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คําสําคัญ : ผลการเรียนรู / การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT / การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
                กนกกร แววพหูสูต : การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2      
โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  ผศ. ดร. วัชรา  เลาเรียนดี,        
ผศ. ดร. มาเรียม  นิลพันธุ  และ รศ. กาญจนา  คุณารักษ.  222 หนา.   
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบแผนการวิจัยแบบ Quasi experimental design แบบ Non 
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับ
ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ   4 MAT และแบบการแกปญหา 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน
พลังงานอื่น โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา และ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน      
40 คน กลุมควบคุม จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองสนุกกับไฟฟา แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร และแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็น  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (%) 
คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการทดสอบคา t-test แบบ Independent  
 ผลการวิจัยพบวา : 
 1. ผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT และ
แบบการแกปญหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลการเรียนรู
สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเร่ืองพลังงานไฟฟา
สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT พบวา 1) ดาน
บรรยากาศการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตอบวา บรรยากาศการเรียนอบอุน มีความเปนกันเอง 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนสวนใหญชอบการทดลอง และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน นักเรียน     
สวนใหญตอบวา นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บานได           
สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา พบวา 1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนสวนใหญ
ตอบวา ไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เกี่ยวกับปญหาและขอมูลตาง ๆ 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสวนใหญ   
ตอบวา ชอบกิจกรมการเรียนรูที่หลากหลาย และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
นักเรียนสวนใหญตอบวา สามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บานได 
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 KANOKKORN VAWDPHAHUSUT : A COMPARATIVE STUDY OF LEARNING 
OUTCOME ON ELECTRIC FOR FUN OF THE SECOND GRADE STUDENTS TAUGHT BY 
4 MAT AND PROBLEM SOLVING APPROACHES. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. 
WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D., AND   
ASSOC. PROF. KANCHANA KUNARAK, M.Sc. 222 pp.  
 
 The purposes of this experimental research with nonrandomized control group 
pretest-posttest design were : 1) to compare learning outcome on electric for fun of second 
grade students taught by 4MAT and Problem Solving approaches, 2) to compare working 
ability in science about linking simple electric circuit and electric power could change to the 
other electric power by passing the other electric utensil of the second grade students taught 
by 4MAT and Problem Solving approaches and 3) to study the opinions of the second grade 
students toward 4 MAT and Problem Solving approaches. 
 The sample were 80 second grade students of Chalermprakeart 60 years of Queen 
Sirikit School, Bangyai District, Nontaburee Province, which were divided into one 
experimental group and one control group, each group consisted of 40 students equally.  The 
research instruments employed were lesson plans, learning outcome tests, working ability in 
science evaluation forms and interview forms. Statistical analysis were accomplished by 
percentage (%) mean (Χ ) standard deviation (S.D.) and t-test independent. 
 The results of this research were : 
 1. The learning outcome on electric for fun of the second grade students taught by 
4 MAT and Problem Solving approaches were statistically significant different at 0.01 level.  
The student’s learning outcome scores that taught by 4 MAT approach was higher than the 
students’ that taught by Problem Solving approach. 
 2. The working ability in science of the second grade students taught by  4 MAT 
and Problem Solving approaches were statistically significant different at 0.05 level. The 
students’ working ability in science scores that taught by 4 MAT approach was higher than the 
students’ that taught by the Problem Solving approach. 
 3. The opinions of the second grade students toward 4MAT approach on the 
following  aspects such as instructional climate aspect, the students perceived that the 
learning atmosphere was warm and friendly, on the learning activities aspect most of them 
agreed that they liked the experiment activity and on the application  of knowledge and 
understanding aspect, most of them accepted that they could apply knowledge and 
understanding about safety use of electric and economically use of electric in their daily life.  
Whereas the students’ opinions toward Problem Solving approach revealed that on the 
instructional climate aspect most of them could express much opinions about problems and 
information,  on the learning activities aspect most of the them agreed that they liked variety 
of activities and on the application of knowledge and understanding aspect, most of the them 
accepted that they could apply knowledge and understanding about safety use of electric and 
economically use of electric in their daily life as well. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนไทยมาก ดังน้ัน การศึกษาจึงเขามามีบทบาท
สําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุขและพัฒนาไดอยางรวดเร็ว    ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ไดพระราชทานแกคณะครูและนักเรียน เพ่ือแสดง
ความสําคัญ ความหมายและขอบเขตการศึกษา เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ความวา 

       “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเปนพลเมืองดี  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวก ราบร่ืน ไดผล
ที่แนนอนและรวดเร็ว” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2549 : 1) 

 การจัดการศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไดดีที่สุด 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหมวดที่ 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ ในมาตราที่ 81 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในหมวดที่ 4 มาตราที่ 
22, 23 และมาตราที่ 24 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา พอสรุปไดวา การพัฒนาคน 
สังคม ใหมีคุณภาพ ทําไดโดยจัดหลักสูตรในการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน 
และยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองมุงสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ตองเนนความสําคัญทั้งดานความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมโดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะกระบวนการคิด   
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 
จัดการเรียนการสอนผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางมีสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา จัดบรรยากาศ
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สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สอดคลองกับแนวการจัด
กิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ซึ่งเปนเอกสารรายงานการวิจัยทางการศึกษา
ของผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สุมน  อมรวิวัฒน  2541 : 8,  
อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542  : 27-28) ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเปนการเปลี่ยนแปลงจาก 1) บรรยากาศที่อับเฉาไปสูบรรยากาศที่แจมใสมีชีวิตชีวา    
2) ผูเรียนเปนผูรับไปสูผูเรียนเปนผูรวมเรียนรู และไดเรียนรูรวมกัน 3) การจํากัดการเรียน
เฉพาะในหองเรียนไปสูขยายวงกวาง สูแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้น  4) กิจกรรมการเรียนที่เฉื่อยชา 
ซ้ําซากไปสูกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 5) การใชสื่อประกอบการบรรยายไปสูมิติใหมของ
การใชสื่อที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู 6) ความสัมพันธที่เปนปฏิปกษระหวางครูกับนักเรียน
ไปสูความเปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน และ 7) จากการสอบที่มีผลเปนการตีตราสถานะของ
นักเรียนไปสูการสอบเพื่อเราใหเกิดการใฝรูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ประกอบกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดักําหนดสาระในการเรียนรูไว 8 กลุม ไดแก 1) กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร  4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา  6) ศิลป 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ข : 5) 
โดยเฉพาะการจัดสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายเพื่อใหเขาใจ
หลักการทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานใน  วิทยาศาสตร ขอบเขตธรรมชาติและขอจํากัดวิทยาศาสตร    
มีทักษะสําคัญในการศึกษา คนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการ
สื่อสารความสามารถในการตัดสินใจ ใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมวลมนุษยและสภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน เพ่ือนํา
ความรูความเขาใจไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร 
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 : 4) แตจากสภาพการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต) ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวา  การจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรยังไมประสบผลเทาที่ควร จากผลการวิจัยของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตรกับนานาชาติ 
(IEA : The International Association for the Evaluation Achievement) ซึ่งไดทําการศึกษา
เปนครั้งที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Third International Mathematics and 
Science Studies : TIMSS) โดยทําการวิเคราะหขอมูลทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3-4 และระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-2 ในวิชาวิทยาศาสตร อยูในอันดับที่ 21 ใน 24 ประเทศ อันดับที่ 24 ใน 20 
ประเทศ อันดับที่ 19 ใน 39 ประเทศ และอันดับที่ 22 ใน 41 ประเทศ (สุวพร  เซ็มเฮง  2539 : 
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28-33, อางถึงใน บัญชา  เพียรชนะ  2542 : บทนํา) สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาภรณ  
ชูศรีพัฒน (2547 : 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 ของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 42 และ 49 ตามลําดับ โดยมี
คะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติทุกเนื้อหาวิชา และต่ําคอนขางมาก โดยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 อยูที่รอยละ 50 และในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูที่ รอยละ 59 
ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาของ TIMSS ในระดับประถมศึกษาดังกลาวอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอยางรีบดวน 
 จากการประเมินผลการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในปการศึกษา 2546 และในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2547 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํากวา
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว กลาวคือ ในปการศึกษา 2546 กําหนดเปาหมายไวที่ระดับ 
78% แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนอยูที่ระดับ 71.04% ซึ่งต่ํากวาเปาหมายอยู 
6.96% (รายละเอียดปรากฏดังในตารางที่ 1) สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 
ในปการศึกษา 2547 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ต่ํากวาเปาหมายเชนกัน กลาวคือ  โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายไวที่ระดับ 80.00% แตปรากฏ
วานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูที่ระดับ 76.90% ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวอยู 
3.10% จึงสมควรไดรับการพัฒนาแกไข (รายละเอียดปรากฏดังในตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมาย ปการศึกษา 2546 
 

กลุมวิชา ภาษาไท
ย 

คณิต สปช. สลน. กพอ. ปสพ. 

