด
     3.1 ครูพูดคุยกับนักเรียนเพื่อใหไดขอสรุปวา การรับประทานผงชูรสมาก ๆ เปนอันตรายตอ

รางกาย  และถาบริโภคผงชูรสปลอมจะทําใหรางกายไดรับอันตราย
     3.2 ใหนักเรียนชวยกันบอกอาหารที่มักจะใสผงชูรสที่นักเรียนเคยพบเห็น หรือ เคยรับประทาน
4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
     ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผงชูรสแท และผงชูรสปลอม
5. ขั้นดําเนินตามแนวคิด
     5.1 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
    5.2 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง การทดสอบผงชูรส โดยศึกษาจากใบความรูเร่ือง การ

ทดสอบผงชูรส และ ใบกิจกรรมเรื่อง การทดสอบผงชูรส
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6. ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม
    6.1 นักเรียนรวมกันสรุปผลที่ไดจาการทํากิจกรรม
    6.2 นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุมตนเอง
7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช
    7.1 นักเรียนสังเกตซองขนมขบเคี้ยวชนิดตาง ๆ  กลองนมพลาสเจอไรซ  และ ซองมามา

พิจารณาดูอาหารประเภทใดที่มักจะใสผงชูรส  ชวยกันสรุปวา อาหารใดที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยง และ อาหารใดที่
นักเรียนควรรับประทาน

    7.2 ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงสารปรุงรสอาหารที่นักเรียนมักจะบริโภคบอย ๆ และพบเจอเปน
ประจําในชีวิตประจําวันอีกประเภทหนึ่ง คือ น้ําสมสายชู

    7.3  นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง อันตรายของผงชูรส และ ใบความรูเร่ือง น้ําสมสายชู และตอบ
คําถามที่ครูกําหนดใหเกี่ยวกับอันตรายของผงชูรสและน้ําสมสายชู

8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ
     8.1 นักเรียนสรุปความรู ที่ไดจากเรื่องอันตรายของผงชูรส และ น้ําสมสายชู
     8.2 นักเรียนสรุปความรูที่ไดจากเรื่อง การทดสอบผงชูรส อันตรายของผงชูรสปลอม  และ

น้ําสมสายชู
     8.3 นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับเกี่ยวกับการเรียนเรื่องการ

เลือกใชสารปรุงรสอาหารที่นักเรียนสามารถนําไปใชได

ส่ือการเรียนรู
1. ขาวเกี่ยวกับอันตรายของผงชูรส
2. ซองขนมขบเคี้ยว  ซองมามา  กลองนมพลาสเจอไรซ
3. ใบความรูเร่ืองการทดสอบผงชูรส
4. ใบความรูเร่ืองอันตรายของผงชูรส
5. ใบความรูเร่ืองน้ําสมสายชู
6.    ใบกิจกรรม เร่ือง มาทดสอบผงชูรสกันเถอะ

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารปรุง
รสอาหาร

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  กลุมควบคุม   (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง   การเลือกใชสารปรุงรสอาหาร       จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารปรุงรสอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติของอาหาร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารปรุงรสในอาหาร

เนื้อหาสาระ
การทดสอบผงชูรส

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางความสนใจ
     1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสารปรุงรสอาหาร

          1.2 ครูใหนักเรียนดูฉลากของอาหารตาง ๆ  หลาย ๆ ประเภท เชน ซองมามา ซองขนมขบเคี้ยว
และชวยกันสังเกตดูสวนประกอบที่สําคัญของอาหารเหลานั้น

2. ขั้นสํารวจและคนหา
                  2.1 ครูสนทนา ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารที่นักเรียนสังเกตเห็น ซึ่งเปน
สารที่ไมใหประโยชนกับรางกาย เชน ผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต)

    2.2 ครูสนทนา ซักถามเกี่ยวกับอันตรายของผงชูรส และวิธีการทดสอบผงชูรส
    2.3 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือก

ประธาน และเลขานุการของกลุม
    2.4 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง การทดสอบผงชูรส โดยศึกษาจากใบความรูเร่ือง การ