เปาหมาย 76 72 78 85 82 73 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

83.39 76.88 71.04 80.62 77.55 76.22 

คุณภาพ 7.39 4.88 6.96 4.38 4.45 3.22 
+ , - + + - - - + 

 
ที่มา  :  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, 
“รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 ปการศึกษา 
2546,” (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2547), 16.  (อัดสําเนา) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมาย ปการศึกษา 2547 
 (หลักสูตร ปพุทธศักราช 2544) 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิต วิทย สังคม ศิลป สุขศึกษา การงาน อังกฤษ 
เปาหมาย 85 85 80 80 85 85 80 78 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 83.98 82.81 76.90 77.01 79.55 86.69 87.69 81.49 
คุณภาพ 1.02 2.19 3.10 2.99 5.41 1.69 7.67 3.49 
+ , - - - - - - + + + 

 

ที่มา  :  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, 
“รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 ปการศึกษา 
2547,” (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2548), 16.  (อัดสําเนา) 
 

 จากปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํา    ผูวิจัย
จึงไดทําการศึกษา คนควา จากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของพบวา เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน ในปจจุบันผูเรียนขาดความสนใจที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร เพราะรูสึกวาเปน
วิชาที่ยุงยาก ซับซอน ผูเรียนไมเขาใจวาเม่ือเรียนแลวจะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
อยางไร สงผลทําใหผลการเรียนรูทั้งดานความรู และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของผูเรียนอยูในเกณฑต่ํา เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบรรยายที่
มุงเนนการทองจํามากกวากระบวนการคิด ขาดสื่อการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจ 
ผูเรียนไมมีสวนรวมในการเรียน     ขาดโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง ไมมีการคิดอยางมี
เหตุผล ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ทั้งดานความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดทําการทดลองจริง มีกระบวนการเรียนการสอนที่สนุกสนาน นาสนใจ ทําให
วิทยาศาสตรเปนเรื่องงายตอการเขาใจ มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง มีการฝก
ทักษะจากกระบวนการกลุม ซึ่งกิจกรรมกลุมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมสรางสรรคเจตคติในทางบวก ชวยพัฒนาผูเรียนในดานความรวมมือและเสริมสรางความ
เชื่อม่ันในตนเอง มีการแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและสรางสรรค (วิชัย  
วงษใหญ  2543 : 11, 19, อางถึงใน พูลทรัพย  โพธิ์สุ  2546 : 2) สอดคลองกับความเห็นของ 
วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพพันธ  เตชะคุปต (2542 : คํานํา,  อางถึงใน อภิญญา       
เคนบุบผา  2546 : 2)   การสอนของครูพบวา  ยังเนนทักษะ  กระบวนการวิทยาศาสตรไม
มากเทาที่ควร เน่ืองจากครูยังมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ซึ่ง
ปญหาดังกลาวไดแก การจัดการเรียนการสอนเนนครูเปนศูนยกลาง ผูเรียนไมไดเรียนจากการ
กระทําหรือการฝกปฏิบัติจริง มีผลทําใหผลการเรียนรูดานความรู ดานความคิดเชิงสรุป และ
ดานทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการใช
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหผูเรียนใชเปนเครื่องมือคนควา และหาความรูดวย
ตนเอง การเรียนการสอนจึงเปนไปในลักษณะใหนักเรียนทําการทดลองตามคําแนะนําที่ใหไว 
แลวครูทําการสรุปผล ซึ่งสงผลใหนักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร สวนผลการวิจัยของ เกษแกว  
ปานแดง  (2539 : 2, อางถึงใน ศิริพร  ทุเครือ  2544 : บทนํา-2) ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา พบวา เกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 3 ดาน ไดแก ดาน
ครู ดานนักเรียน และดานหลักสูตร ในดานตัวครูพบวา พฤติกรรมการสอนของครูนั้นไม
สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของนักเรียน มีผลสืบเน่ืองมาจากครูยังใชวิธีการสอนแบบ
บรรยาย มุงสอนเนื้อหามากกวากระบวนการคิดและขาดเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนก็คือ การเตรียมการสอน การเลือกใชสื่อการสอน แลวยังเลือกวิธีสอนที่ไมเหมาะสม
กับเนื้อหาและสภาพการเรียนการสอน ในดานตัวนักเรียน  พบวา นักเรียนขาดความสนใจใน
การเรียนรูเน้ือหาดวยการจํา มองไมเห็นความสัมพันธของเนื้อหาทั้งหมด และยังขาดทักษะใน
การคิดดวย และในดานหลักสูตรพบวา เนื้อหาบางสวนของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
เปนนามธรรมและมีความซับซอนยากแกการเขาใจ ประกอบกับความเห็นของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544 : 13, อางถึงใน อภิญญา  เคนบุบผา  2546 : 2) 
ปญหาทางดานสื่อการสอน พบวา การใชสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอยูในสภาพที่ไมนา
พอใจ  โรงเรียนสวนใหญมีสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ ลาสมัย 
และไมไดมาตรฐาน ขาดแหลงคนควาที่เหมาะสม ครูขาดประสบการณในการใชและผลิตสื่อ
การสอน ประกอบกับความเห็นของ รุง  แกวแดง (2542 : 139) ครูใหความสนใจและ
ความสําคัญแกผูเรียนนอยมาก ไมสนใจความรูเดิมและความตองการของผูเรียน    เพียงแต
เตรียมเนื้อหาที่จะสอน นักเรียนไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล สวน ประเวศ  วะสี (2542 : 11) มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ผานมา
วา ครูยังยึดการเรียนการสอนที่เนนครูเปนสําคัญโดยไมคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน จึงทําให
ผูเรียนเกิดทุกข สอดคลองกับความเห็นของ อาชัญญา  รัตนอุบล (2538 : 30) ครูจะ
ดําเนินการสอนไดดีและมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือไดรูจักและเขาใจธรรมชาติของผูเรียนเปน
อยางดี เนื่องจากผูเรียนแตละคนจะมีความสามารถ  เรียนรูไดเม่ืออยูในสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน การศึกษารูปแบบการเรียนรูของผูเรียน(Learning Style) จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน เพราะผูเรียนแตละคนมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน 
และเมื่อผูเรียนไดรับการสอนโดยวิธีการที่ตนชอบ ก็จะทําใหการเรียนรูดีขึ้น ประกอบกับ
ความเห็นของ วัลลภ กันทรัพย (2541 : 56) ครูไมเขาใจรูปแบบของการเรียนรูในนักเรียน    
แตละคน จึงไมอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในแตละแบบ 
 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํา เกิดจากสาเหตุ 4 ประการ คือ 1) ดานตัวครู
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เลือกใชวิธีสอนหรือรูปแบบการเรียนรูที่ไมเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูที่นักเรียนชอบ ครูสอน
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูมุงสอนเนื้อหามากกวาที่จะฝกใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะห สังเคราะห และมีเหตุผล 2) ดานตัวนักเรียนขาดความ  สนใจในการเรียนรู นักเรียน
ไมไดลงมือปฏิบัติหรือทดลองจริง นักเรียนไมไดฝกทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
อยางจริงจัง และไมสรางองคความรูดวยตนเอง    ทําใหผูเรียนขาดความรับผิดชอบ เห็นแกตัว 
คิด และแกปญหาไมเปน ทําใหนักเรียนเกิดทุกขและรูสึกเบื่อหนายตอการเรียน 3) ดาน
หลักสูตร ควรเปนเนื้อหาสาระที่ไมยุงยาก ซับซอน มีรูปแบบการเรียนรูที่นักเรียนชอบ เน้ือหา
สาระงายแกการเขาใจ และ   4) ดานสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนควรมีความเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาระที่เรียน หาไดงายและไดมาตรฐาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่จะชวยพัฒนาและแกไขคุณภาพ
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํา พบวา ครูควรจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากความเห็นของ วิชัย วงษใหญ (2543 : 2, อางถึงใน 
ศิรประภา  พินิตตานนท  2546 : บทนํา) การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ คือ การ
จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ ความพรอม ความอยากเรียน
อยากรูของเด็กเปนสําคัญ และใหเด็กมีโอกาสกําหนดหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหมาก
ที่สุด ซึ่งการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้จะสอดคลองกับการศึกษาเด็ก วิเคราะหเด็กเปน       
รายกรณี หรือการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหครูทราบความตองการ ความสามารถ ระดับ
สติปญญาของเด็ก จะไดสามารถจัดกิจกรรมไดตรงเปาหมาย ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยาง
เต็มใจ พอใจ ซึ่งเปนผลดีตอการจัดกิจกรรม ซึ่งแทจริงแนวคิดนี้เปนแนวคิดเดิมที่มีมาจากฐาน
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุงใหผูเรียนคนควาและสรางสรรคดวยการ
คนควาและเรียนดวยการปฏิบัติ (Active Learning) เกิดการแกปญหาและสนองความสนใจ
ของตนเอง ผูเรียนไดลงมือกระทําอยางใดอยางหนึ่งภายใตการชวยเหลือแนะนําจากครู 
ประกอบกับผลการวิจัยของ อภิญญา  เหมระ (2544 : 86, อางถึงใน สุบิน  ณ อัมพร  2545 : 
2) ครูผูสอนจะตองจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ กระบวนการที่สงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียนไดคิด คนควา และสรางองคความรูดวยตนเอง               
มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน มีสวนรวมในการสรางความรูอยางมีกระบวนการ   ไดผลงานที่ดี
และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได สอดคลองกับหลักการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ สมาน  อัศวภูมิ และคณะ (2539 : 12-13) ไดแก 1) การเรียนรู
ทั้งมวลควรมีความหมายกับผูเรียน 2) การเรียนรูเปนทรัพยสินทางปญญาเฉพาะบุคคล 3) การ
เรียนรูที่ดีตองสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง  4) การเรียนรูควรตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล 5) ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 6) การ
จัดการเรียนการสอนควรเปนแบบบูรณาการและการพัฒนาการในตัวผูเรียนอยางสมบูรณ และ 
7) ผลสําเร็จในการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือ สถานศึกษาที่สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษา
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ที่สงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการบูรณาการความรูและทักษะใหม ๆ ใหเปน     
สวนหนึ่งของตัวเขาโดยใหเขาเปนคนเกงและคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําสิ่งที่
เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพที่สุจริต ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข และบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประกอบกับผลการวิจัยของ ศิรประภา  พินิตตานนท (2546 : 28) ไดสรุปลักษณะของการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 1) ผูเรียนมีสวนรวมในการ วางแผนการเรียนรู      
2) ผูเรียนไดเรียนรูตรงกับความตองการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง  3) ผูเรียนมี
ความคิดอยางสรางสรรค 4) ผูเรียนมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระ 5) ผูเรียนไดปฏิบัติดวย
ตนเอง 6) ผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพจริงและไดรับประสบการณตรง  7) ผูเรียนไดใชสื่อตาง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู 8) ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอ่ืนหรือไดทํางานเปนกลุม  และ         
9) ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 
 สวนรูปแบบวิธีจัดการเรียนรูที่ใชพัฒนาผูเรียน หรือแกไขปญหาที่เกิดจากการ
เรียนรูมีหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยใชกรณี
ตัวอยาง (Case Study) การใชเกม การทําโครงงาน การจัดการเรียนรูแบบความรวมมือ และ
อีกหลากหลายรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถใชพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของ
เด็กได สําหรับผูวิจัยพิจารณาเห็นวายังมีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถนํามา
แกไขปญหาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ําไดดี คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพราะเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
มีการพัฒนาสมองสวนบนทั้งสองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซายไดอยางสมดุล เปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน (เธียร  พานิช 2544 : 21) 
เน่ืองจากมีฐานความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองการทํางานของสมองบวกกับประสบการณเดิมจะทําให
ครูผูสอนมีความเชื่อม่ัน และมีแนวทางกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เพราะกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT จะมีระบบ มีขั้นตอน มีที่มาที่ไป มีเหตุผล และมีคําอธิบายชัดเจน เขาใจได
งาย ประกอบกับมีแนวคิดหรือฐานความเชื่อในเรื่องวัฎจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับ 
8 ขั้นตอน ที่สามารถทําใหผูเรียนที่มีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกันสามารถ  เรียนรูและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางมีความสุขดวยความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2542 : 60) สอดคลองกับความเห็นของ กาญจนา      
คุณารักษ (2545 : 369) การสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบหนึ่งของ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเปนสําคัญ เพราะเปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนกับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยาง
สมดุล เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ ความถนัด ความชอบ และความ
แตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรูในบางชวง บางขณะ จะตองสนองให
ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ไดเรียนรูอยางมีความสุข และทาทายความสามารถและศักยภาพ
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ของผูเรียนแตละคน ทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพยิ่งขึ้น สวนการจัดการ
เรียนรูแบบการแกปญหา เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งตามแนวการสอนของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่โรงเรียนไดเลือกใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนรูเปนปกติ เพราะเปนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรอีกวิธีหน่ึง เชนเดียวกับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยเฉพาะวิธีจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา เปนการจัดการ
เรียนรูที่มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาตาง ๆ โดยผานกระบวนการคิด และการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ จะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีคิดอยาง
สมเหตุสมผล โดยใชกระบวนการ วิธีการ ความรู ทักษะ และความเขาใจในการแกปญหาตาง 
ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 : 221-224) ผูวิจัยพิจารณาเห็นวา การเรียนรูใน
หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองสนุกกับไฟฟา เรียนรูเร่ือง พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ ไฟฟาจาก
แบตเตอรี่ สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบาน     
ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอ่ืน และการใชไฟฟาอยางประหยัดปลอดภัย      
เปนเนื้อหาความรูที่มีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหนักเรียนไดทราบถึงพลังงานไฟฟาที่
มนุษยไดคิด ประดิษฐสรางขึ้น แลวนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางมากมายในชีวิตประจําวัน 
ทําใหความเปนอยูของมนุษยในยุคปจจุบันมีความสะดวกสบายขึ้นมาก    นักเรียนจะไดมี
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาที่ถูกตอง หรือใชเปนพ้ืนฐาน  ในการศึกษาตอใน
ระดับสูงตอไป ประกอบกับการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในปการศึกษา 2546 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ต่ํากวาเปาหมายถึง 6.96% และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 
ที่ผานมาต่ํากวาเปาหมาย 3.10%   สมควรไดรับการพัฒนาแกไขและปรับปรุง ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้นตาง ๆ หรือในเรื่อง
อ่ืน ๆ ตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของเบอรนิส แมคคารธี (Bernice 
McCarthy  1990 : 194) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนาสมองสวนบนทั้ง
สองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซาย ใหทํางานสมดุลกัน โดยยึดหลัก ผูเรียนเปนสําคัญ 
เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนที่มีความสามารถทางสมองที่แตกตางกัน  ไดมีโอกาสที่จะเรียนรู และ
พัฒนาตนเองได โดยมีกิจกรรมการเรียนรูหมุนวนตามเข็มนาฬิกา จนครบ 4 ชวง สําหรับ
ผูเรียน 4 แบบ โดยใชคําถามนํากิจกรรมในแตละแบบวา (ทําไม – อะไร – อยางไร – ถา) หรือ 
(Why – What – How – If) สําหรับลักษณะของผูเรียน 4 แบบ มีดังนี้ 
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 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1 (Type One Learner) เปนผูเรียนที่เรียนรูโดยใช
จินตนาการเปนหลัก ผูเรียนจะเรียนไดดีโดยการรับฟงขอมูลตาง ๆ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 
สมองซีกขวาจะทําหนาที่สรางประสบการณเพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียนและมี
ความหมายโดยตรง สวนสมองซีกซายจะทําหนาที่คิดคนหาเหตุผลในประสบการณที่นักเรียน
ไดรับดวยการวิเคราะห ไตรตรอง ใชคําถามนํากิจกรรมวา “ทําไม” หรือ “Why ?” 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 2 (Type Two Learner) เปนผูเรียนที่เรียนรูจากการ
สังเกต แลวนําไปสูความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวาจะบูรณาการ
ประสบการณและความรูเพื่อนําไปสูความคิดรวบยอด โดยครูจะเปนผูให  ขอมูลและขอเทจ็จริง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สวนผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซาย จะวิเคราะห
ไตรตรองจากประสบการณ ขอมูล ขอเท็จจริง ที่ไดรับจากครู โดยใชคําถามนํากิจกรรมวา 
“อะไร” หรือ “What ?” 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 3 (Type Three Learner) เปนผูเรียนที่เรียนรูดวยการ
ใชความคิดรวบยอดไปสูการปฏิบัติ หรือเปนผูเรียนที่เขาใจขอมูลอยางเปนนามธรรม และ
นําไปปฏิบัติไดอยางคลองแคลว ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซาย จะมีความสุขในการ
เรียน นักเรียนไดลองทํา เชน การทดลอง การทําแบบฝกหัด โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือ
พัฒนาทักษะและความคิดของตนเอง สวนผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวา จะมี
โอกาสปรับปรุงสิ่งที่ปฏิบัติดวยวิธีการของตนเอง  การบูรณาการที่เดนชัดจะเกิดขึ้น นักเรียนมี
โอกาสที่จะแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจในเนื้อหาวิชา มักจะสรางชิ้นงานตาม
ความถนัดและความสนใจ ใชคําถามนํากิจกรรมวา “อยางไร” หรือ “How ?” 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 4 (Type Four Learner) เปนผูเรียนที่เรียนรูดวยการ
ลงมือปฏิบัติงานจนสําเร็จ และไปสูการรับรูมีความรูสึกที่ดีจะเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
ซึ่งจะเปนประสบการณที่เปนรูปธรรมตอไป ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซาย จะมี
ความสุขในการเรียนรู แลวนําไปวางแผนเพื่อประยุกตใชหรือดัดแปลงใหดีขึ้น นําสิ่งที่ไดเรียนรู
ไปใชใหเกิดเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน สวนผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวา จะ
มีความสุขในการเรียน มีทักษะในการคิดคนสิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนมา มีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได
เรียนรูมากับผูอ่ืน ใชคําถามนํากิจกรรมวา “ถา” หรือ “If?” 
 ในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ครูตองมีความรู ความเขาใจ เร่ืองการทํางานของ
สมองสวนบนทั้งสองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซาย สมองทั้งสองดานตางมีรูปราง
ขนาดเหมือนกันทุกประการ แตทํางานแตกตางกัน ดังผลการศึกษาของ นายแพทย โรเจอร  
เสปอรี่ (Roger Sperry) ศัลยแพทยทางประสาท และเบิรด ออรนสไตน (Bird Allstine) จาก
สถาบันเทคโนโลยีแหงแคลิฟอรเนีย ในป ค.ศ. 1972 สมองซีกขวาจะทํางานหรือมีศักยภาพใน
เร่ืองจินตนาการ ความคิดสรางสรรค อารมณ ความรูสึก การรับรูในภาพรวม การรับรูจาก
ประสาทสัมผัส ศิลป สุนทรีย รูปทรง สี ดนตรี มิติสัมพันธและการเคลื่อนไหว สวนสมองซีก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10