ทดสอบผงชูรส และ ใบกิจกรรมเรื่อง การทดสอบผงชูรส
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
    3.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปผลการทํากิจกรรมเรื่องการทดสอบผงชูรส
    3.2 นักเรียนสงตัวแทนกลุมมานําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน
4. ขั้นขยายความรู
    4.1 นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองน้ําสมสายชู
    4.2 ครูขยายความรูเกี่ยวกับการทดสอบสารปรุงรสประเภทอื่น ๆ เชน น้ําสมสายชู
    4.3 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับอันตรายที่เราอาจจะไดรับจากสารปรุงรสอาหาร

และวิธีการเลือกใชสารปรุงรสอาหารที่ถูกวิธีและไมเปนอันตรายตอรางกาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



185

5. ขั้นประเมิน
     นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรูทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสารปรุงรสอาหาร  อันตรายของสารปรุงรสอาหาร

และ การเลือกใชสารปรุงรสอาหารที่ถูกวิธี

ส่ือการเรียนรู
1.    ฉลากอาหารชนิดตาง ๆ 
2.    ใบความรูเร่ืองการทดสอบผงชูรส
3.    ใบความรูเร่ืองน้ําสมสายชู
4.    ใบกิจกรรม เร่ือง การทดสอบผงชูรส

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารปรุงรส
อาหาร

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
กลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
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ใบความรูเร่ืองผงชูรส

ผงชูรส  เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร  มีลักษณะเปน ผลึก
สีขาว ละลายงาย

การตรวจสอบผงชูรส ทําไดหลายวิธี   ถาสังเกตดวยตาเปลา
ผงชูรสแท จะเปนแทงยาว ๆ คอดตรงกลาง ใส  ไมมีสี  มี
ขนาดเล็กบางใหญบาง  แตถาเปน ผงชูรสปลอม จะมีผลึก
ของบอแรกซ เปนเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ ไมใส  ปะปนอยู

และเมื่อทดสอบกับกระดาษขมิ้น  ถากระดาษขมิ้นไมเปลี่ยนสี
แสดงวาเปนผงชูรสแท  แตถากระดาษขมิ้นเปลี่ยนเปนสีแดง
แสดงวาเปนผงชูรสปลอมที่มีบอแรกซปนอยู
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   อันตรายของผงชูรส

อันตรายของผงชูรส คือ การที่ผงชูรสไมมีรสเค็ม เพราะฉะนั้นตอใหเรากินเขาไป
มากเทาไรก็ไมรูสึก นี่จึงเปนภัยแฝงที่ไมมีใครมองเห็น โซเดียมในผงชูรส มีผลตอรางกาย
โดยตรง ตั้งแตการทําใหภูมิตานทานลดลงเกิดน้ําในสมองเด็ก จนกลายเปนเด็กปญญาออน
ทําใหทารกชักได อาจทําใหทารกในครรภเสียชีวิตหรือคลอดแลวพิการ นอกจากนี้ ผงชูรสก็
ยังทําลายสมองสวนหนา ซึ่งควบคุม การเจริญเติบโตรวมทั้งการสืบพันธุของรางกาย
ทําลายระบบประสาทสวนกลางทําใหเปนโรคประสาท ทําลายระบบประสาทตา ทําใหตา
เสียหรือตาบอด ทําลายกระดูกและไขกระดูกจนอาจเกิดโรคโลหิตจางรวมทั้งเปนอันตราย
ตอผูปวยที่แพทยหามรับประทานอาหารรสเค็ม อาทิ โรคไต ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

ผูคนสวนใหญที่เกิดอาการแพผงชูรส อาจจะเริ่มตั้งแต รูสึกชา รอนวูบวาบที่ปาก ลิ้น
ใบหนา โหนกแกม ตนคอ หนาอก บางคนมีผ่ืนแดงเกิดขึ้นตามตัว แนนหนาอก หัวใจเตนชาลง
หายใจไมสะดวก

สวน ผงชูรสปลอม คือผงชูรสที่ถูกปลอมปนดวยสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เชน บอแรกซ หากรับประทานเขาไปจะเกิดอาการทองรวง เบื่ออาหาร อาเจียน น้ําหนักลด
กลามเนื้อกระตุก หรือภาวะไตอักเสบได
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ใบความรูเรื่อง น้ําสมสายชู