ซายจะทํางานหรือมีศักยภาพในเรื่องภาษา การฟง ความจํา การวิเคราะห เหตุผล การจัด
อันดับ การคิดคํานวณ สัญลักษณ เหตุผลเชิงตรรกะ และวิทยาศาสตร โดยการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 4 ชวง ซึ่งแทน
ผูเรียน 4 แบบ โดยแตละแบบจะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน โดยกิจกรรมการเรียนรูก็จะดําเนินไป
ตามวัฎจักร 8 ขั้นตอน โดยกิจกรรมจะเริ่มเรียนจากสมองซีกขวา-ไปสมองซีกซาย  สมองซีก
ขวา-สมองซีกซาย สมองซีกซาย-สมองซีกขวา  และสมองซีกซาย ไปบรรจบสมองซีกขวา ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีจุดประสงคที่
สอดคลองกับหัวขอที่จะเรียน ดวยการกระตุนใหนักเรียนเขารวมสถานการณ นักเรียนจะ
สามารถเขาใจดวยตนเอง มีเหตุผล เปนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชสมองซีกขวา 
 ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ ผูเรียนจะคนหาเหตุผลเก่ียวกับประสบการณที่
ไดรับใน ขั้นที่ 1 ดวยการวิเคราะหอยางไตรตรอง เปนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชสมองซีก
ซาย 
    บทบาทของครูในขั้นที่ 1 คือ เปนผูคอยกระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมโดย
การใชคําถาม สรางความเขาใจ สวนบทบาทของครูในขั้นที่ 2 คือ กระตุนใหนักเรียนสนใจ
อยากรู โดยใหนักเรียนวิเคราะหตอจากขั้นที่ 1 โดยใชเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบ เชน การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) การระดมสมอง ฯลฯ 
 ขั้นที่ 3 ปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด เปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เปนจุดเชื่อมระหวางประสบการณสวนตัวเขากับเร่ืองราว และหลักการที่จะเรียนตอไป 
เปนขั้นที่จะนํานักเรียนกาวออกจากประสบการณเดิมที่เปนรูปธรรมไปสูประสบการณที่เปน
นามธรรม เปนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชสมองซีกขวา 
 ขั้นที่ 4 พัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นนี้
นักเรียนสามารถวิเคราะหขอมูล รายละเอียด เปนที่เขาใจ และสรางความคิดรวบยอดได      
เปนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชสมองซีกซาย 
   บทบาทของครูในขั้นที่ 3 ครูอาจใหความรูนักเรียนในภาพรวมแลวให
นักเรียนชวยกันคิดวิเคราะห หรืออภิปราย สวนในขั้นที่ 4 ครูควรใหขอมูลดวยวิธีการอื่น ๆ 
เชน การคนควาทําการทดลอง หรือใหนักเรียนไดเรียนรูจากวิทยากร แตควรหลีกเลี่ยงการให
ขอมูลดวยการบรรยาย 
 ขั้นที่ 5 ทําตามหลักการ/แนวคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นน้ีนักเรียนจะ
ทํางานตามที่ครูกําหนดใหจากใบงาน แบบฝกหัด หรือทําการทดลอง เปนการพัฒนาการ
เรียนรูดวยสมองซีกซาย 
 ขั้นที่ 6 สรางชิ้นงานที่สะทอนความเปนตัวเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
การบูรณาการที่เดนชัด นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจใน
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เน้ือหาวิชา นักเรียนจะสรางชิ้นงานตามความถนัด ความสนใจ เปนการพัฒนาการเรียนรูโดย
ใชสมองซีกขวา 
   บทบาทของครูในขั้นที่ 5 จะเปนผูใหคําแนะนํา หรือโคช (Coach) หรือเปน
ผูใหความสะดวก แตกิจกรรมในขั้นที่ 6 เปนผลมาจากการลงมือปฏิบัติในขั้นที่ 5 ครูตอง
ตระหนักวากิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 5 ตองมีลักษณะกระตุนหรือสงเสริมใหนักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอด ไมใชเกิดความจําแตเพียงอยางเดียว 
 ขั้นที่ 7 วิเคราะหและนําไปใช เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หาทางนําไปใชให
เกิดประโยชน ผูเรียนจะวิเคราะหแผนงาน หรือดัดแปลงใหดีขึ้น ชื่นชมในผลงานของตนเอง 
และนําเสนอผลงานของตนเอง หรือประยุกตความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ 
นักเรียนนําเสนอผลงานของตนตอกลุมยอยใหเพ่ือน ๆ ไดติชม เปนการพัฒนาการเรียนรูโดย
ใชสมองซีกซาย 
 ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ ยนความรู  ในขั้ น น้ีนั ก เ รี ยนจะ มี โอกาสแบ งปนความรู 
ประสบการณที่มีอยู แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน เปนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชสมองซีกขวา 
   บทบาทของครูในขั้นที่ 7 และขั้นที่ 8 จะเปนผูประเมิน ผูซอมเสริม และ       
ผูเรียนรวม 
 การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวการสอนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีจุดมุงหมายให
นักเรียนฝกแกปญหาตาง ๆ โดยผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติอยางมีระบบ ผลที่ไดจาก
การฝกจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล 
โดยใชกระบวนการหรือวิธีการ ความรู ทักษะตาง ๆ และความเขาใจในการแกปญหานั้น 
 