น้ําสมสายชู  เปนสารสังเคราะหที่มนุษยผลิต
ขึ้น  เพื่อใชปรุงแตงอาหารใหมีรสเปรี้ยว  นิยม
นํามาใชแทนมะนาว  เพราะบางครั้งมะนาวมี
ราคาแพงมาก

น้ําสมสายชู ที่สามารถกินไดอยางปลอดภัย
มี 2 ชนิด ไดแก
1. น้ําสมสายชูแท  ไดแก น้ําสมสายชูกลั่น

และน้ําสมสายชูหมัก
2. น้ําสมสายชูเทียม

สวนน้ําสมสายชูที่กินแลวเปนอันตราย  คือ น้ําสมสายชูปลอม
ซึ่งทํามาจากกรดกํามะถัน

เราสามารถทดสอบไดวาเปนน้ําสมสายชูปลอมหรือไม
โดยการใช เจนเชียนไวโอเลต (น้ํายาปายลิ้นสีมวง)  ถา
เปนน้ําสมสายชูปลอมจะเปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลต
จากสีมวงเปนสีเขียว    แตถาเปนน้ําสมสายชูแท จะไม
เปลี่ยนสี จะ….
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        ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองผงชูรส และ น้ําสมสายชู แลวตอบ
        คําถามตอไปนี้

1. ผงชูรสแท มีลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. เมื่อนํากระดาษขมิ้นมาทดสอบกับผงชูรสแท  กระดาษขมิ้นจะเปนสีอะไร
………………………………………………………………………………………………………..
3. เมื่อนํากระดาษขมิ้นมาทดสอบกับผงชูรสปลอม  กระดาษขมิ้นจะเปนสีอะไร
………………………………………………………………………………………………………..
4. ผงชูรสปลอมจะมีสารใดปะปนอยูซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย
………………………………………………………………………………………………………..
5. คนที่แพผงชูรส จะมีอาการอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. น้ําสมสายชูปลอมผลิตมาจากสิ่งใด
………………………………………………………………………………………………………..
7. น้ําสมสายชูที่สามารถกินไดอยางปลอดภัยมีกี่ชนิด
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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ใบกิจกรรมเรื่อง  การทดสอบผงชูรส

      คําชี้แจง

ใหนักเรียนทํากิจกรรมเร่ือง มาทดสอบสารปรุงรสกันเถอะ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน
พรอมทั้งบันทึก และสรุปผลการทํากิจกรรม ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม

อุปกรณการทดลอง
1. ตัวอยางผงชูรส จากหลาย ๆ ที่
2. กระดาษขมิ้น
3. น้ํา
4.  ถาดหลุม

วิธีทํา
1. ใหนักเรียนแตละกลุม นําตัวอยางผงชูรสใสถาดหลุม
2. หยดน้ําใสลงในผงชูรส
3. ใชกระดาษขมิ้นทดสอบ แลวบันทึกผล
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     รายชื่อสมาชิก
1.………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………

   บันทึกผล

ผงชูรสที่ใชทดสอบ ลักษณะเมื่อละลายน้ํา ผลการทดสอบกับ
กระดาษขมิ้น

1.
2.
3.

  สรุปผล

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การทดสอบผงชูรส
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  กลุมทดลอง   (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร   เร่ือง สารแตงสีอาหาร                      จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารแตงสีอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มสีใหกับอาหาร การใชสารแตงสีอาหารไมไดมีจุดประสงคเพื่อ
ชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ เพียงแตทําใหอาหารมีสีสันนารับประทาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีอาหาร
2.    นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลเสียของการใชสียอมผาในอาหารได

เนื้อหาสาระ
1.  ความหมายและประเภทของสารแตงสีอาหาร
2.  ผลเสียของการใชสียอมผาในอาหาร

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางประสบการณ
    1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องการเลือกใชสารปรุงรสอาหาร
    1.2 นักเรียนสังเกตขนมลูกชุบที่ครูนํามาใหดู
    1.3 ครูซักถามนักเรียนวาขนมที่ครูนํามาใหดูนั้น นักเรียนรูจัก และเคยรับประทานหรือไม

 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ
     2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับขนมลูกชุบวาทําไมขนมลูกชุบจึงดูนารับประทาน
     2.2 ใหนักเรียนยกตัวอยางขนม หรือ อาหารชนิดอื่น ๆ ที่ใสสีเพื่อใหดูนารับประทาน ที่นักเรียน

เคยพบ
     2.3 ครูซักถามวา นักเรียนทราบหรือไมวาสีที่ใชใสในอาหารที่นักเรียนยกตัวอยางนั้น ไดมา

จากอะไร
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด
     ครูซักถามเพื่อใหนักเรียนเกิดขอสรุปวา สารแตงสีอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มสีสันใหกับอาหาร

แตไมไดเพิ่มคุณคาทางอาหาร
4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
    4.1 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของสารแตงสีในอาหาร ซึ่งมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  สาร

แตงสีที่ไดจากธรรมชาติ  และสารแตงสีที่ไดจากการสังเคราะห
    4.2 ใหนักเรียนยกตัวอยางสารแตงสีที่ไดจากธรรมชาติที่นักเรียนรูจัก   เชน  ดอกอัญชันใหสีมวง
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ใบเตยใหสีเขียว     ขมิ้นใหสีเหลือง   กระเจี๊ยบใหสีแดง    เปนตน
     4.3 ครูบอกใหนักเรียนทราบวา วันนี้จะใหนักเรียนทํากิจกรรมเรื่องสารแตงสีอาหาร
5. ขั้นดําเนินตามแนวคิด
     5.1 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
          5.2 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง สารแตงสีอาหาร  โดยศึกษาจากใบความรูเร่ือง สารแตง

สีอาหาร และ ใบกิจกรรมเรื่อง สารแตงสีอาหาร
6. ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม

          6.1 นักเรียนรวมกันสรุปผลที่ไดจากการทํากิจกรรมของกลุมตนเอง
          6.2 นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุมตนเอง

7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช
          7.1 นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการนําสารแตงสีจากธรรมชาติไปใชในการประกอบอาหาร

     7.2 นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับอาหารที่หามใสสี ซึ่งมีทั้งหมด 17 ประเภท
8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ
     8.1 นักเรียนสรุปความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเรื่องสารแตงสี
     8.2 ครูใหความรูเพิ่มเติมโดยการอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีสังเคราะห การเลือกซื้อสารแตงสี

สังเคราะห  และอันตรายจากอาหารที่ผสมสียอมผา
     8.3  นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับอันตรายจากอาหารที่ใสสียอมผา และวิธีการ

สังเกตอาหารที่อาจจะใสสียอมผา แทนสีจากธรรมชาติ หรือ สีสังเคราะห

ส่ือการเรียนรู
1.   ขนมลูกชุบ
2.   ใบความรูเร่ืองสารแตงสีอาหาร
3.   ใบกิจกรรม เร่ือง สารแตงสีอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารแตง
สีอาหาร

- ซักถาม
-สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  กลุมควบคุม   (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู)

หนวยการเรียนรูที่ 1   อาหารกับสารอาหาร  เรื่อง สารแตงสีอาหาร                                         จํานวน 2 ชั่วโมง
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารแตงสีอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มสีใหกับอาหาร การใชสารแตงสีอาหารไมไดมีจุดประสงคเพื่อ
ชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ เพียงแตทําใหอาหารมีสีสันนารับประทาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธบิายเกี่ยวกับผลของการใชสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีอาหารได
2.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลเสียของการใชสียอมผาในอาหารได

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสารแตงสีอาหาร
2. ประเภทของสารแตงสีอาหาร
3. ผลเสียของการใชสียอมผาในอาหาร

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางความสนใจ

         1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องการเลือกใชสารปรุงรสอาหาร
    1.2 ครูนําตัวอยางอาหารที่ผสมสีใหดูนารับประทานมาใหนักเรียนดู เพื่อชวยกันวิเคราะห

วาอาหารประเภทใดใสสีผสมอาหาร อาหารประเภทใดไมใสสีหรือเปนสีตามธรรมชาติ  เชน น้ําแดงที่เปน
น้ําอัดลม และน้ํากระเจี๊ยบ

2. ขั้นสํารวจและคนหา
     2.1 ครูสนทนา  ซักถามนักเรียน เกี่ยวกับอาหารใสสีที่นักเรียนรูจักและพบเห็นในชีวิตประจําวัน
     2.2 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ ประมาณ 5 – 6 คน  แตละกลุมเลือกประธาน