 ปญหา หมายถึง สถานการณ เหตุการณ หรือสิ่งที่พบแลวไมสามารถจะใช วิธีใด
วิธีหน่ึงแกปญหาไดทันที หรือเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นแลวไมสามารถมองเห็นแนวทางแกไขได
ทันที การแกไขปญหาอาจทําไดหลายวิธี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของปญหาความรู และ
ประสบการณของผูแกปญหานั้น ซึ่งกระบวนการในการแกไขปญหานั้นมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจปญหา 
   ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่พบใหถองแทในประเด็น   
ตาง ๆ คือ 1) ปญหาถามวาอยางไร 2) มีขอมูลใดบาง และ 3) มีเง่ือนไขหรือตองการขอมูลใด
เพ่ิมเติม การวิเคราะหปญหาอยางดี จะชวยใหขั้นตอนตอไปดําเนินไปอยางราบรื่น             
การประเมินวานักเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด ทําไดโดยการให  นักเรียนเขียนแสดงถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา 
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 ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา 
   การวางแผนแกปญหา โดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลว ใน   
ขั้นที่ 1 ประกอบกับขอมูลและความรูที่เกี่ยวของกับปญหานั้น และนํามาใชประกอบการ
วางแผนแกปญหา ในกรณีที่ปญหาตองตรวจสอบโดยการทดลอง ขั้นตอนนี้ก็จะเปนการ      
วางแผนการทดลองซึ่งประกอบดวยการตั้งสมมติฐาน กําหนดวิธีการทดลอง หรือตรวจสอบ 
และอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลแกปญหา 
 ข้ันที่ 3 ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล 
   ขั้นตอนนี้จะเปนการลงมือแกปญหาและประเมินผลวา วิธีการแก ปญหา
และผลที่ไดถูกตองหรือไม ผลเปนอยางไร ถาการแกปญหาทําไดถูกตองก็จะมีการประเมิน
ตอไปวา วิธีการนั้นนาจะยอมรับไปใชในการแกปญหาอ่ืน ๆ หรือไม แตถาพบวาการแกปญหา
นั้นไมประสบกับความสําเร็จก็จะตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอื่น ๆ ที่ไดกําหนดไว
แลวในขั้นที่ 2 และถายังไมประสบกับความสําเร็จ นักเรียนก็จะตองยอนกลับไปทําความเขาใจ
ปญหาใหมวามีขอบกพรองประการใด เชน ขอกําหนดใหไมเพียงพอ เพ่ือจะไดเริ่มตน
แกปญหาใหม 
 ข้ันที่ 4 ตรวจสอบการแกปญหา 
   เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหา ทั้งในดานวิธีการแกปญหา    
ผลของการแกปญหา และการตัดสินใจรวมทั้งการนําไปประยุกตใช ทั้งน้ีในการแกปญหาใด ๆ 
ตองตรวจสอบถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

 ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
พัฒนาสมองทั้งสองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซาย ใหทํางานไดอยางสมดุล เพราะเปน
รูปแบบการเรียนรูที่ตอบสนองธรรมชาติ การเรียนรูของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน นักเรียน
จะมีความสุขในการเรียนรูในชวงที่นักเรียนชอบและถนัด และนักเรียนจะไดรับการพัฒนาการ
เรียนรูในชวงที่นักเรียนไมมีความถนัดหรือชอบ    ทําใหนักเรียนสามารถดึงอัจฉริยภาพที่มีอยู
มาใชไดเต็มที่ ทําใหนักเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอด นําความรูไปสรางชิ้นงานตามที่
ตนถนัด มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับผูอ่ืนได ผูวิจัยจึงเชื่อวาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนเทคนิคหรือรูปแบบที่นาสนใจ สามารถนํามาใชในการแกไข
และพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จึงไดกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยตามที่ปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
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กลุมทดลอง 
 ผลการเรียนรู 

เรื่องสนุกกับไฟฟา 
  

กลุมควบคุม 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
มีขั้นตอนดังนี้ 
1. สรางประสบการณ 
2. วิเคราะหประสบการณ 
3. ปรับมวลประสบการณ 
    ไปสูความคิดรวบยอด 
4. พัฒนาเปนทฤษฎีและ 
    ความคิดรวบยอด 
5. ทําตามหลักการ/แนวคิด 
6. สรางชิ้นงานที่สะทอน 
    ความเปนตัวเอง 

  
 
 

ความสามารถใน 
การปฏิบัติงาน 
วิทยาศาสตร 

 การจัดการเรียนรู 
แบบการแกปญหา 
มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ทําความเขาใจปญหา 
2. วางแผนแกปญหา 
3. ดําเนินการแกปญหา 
    และประเมินผล 
4. ตรวจสอบการแก 
    ปญหา 

7. วิเคราะหและนําไปใช 
8. แลกเปล่ียนความรู 

 ความคิดเห็น 
ของนักเรียน 

  

 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เ พ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่ องสนุกกับไฟฟา  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 

คําถามการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา แตกตางกันหรือไม 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยาง
งาย และเร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภท
ตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหาแตกตางกันหรือไม 
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 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT และแบบการแกปญหา เปนอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา แตกตางกัน 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยาง
งาย และเร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภท
ตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหาแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 – 
2/4 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียน
ทั้งสิ้น 160 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี   เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน ที่ไดมาโดย
ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 ประเภท คือ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
   2.1.1  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   2.1.2  การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
   2.2.1  ผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา 
   2.2.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
   2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ
แบบการแกปญหา 
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 3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสาระที่ 5 เร่ืองพลังงาน  หนวย
การเรียนรูที่ 6 เรื่องสนุกกับไฟฟา ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกอบดวย 1) แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 2) การ
ตอวงจรไฟฟาอยางงาย 3) พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ นํามาใชประโยชนในการทํางาน     
ตาง ๆ 4) พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 5) สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 
ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอื่น  และ 6) การใชไฟฟาอยางประหยัด 
ปลอดภัย และการนําความรูไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห รวมเวลา 12 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดของ แมคคารธี (McCarthy) โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ขั้นตอน 
ดังน้ี  1) สรางประสบการณ 2) วิเคราะหประสบการณ 3) ปรับมวลประสบการณไปสูความคิด
รวบยอด  4) พัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด  5) ทําตามหลักการ/แนวคิด 6) สราง
ชิ้นงานที่สะทอนความเปนตัวเอง 7) วิเคราะหและนําไปใช  และ 8) แลกเปลี่ยนความรู 
 2. การจัดการเรียนรูแบบแกปญหา หมายถึง กระบวนการจัด กิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวการสอนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา  2) ขั้นวางแผน
แกปญหา   3) ขั้นดําเนินการแกปญหาและประเมินผล  และ 4) ขั้นตรวจสอบการแกไขปญหา 
 3. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 4. ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดจาก
การปฏิบัติงานในดาน 1) การตอวงจรไฟฟาอยางงาย และ 2) พลังงานไฟฟาสามารถ
เปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ซึ่งวัดโดยการใชแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียน 
 5.  ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหาใน 3 ดาน คือ 1) บรรยากาศใน
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การเรียนรู  2) กิจกรรมการเรียนรู  และ 3) การนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 6. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการ
วิจัย ดังน้ี 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียน สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู และบริบทของโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สวนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงาน
อ่ืน สํารวจเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น และใชไฟฟา
อยางประหยัดและปลอดภัย 2) การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบดวย โครงสรางสมอง 
สมองกับการเรียนรู ความเปนมาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ฐานความเชื่อเกี่ยวกับ 4 MAT การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครู และ      
ขอควรตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT   3) การจัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหา ประกอบดวย ความหมาย ลักษณะการแกปญหา ความมุงหมาย บทบาทของครู 
บทบาทของนักเรียน และขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา  และ 4) งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนการจัดการศึกษาที่ มุงเนน
ความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบ
ตอสังคมเพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด  สงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง
และสังคม จึงไดกําหนดสาระสําคัญที่จะไดนําเสนอดังตอไปนี้ คือ หลักการ จุดหมาย 
โครงสราง เวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบาย
รายวิชา หนวยการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ  2545 ก : 4-24) 
 

17 
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หลักการ 
 หลักการในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาล    จะเนน
ในเร่ืองความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล ประชาชน
ทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมี สวนรวมในการจัด
การศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเองอยาง ตอเน่ืองตลอดชีวิต โดย
ยึดถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เปน
หลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรูไดทุกรูปแบบ 
ครอบคลุมทุกกลุ ม เป าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 4) 
 

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี         
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ มุงให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอัน
พึงประสงค  มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน และรักการคนควา มีความรูอัน
เปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและ
ศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได
เหมาะสมกับสถานการณ มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเอง
ใหมีสุขภาพและมีบุคลิกภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปน
ผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปน
พลเมืองดี ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชน 
และสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 4) 
 

โครงสราง 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู           
ซึ่งกําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน 
ดังนี้ 
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  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 ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) 
ภาษาตางประเทศ  สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมน้ีเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 
โดยกลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สําคัญที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สรางพื้นฐานการคิด กลุมที่สอง ไดแก สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่จัดใหเพ่ือเสริมสรางพื้นฐานความเปน
มนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ,   
กรมวิชาการ 2545 ก : 5) 
 

เวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 (ชวงชั้นที่ 1) มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 
4-5 ชั่วโมง สําหรับสัดสวนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ         
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีจํานวน 80 ชั่วโมงตอป โดยมีชั่วโมงเรียน 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห รายละเอียดปรากฏดังในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 โครงสราง เวลาเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
 ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 

 สัดสวนเวลาเรียน ชั่วโมง/สปัดาห 
กลุมสาระ ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.  ภาษาไทย 6 6 6 5 5 4 
2.  คณิตศาสตร 5 5 5 4 3 3 
3.  วิทยาศาสตร 2 2 2 2 2 2 
4.  สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 3 3 3 4 4 4 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 
6.  ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 2 2 2 2 2 
8.  ภาษาตางประเทศ 2 2 2 2 2 3 
เพ่ิมเติม (เลือกเพ่ิมเติม)    1 1 1 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
* ลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1 

* แนะแนว       
* ชุมนุม    1 1 1 

รวม 25 25 25 25 25 25 
 

ที่มา  :  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, 
“หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร,”  (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2546), 2.  
(อัดสําเนา) 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑ
ในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือเรียนจบการศึกษา โดยมีจุดประสงคใหผูเรียนไดเรียนรู
และสรางองคความรูดวยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน      
ซึ่งสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได โดยเฉพาะสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดเลือกเน้ือหาสาระที่ 5 เร่ืองพลังงาน ในหนวยการเรียนรูที่ 6 
เรื่องสนุกกับไฟฟา โดยมีมาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการ
ดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสาระและพลังงาน ผลของการใชพลังงาน
ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ข : 15) 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 5 เร่ืองพลังงาน ในหนวยการเรียนรูที่ 6 
เรื่องสนุกกับไฟฟา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดังนี้ 
 1. บอกไดวาแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานไฟฟา (ว 5.1-1) 
 2. ทดลองและอธิบายไดวาพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถทํางานได          
(ว 5.1-1) 
 3. ทดลองและอธิบายไดวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน (ว 5.1-2) 
 4. สํารวจเครื่องใชไฟฟาในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอ่ืน (ว 5.1-2) 
 5. บอกวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย (ว 5.1-2) 
 

คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดกําหนดคําอธิบาย
รายวิชาไวดังน้ี ศึกษาวิเคราะหสิ่งที่จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโตของพืช และการ
ดํารงชีวิตของสัตว การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช สัตว สมบัติของดิน และการนํามาใช
ประโยชน สิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย และการตอบสนองตอ
สิ่งเราของมนุษย ชนิดและสมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน สมบัติ
ของแมเหล็กและการนําแมเหล็กมาใชประโยชน การเกิดและสมบัติของแรงทางไฟฟา พลังงาน
ไฟฟาจากแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น และการใชประโยชน
อยางคุมคา ความสําคัญของดวงอาทิตยที่เปนแหลงพลังงานของโลก โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย
เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยมที่เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 : 163) 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ไดจัดทําผังมโนทัศนในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือแสดงเนื้อหา
สาระการเรียนรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รายละเอียดดังในแผนภูมิที่ 2 
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           พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่   ส่ิงที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
           พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่   ส่ิงที่จําเปนตอการเจริญเติบโต 
           สามารถเปลี่ยนแปลงเปน   การตอบสนองตอส่ิงเรา 
           พลังงานอื่น 
           สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ               ดินมีประโยชนอยางไร 
           ภายในบานที่เปล่ียนพลังงาน  ชีวิตพืชและสัตว            มาปลูกตนไมกันเถอะ 
           ไฟฟาเปนพลังงานอื่น               ดูแลสัตวเล้ียง 
           ใชไฟฟาอยางประหยัดและ 
           ปลอดภัย 
                       ปลูกตนไมเล้ียงสัตว 
                สนุกกับไฟฟา 
        
 
       ตัวเราและธรรมชาติ 
            ใกลตัวเรา 
 
 
         สนุกกับแมเหล็ก                  เราเติบโตอยางไร 
 
          แรงดึงดูดและพลังแมเหล็ก               เราเติบโตอยางไร 
          ประโยชนของแมเหล็ก          ของเลนของใช            อาหารที่เรารับประทาน 
                   การตอบสนองตอส่ิงเรา 
           ของเลนของใชทําดวยอะไร 
           ของเลนของใชมีประโยชนอยางไร 
           ประดิษฐของเลนของใช 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ ข, กรมวิชาการ,  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 38. 
 
หนวยการเรียนรู 
 จากโครงสรางเวลาเรียน และเนื้อหาสาระกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถนํามาจัดเปนหนวยการเรียนรู และอัตราเวลาเรียนได
ดังตอไปน้ี (รายละเอียดปรากฏดังในตารางที่ 4)  ผูวิจัยไดเลือกศึกษาหนวยการเรียนรูที่ 6     
ใชเวลา 12 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา (ช่ัวโมง) 
1 ชีวิตพืชและสัตว 

    - สิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
    - สิ่งท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต 
    - การตอบสนองตอส่ิงเรา 

 
15 

2 ปลูกตนไมเล้ียงสัตว 
    - ดินมีประโยชนอยางไร 
    - มาปลูกตนไมกันเถอะ 
    - ดูแลสัตวเล้ียง 

 
10 

3 เราเติบโตอยางไร 
    - เราเติบโตอยางไร 
    - อาหารที่เรารับประทาน 
    - การตอบสนองตอส่ิงเรา 

 
20 

4 ของเลนของใช 
    - ของเลนของใชทําดวยอะไร 
    - ของเลนของใชมีประโยชนอยางไร 
    - ประดิษฐของเลนของใช 

 
15 

5 สนุกกับแมเหล็ก 
    - แรงดึงดูดและพลังแมเหล็ก 
    - ประโยชนของแมเหล็ก 

8 

6 สนุกกับไฟฟา 
    - แบตเตอร่ีเปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
    - การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
    - พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางาน
ตาง ๆ 
    - พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอื่น 
    - สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานท่ีเปล่ียนพลังงาน
ไฟฟา 
      ใหเปนพลังงานอื่น 
    - ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใช 
เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 
12 

รวม  80 
 

ที่มา  :  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, 
“หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร,” (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2546), 4.  
(อัดสําเนา) 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 24-
25) ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูสามารถดําเนินการได ดังนี้ 
 1. การประเมินผลกอนเรียน 
  เปนการประเมินผลในทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ครูประจําชั้นหรือครูในแตละ
รายวิชา ตองประเมินผลกอนเรียน เพ่ือนําขอมูลไปจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ      
พ้ืนฐานความรูของผูเรียน 
 2. การประเมินผลระหวางเรียน 
  เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนวา บรรลุตามความ
คาดหวังที่ตั้งไวหรือไม เพ่ือที่จะไดนําขอมูลจากการประเมินไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ
ผูเรียน เพ่ือที่จะสงเสริมความสามารถของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 3. การประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู 
  เปนการประเมินเพ่ือมุงตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียน เม่ือผานการจัด
กระบวนการเรียนรู หรือเม่ือสิ้นสุดการเรียนรูเปนรายป/รายภาค 
 

บริบทของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
 ไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ        
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม มีความเปนเลิศทางทักษะวิชาการ และมีความเปนสากล 
 

 ภารกิจ มีดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับวัย และธรรมชาติของผูเรียน 
 2. จัดการเรียนรูโดยอาศัยชุมชนเปนแหลงเรียนรู และนักเรียนแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง 
 3. พัฒนาและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ศิลปะวัฒนธรรม 
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 4. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนสากล 
 5. พัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 เปาหมาย มีดังนี้ 
 1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 2. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม 
 3. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงชุมชนไดดวยตนเอง 
 4. นักเรียนทุกคนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดตามความสามารถใน แตละ
ชวงชั้น 
 5. นักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษพลังงาน
สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 6. นักเรียนทุกคนมีระดับผลการเรียนเปนที่นาพอใจ 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค มี 5 ขอ ดังนี้ 
 1. มีวินัยในตนเอง 
 2. ซื่อสัตยกตัญู 
 3. ขยัน ใฝรูใฝเรียน 
 4. มีความประหยัด 
 5. อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา มีดังนี้ 
 1. แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 2. การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 3. พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
 4. พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 
 5. สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปน 
พลังงานอ่ืน 
 6. ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใชเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 
  

 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ (Battery) หมายถึง แหลงสะสม
พลังงานในรูปเคมีแลวจายเปนพลังงานไฟฟาออกมา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบตเตอรี่
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แหง และแบตเตอรี่น้ําหรือแบตเตอรี่เปยก แบตเตอรี่แหงเปนแบตเตอรี่เม่ือผานการใชงานแลว 
ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได  มักเรียกวา “ถาน” สวนแบตเตอรี่น้ําหรือแบตเตอรี่เปยก เปน
แบตเตอรี่ที่มีของเหลวอยูภายใน เม่ือผานการใชงานแลว สามารถเพิ่มกระแสไฟฟา แลวนํา
กลับมาใชใหมไดอีก เชน แบตเตอรี่รถยนต ฯลฯ (วินัย  พัฒนรัฐ และคณะ  2547 : 131-132) 

  แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
  แบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีขั้วไฟ 2 ดาน แตกตางกันคือ ดานหนึ่งเปนขั้วไฟฟา
บวก และอีกดานหนึ่งจะเปนขั้วไฟฟาลบ เชน ถานไฟฉาย ดานที่มีปุมนูนขึ้นมาอยูดานบนจะ
เปนขั้วไฟฟาบวก ใชสัญลักษณคือ +  สวนดานที่อยูขางลางมีลักษณะเปนแผนเรียบ จะเปน 
ขั้วลบ ใชสัญลักษณ -    หากตอไฟฟาครบวงจร (วงจรไฟฟาปด) ก็จะทําใหวัตถุหรือสิ่งของ
ตาง ๆ ทํางานได แสดงวาแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 

  การตอวงจรไฟฟาอยางงาย (วงจรไฟฟาปด) 
  การตอวงจรไฟฟา ตองเตรียมอุปกรณดังนี้ สายไฟ 2 เสน หลอดไฟฟา 1 
หลอด ถานไฟฉาย 1 กอน เตาเสียบ 1 ชุด ไขควงและเทปกาว วิธีการทํางาย ๆ ใสหลอด
ไฟฟาในเตาเสียบ ปอกสายไฟ นําพลาสติกที่หุมปลายสายไฟออก นําสายไฟที่ปอกแลว
ประกอบลงในเตาเสียบ  นําสายไฟอีกเสนประกอบลงในเตาเสียบอีกขางหน่ึง  ใชเทปกาวติด
ปลายสายไฟทั้ง 2 ดาน เขากับถานไฟฉาย จะสังเกตเห็นวาหลอดไฟฟา สวางขึ้น เน่ืองมาจาก
กระแสไฟฟาไหลออกจากขั้วบวกของถานไฟฉายไปตามสายไฟและหลอดไฟ แลวจะไหลผาน
สายไฟกลับมายังถานไฟฉายทางขั้วลบ (วินัย  พัฒนรัฐ  และคณะ  2547 : 133) 
 

 2. พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น   พลังงาน
ทุกชนิดสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอ่ืนไดทั้งสิ้น แตพลังงานไฟฟาจาก  แบตเตอร่ีมี
คุณสมบัติที่ดี คือ สามารถเปลี่ยนรูปเปนพลังงานรูปอ่ืน ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
โดยตรง เชน เปลี่ยนเปนพลังงานแสง พลังงานความรอน และพลังงานกล (สมศักดิ์           
สินธุระเวชญ  และคณะ  2547 : 198) พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงเปน
พลังงานรูปอ่ืนไดตองผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ เชน หากตอวงจรไฟฟาปดเขากับ
หลอดไฟฟาจะเกิดแสงสวางขึ้น (พลังงานแสง) เม่ือใชมือจับหลอดไฟฟาจะรูสึกรอน (พลังงาน
ความรอน) หากใชถานไฟฉาย (แบตเตอรี่) ใสในกระบะของเลนเด็ก เม่ือเปดสวิตซจะทําให
ของเลนเด็กเคลื่อนที่ได  (พลังงานกล) และเม่ือนําถานไฟฉายไปใสในกระบะถานวิทยุหรือเทป 
เม่ือเปดวิทยุหรือเทปจะทําใหเกิดเสียงดัง (พลังงานเสียง) 
 

 3. สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
พลังงานอ่ืน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานมีมากมาย สามารถจําแนกไดดังน้ี (วินัย    
พัฒนรัฐ และคณะ  2547 : 140) 
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  3.1 เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เชน หมอหุงขาว เตารีดไฟฟา เครื่องใช
เหลานี้มีลวดความรอนเปนสวนประกอบที่สําคัญ 
  3.2 เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล ไดแก พัดลม เครื่องปนนํ้าผลไม  เครื่องใช
เหลานี้มีมอเตอรเปนสวนประกอบที่สําคัญ 
  3.3 เครื่องใชไฟฟาที่ใหทั้งพลังงานกลและพลังงานความรอน เชน เครื่อง    
เปาผม ตูเย็น เครื่องใชเหลานี้จะมีทั้งอุปกรณที่ใหความรอน และมอเตอรเปนสวนประกอบ 
  3.4 เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง เชน หลอดไฟฟาธรรมดา หลอดฟลูออ     
เรสเซนตและหลอดไฟฟาอ่ืน ๆ เครื่องใชไฟฟาเหลานี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนแสงสวาง 
  3.5 เครื่องใชไฟฟาที่ ใหทั้ งพลังงานเสียงและภาพ  เชน เครื่องรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องใชเหลานี้จะมีอุปกรณทางไฟฟาและอุปกรณทางอิเล็คทรอนิกสเปน
สวนประกอบ   ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหอยูในรูปของสัญญาณทางไฟฟาและสัญญาณ
ทางอิเล็กทรอนิกสสูลําโพงเปนพลังงานเสียง และออกสูจอภาพเปนภาพใหเราชม นอกจากนี้
ยังมีเครื่องใชไฟฟาอ่ืนอีก เชน ไฟฉาย จัดเปนกลุมเครื่องใชไฟฟาเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ถาไมมี
พลังงานไฟฟา เครื่องใชไฟฟาเหลานี้ก็ไมสามารถทํางานได 
 