และเลขานุการของกลุม
          2.3 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง สารแตงสีอาหาร  โดยศึกษาจากใบความรูเร่ือง สาร

แตงสีอาหาร และ ใบกิจกรรมเรื่อง สารแตงสีอาหาร
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
     3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรมเรื่องสารแตงสีอาหาร
     3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอผลการทํากิจกรรมใหเพื่อนกลุมอื่น ๆ ทราบ
4. ขั้นขยายความรู
     4.1 ครูขยายความรูเกี่ยวกับสารแตงสีที่ไดจากธรรมชาตินอกเหนือจากที่นักเรียนรูจัก
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     4.2 ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการนําสารแตงสีจากธรรมชาติมาประกอบอาหาร  และ
อันตรายของสียอมผา

     4.3 ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่หามใสสี 17 ประเภท
5. ขั้นประเมิน

           นักเรียนรวมกันสรุปความรูทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสารแตงสีอาหาร

ส่ือการเรียนรู
1.   ตัวอยางอาหารที่ผสมสี ไดแก น้ําอัดลมสีแดง  และ น้ํากระเจี๊ยบ
2.   ใบความรูเร่ืองสารแตงสีอาหาร
3.   ใบกิจกรรม เร่ือง สารแตงสีอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่อง
สารแตงสีอาหาร

- ซักถาม
-สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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ใบความรูเรื่อง  สารแตงสีอาหาร

สีผสมอาหาร  เปนสีที่ใชแตงใหอาหารมีสีสันสวยงาม
นารับประทาน    สีผสมอาหารที่บริโภคไดอยางปลอดภัย  ควรเปนสีที่สกัดจากผัก
หรือ ผลไม เชน สีเขียวของใบเตย      สีแดงของกระเจี๊ยบ        สีเหลืองของขมิ้น
หรือ สีสังเคราะหผสมอาหาร  (ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข)  ซึ่งเปนสี
ที่ผลิตจากสารเคมี

ในการเลือกซื้ออาหารควรเลือกอาหารที่มี
สีไมฉูดฉาดมากเกินไป  และควรเลือกซื้อ
อาหารที่ใสสีจากธรรมชาติ  เพื่อหลีกเลี่ยง
อาหารที่ผสมสียอมผา ซึ่งจะมีสีฉูดฉาด
และเปนอันตรายตอรางกายมาก
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ใบกิจกรรมเรื่อง  สารแตงสีอาหาร

     คําชี้แจง

ใหนักเรียนทํากิจกรรมเร่ือง สารแตงสีอาหาร โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน พรอมทั้งบันทึก
และสรุปผลการทํากิจกรรม ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม

อุปกรณการทดลอง
1. ตัวอยางสีที่ไดจากธรรมชาติ
2. สีผสมอาหาร  และสียอมผา
3. แปงขาวเหนียว
4. ครก
5. น้ํา
6.   ผาขาวบาง

วิธีทํา
1. ใหนักเรียนแตละกลุม นําพืชแตละชนิดหั่นฝอย แลวนํามาโขลกใหละเอียด
2. เติมน้ํา คนใหเขากัน แลวใชผาขาวบางกรอง
3. แบงแปงขาวเหนียว เปน 3 สวน  สวนแรกผสมกับน้ําสีที่สกัดจากพืช   สวนที่ 2 ผสม

กับสีผสมอาหาร   และ  สวนที่ 3  ผสมกับสียอมผา
4. สังเกตและบันทึกผล
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รายชื่อสมาชิก
1…………….…………………………………………………………………
2…….…………………………………………………………………………
3…………………………….…………………………………………………
4…………………………………………………………………………….…
5…………………………………………………………………………….…
6……………………………………………………………………………….

   บันทึกผล

ลักษณะสีของกอนแปง
กอนแปง สีไมสดใส สีสดใส สีสดใสมาก

1. ผสมสีจากพืช
2. ผสมสีสังเคราะห
3. ผสมสียอมผา

   สรุปผล

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

  แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง สารแตงสีอาหาร
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    คําชี้แจง

โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมที่ปฏิบัติงานกลุมของ
นักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง

กลุมที่………… ………………………………………………….. ชั้น……………………..
สมาชิก ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
เร่ือง……………………………………………………………………………………………

พฤติกรรม
รายกาย ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

1. ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม
2. สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน
3. มีการวางแผนการทํางานรวมกัน
4. สมาชิกทุกคนยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน
5. สมาชิกมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
6. ทํากิจกรรมเสร็จทันเวลาที่กําหนด

ลงชื่อ  ผูประเมิน……………………………………….  หัวหนากลุม
                                       วันที่ ………………………………………..

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
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คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ ตามเกณฑที่กําหนด

กลุมที่……………     เร่ือง ……………………..………………………………………………..

  รายชื่อสมาชิก

..…………………………………………………………………………...……………………..

.……………………………………………………………………..………….…….…………..
………………………………………………………………………………….………………..

คะแนนที่ไดรายการที่ประเมิน
3 2 1

ระดับคุณภาพ

1. การปฏิบัติการทดลอง
2. ความคลองแคลวในขณะปฏิบัติ
3. การนําเสนอ

รวมคะแนนที่ได

ผูประเมิน……………………..…………
วันที่ …………….…………..

แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน

ระดับคะแนนประเด็นประเมิน
3 2 1

1. การปฏิบัติ
     กิจกรรม

ดําเนินการเปนขั้น
ตอนใชอุปกรณตางๆ
ไดอยางถูกตอง

ดําเนินการเปนขั้น
ตอน แตตองใหคํา
แนะนําในการเลือก
ใชอุปกรณ

ตองใหความชวยเหลือ
ในการดําเนินการและ
การใชอุปกรณ

2. ความคลองแคลว
ขณะปฏิบัติกิจกรรม

มีความคลองแคลวใน
การปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จทันเวลาที่
กําหนด

ตองใหคําแนะนําใน
ขณะปฏิบัติกิจกรรม
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด

ตองใหคําแนะนําใน
ขณะปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จไมทันเวลาที่
กําหนด

3. การนําเสนองาน สรุปผลกิจกรรมและ
นําเสนอเปนขั้นตอน
ถูกตอง

สรุปผลกิจกรรมถูก
ตอง แตนําเสนอไม
เปนขั้นตอน

ตองใหคําชี้แนะในการ
สรุปผลและนําเสนอ
งานจึงจะปฏิบัติได

  ระดับคุณภาพ  ( รวม 9 คะแนน)
คะแนน    7– 9 คะแนน      หมายถึง      ดี
คะแนน    4 - 6  คะแนน    หมายถึง      พอใช
คะแนน    1 –3  คะแนน     หมายถึง     ปรับปรุง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



202

คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ ตามเกณฑที่กําหนด

กลุมที่……………     เร่ือง ……………………..………………………………………………..

  รายชื่อสมาชิก

..…………………………………………………………………………...……………………..

.……………………………………………………………………..………….…….…………..
………………………………………………………………………………….………………..

คะแนนที่ไดรายการที่ประเมิน
3 2 1

ระดับคุณภาพ

1. ความถูกตองของเนื้อหา
2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
3. ความสะอาดของชิ้นงาน

รวมคะแนนที่ได

ผูประเมิน………………………………
วันที่ ……….………………..

แบบประเมินผลงานนักเรียน
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เกณฑการใหคะแนนผลงานของนักเรียน

ระดับคะแนนประเด็นประเมิน
3 2 1

1. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

บันทึกผลและสรุปผล
การทํากิจกรรมถูกตอง

บันทึกผลถูกตอง
แตสรุปผลกิจกรรมไม
ถูกตอง

ทั้งบันทึกผลและสรุป
ผลกิจกรรมไมถูกตอง

2. ความคิดริเร่ิม
      สรางสรรค

มีการตกแตงชิ้นงาน
อยางสวยงาม และ
สอดคลองกับเนื้อหา

มีการตกแตงชิ้นงาน
แตไมคอยสอดคลอง
กับเนื้อหา

ไมมีการตกแตง
ชิ้นงาน

3. ความสะอาด
ของชิ้นงาน

ชิ้นงานสะอาด
เรียบรอย ไมมีรอยลบ

ชิ้นงานบางสวนมีรอย
ลบเล็กนอย

ชิ้นงานไมสะอาด และ
มีรอยลบมาก

ระดับคุณภาพ  ( รวม 9 คะแนน)
คะแนน    7– 9 คะแนน      หมายถึง      ดี
คะแนน    4 - 6  คะแนน    หมายถึง      พอใช
คะแนน    1 –3  คะแนน     หมายถึง     ปรับปรุง
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ตารางที่ 26    ตารางวิเคราะหหลักสูตร  หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อาหารและสารอาหาร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง

1. สํารวจประเภทของ
อาหาร สืบคนขอมูล และ
อธิบายประโยชนของสาร
อาหารตอการเจริญเติบ
โตของมนุษย

1.1  นักเรียนสามารถสํารวจประเภท
ของอาหารที่จําเปนตอรางกายได
1.2  นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล และ
อธิบายประโยชนของสารอาหารตอการ
เจริญเติบโตของมนุษยได

1. อาหารกับสารอาหาร
    -  สารอาหารที่จําเปนตอ
 รางกาย และ คุณคาของ
 สารอาหาร

2

2. เสนอแนะรายการ
อาหารที่มีสารอาหาร
ครบถวน เหมาะสมกับ
เพศและวัยของตนเอง

2.1 นักเรียนสามารถอธิบายถึงอาหาร
และพลังงานที่รางกายตองการได
2.2 นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการ
อาหารที่มีสารอาหารครบถวน เหมาะ
สมกับเพศและวัยของตนเอง

2. อาหารและพลังงานที่
รางกายตองการ
    -  อาหารและพลังงานที่
รางกายตองการ
    -  อาหารที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย

4

3.1 นักเรียนสามารถสํารวจและสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารได
3.2 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ผลของการใชสารปรุงรสในอาหารได

3. สารปรุงรสอาหาร
    - สารปรุงรสอาหาร
    - ผลของการใชสารปรุง
รสอาหาร

43.สํารวจ และสืบคน
ขอมูล อธิบาย เกี่ยวกับ
ผลของการใชสารเจือปน
ในอาหาร

3.3 นักเรียนสามารถสํารวจ และสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับสารแตงสีในอาหารได
3.4 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ผลของการใชสารแตงสีในอาหารได

4. สารแตงสีอาหาร
    - สารแตงสีอาหาร
    - ผลของการใชสารแตงสี
อาหาร

2
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ตารางที่ 27   ตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ือง
                   อาหารและสารอาหาร

  ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบปรนัย
ขอ จุดประสงค ประเภท

1 1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานได ความจํา
2 2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสารอาหารได ความเขาใจ
3 3. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสารอาหารได วิเคราะห
4 4. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได ความเขาใจ
5 5. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได ความเขาใจ
6 6. นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายได ความเขาใจ
7 7. นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายได วิเคราะห
8 8. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได ความเขาใจ
9 9. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกายตองการได วิเคราะห

10 10. นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายได การนําไปใช
11 11. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได วิเคราะห
12 12. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได การนําไปใช
13 13. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกายตองการได วิเคราะห
14 14. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได การนําไปใช
15 15. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตของมนุษยได การนําไปใช
16 16. นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศ

และวัยของตนเองได
วิเคราะห

17 17. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่ใหพลังงานได วิเคราะห
18 18. นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศ

และวัยของตนเองได
วิเคราะห

19 19. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารได ความจํา
20 20. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวสารปรุงรสในอาหารได การนําไปใช
21 21. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานได วิเคราะห
22 22. นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศ

และวัยของตนเองได
ความเขาใจ

23 23. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีอาหารได ความเขาใจ
24 24. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารแตงสีอาหารได ความจํา
25 25. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลของการใชสารปรุงรสในอาหาร การนําไปใช
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย

ขอ จุดประสงค ประเภท

ขอ 1
1.1
1.2
1.3

1.1   นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายได
1.2 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่ใหพลังงานได
1.3   นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่รางกายตองการได

ความเขาใจ

วิเคราะห

การนําไปใช
ขอ 2
2.1

2.2

ขอ 2
2.1 นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศ

และวัยของตนเองได
2.2  นักเรียนสามารถเสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับเพศ
และวัยของตนเองได

การนําไปใช

การนําไปใช
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