 4. การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย ไฟฟามีทั้งคุณและโทษ หากใชไม
ถูกตองหรือขาดความระมัดระวังจะเกิดอันตรายได ดังน้ัน การใชไฟฟาอยางประหยัดและ
ปลอดภัยจึงมีหลักเกณฑดังนี้ (วินัย  พัฒนรัฐ  และคณะ  2547 : 144-146) 
  การใชไฟฟาอยางประหยัด มีดังนี้ 
  1) ไมเสียบปลั๊กเครื่องใชไฟฟาใด ๆ ทิ้งไว ควรปดสวิตซและดึงปลั๊กไฟออก
ทุกครั้งหลังเลิกใชเครื่องใชไฟฟานั้นแลว 
  2) เม่ือเปดวิทยุหรือโทรทัศน ก็ควรดูหรือฟงรายการที่ตนเองสนใจ    ไมควร
เปดวิทยุหรือโทรทัศนทิ้งไวเพราะจะเปลืองไฟฟา 
  3) การใชเตารีดไฟฟา ควรรีดผาครั้งละมาก ๆ แตนอยครั้ง จะเปนการ
ประหยัดไฟฟามากกวารีดผาครั้งละนอย ๆ แตบอยครั้ง 
  4) ไมปลอยใหสายไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาชํารุด เพราะจะทําใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจร และจะเปนอันตรายแกผูใชไฟฟา ควรรีบซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมทันที 
  การใชไฟฟาอยางปลอดภัย มีดังน้ี (วินัย  พัฒนรัฐ  และคณะ 2547 : 144-
145) 
  1) ไมจับหรือแตะตองอุปกรณไฟฟาทุกชนิดขณะตัวเปยก เพราะกระแสไฟฟา
อาจวิ่งเขาสูรางกายได 
  2) อยาแทงเข็ม หรือใชสิ่งตาง ๆ แหยเขาไปที่สายไฟ เพราะกระแสไฟฟาจะ
ไหลผานเขาตัวได 
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  3) อยาปนเสาไฟที่ มีการเชื่อมโยงสายไฟ และไมจับสายไฟเปลาจาก
วงจรไฟฟาหลัก เพราะอาจจะเปนสายที่มีกระแสไฟฟาอยู หากเราไปจับกระแสไฟฟาจะไหล
เขาสูรางกาย อาจจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 
  4) ไมตอเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่องออกจากปลั๊กเดียวกัน 
  5) ไมแกไขหรือซอมแซมเครื่องใชไฟฟาดวยตนเอง หากไมมีความรู 
  6) เม่ือมีคนถูกไฟดูด อยาแตะตองดวยมือเปลา ใหรีบยกสะพานไฟขึ้น
โดยเร็ว แลวรีบทําการชวยเหลือผูถูกไฟดูด 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบหน่ึงที่  
ตอบสนองการเรียนรูของนักเรียน 4 แบบ ซึ่งลักษณะการเรียนรูของนักเรียนมีความสัมพันธ
โดยตรงกับโครงสรางสมอง และระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา  สงผลตอความ
แตกตางทั้งดานสติปญญา การรับรู และการเรียนรู ตามแนวคิดของ แมคคารธี (สิริวรรณ     
ตะรุสานนท 2542 : 18) 
 

โครงสรางสมอง 
 สมองเปนอวัยวะที่อยูบนสุดของรางกาย อยูภายในกระโหลกศีรษะ คนสวนใหญ
มักจะตอบวาสมองมีไวสําหรับคิด จํา และตัดสินใจ ซึ่งเปนหนาที่สวนหนึ่งของสมองสวนบน 
(Neocortex) เทานั้น แตยังมีสมองสวนกลาง (Limbic System) และสมองสวนลาง 
(Brainstem) สมองทั้งสามสวนมีหนาที่แตกตางกัน แตก็ทํางานประสานกันอยางใกลชิด โดย
ทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุมคอยสั่งการใหทํากิจกรรมทุก ๆ อยางภายในรางกายของเรา 
ทั้งการคิด การเคลื่อนไหว ความรูสึก การพูด หรือแมแตการเอาตัวรอดในภาวะฉุกเฉิน สมอง
เปนอวัยวะสําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่ทํางานตลอดเวลา ชวยให ชีวิตของเราดํารงอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พอล แม็คคลีน (Paul Maclean, อางถึงใน เธียร  พานิช  2544 : 7) ไดศึกษา
เรื่องสมองของมนุษย ประกอบดวยสามสวนมีทอตอเชื่อมกัน ดังนี้ 
 1. สมองอารคอมเพล็กซ (R-Complex) เปนสมองชั้นในสุด เปนแกนสมอง เปน
ที่ตั้งของพฤติกรรมการแสวงหาอํานาจ การยอมรับ การปฏิบัติตามพิธีกรรมที่กระทํามานาน 
ความกาวราว การทารุณกรรมทางเพศ ความกลัว ความโกรธ และการหวงแหนที่อยูอาศัย 
 2. สมองลิมปค (Limbic System) เปนสมองที่อยูถัดออกมาจากสมอง   อารคอม
เพล็กซ เปนสมองสวนที่แสดงดานอารมณ ความรูสึกเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน ความ
โศกเศราเสียใจ การทนุถนอม ดูแลเอาใจใสผูเยาว การยับยั้ง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 3. สมองนีโอคอรเท็กซ (Neocortex) เปนสมองที่อยูสวนนอกสุด มีลักษณะเปน 
กลีบปลีรองที่คดเคี้ยว เปนที่อยูของเซลลประสาทสวนมาก สติปญญาความเฉลียวฉลาด 
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อารมณ และจินตนาการของมนุษยขึ้นอยูกับขนาดและน้ําหนักของสมอง  สมองสวนบนนี้แบง
ออกเปนสองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซาย สมองทั้งสองดานตางมีขนาดและรูปราง
เหมือนกันทุกประการ สมองซีกซายทํางานเกี่ยวกับเร่ือง รูปธรรม ตัวเลข เหตุผล ความ
กาวราว      สมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับนามธรรม อารมณ ศิลปะ ดนตรี และความอดกลั้น
อดทน 
 

สมองกับการเรียนรู 
 จากผลการวิจัยของ เธียร  พานิช (2544 : 13-14) ไดกลาวถึงการนํา               
พ้ืนฐานความรู เ ร่ืองสมองสามสวนมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให มี
ประสิทธิภาพ เร่ิมแรกผูสอนตองสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนเสียกอน ถาผูเรียนยังมีความหิว 
ตกใจ และความกลัว หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายแลว นักเรียนจะไมมีเวลาคิดถึง   
เร่ืองอ่ืน นอกจากปญหาที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น สมองสวนลาง (Brainstem) กําลังทํางาน 
สั่งการ หรือหาวิธีใหรางกายตอบโตอยางรวดเร็วจนแทบจะไมตองคิดคลาย ๆ กับระบบ
อัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งก็ไมรูตัว หรือจํารายละเอียดไมไดเม่ือเหตุการณนั้นผานไป อันเปน
กระบวนการปองกันตัวเพ่ือความอยูรอดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอันดับแรกผูสอนตองรีบ
ดําเนินการแกไขจุดนี้กอน มิฉะนั้นจะเปนอุปสรรคอยางมากตอการเรียนรู แตในทางตรงกัน
ขาม หากผูเรียนรูสึกอ่ิมทอง ปลอดภัย แสดงวาความตองการพื้นฐานของผูเรียนนั้นไดรับการ
ตอบสนองแลว ในจังหวะนี้ผูสอนตองสรางความมั่นคงทางอารมณและความรูสึกวาเปนสวน
หน่ึงของสมาชิกกลุมเพ่ือนเสียกอน รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรู เชน การ
รับขอมูลทางสายตา การไดยิน ความรูสึก การสัมผัส โดยมีสมองสวนกลางคอยควบคุมอยู จะ
ทําใหเกิดความพรอมในการเรียนรูไดในระดับหน่ึง และจะตองมีการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือให
สมองสวนบนทั้งสองซีกไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความวา ครูตองเขาใจถึงการ
ทํางานของสมอง และยังตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการทํางานของสมองทั้งดานซีกขวา
และซีกซาย (ดังแผนภูมิที่ 3 และแผนภูมิที่ 4) 
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 สวนของความคิด 
 
 
สวนควบคุมอารมณ 
 
 

สัญชาตญาณระบบ 
อัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 หนาที่ของสมองสามสวน 
ที่มา  :  พอล  แมคคลีน (Paul Maclean, อางถึงใน เธียร  พานิช, ทฤษฎีสมองสามสวน 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2544), 12. 
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     กิจกรรมพัฒนาสมอง    ซํ้าซาก 
                         Cerebrum 
     ความรัก มิตรภาพ    ไมทาทาย 
     รูสึกดี มีเพื่อน  
          ไมชอบ 
          ไมพอใจ  
              Limbic system   
             ไมเปนมิตร 
          กลัว 
                         อิ่ม     ปลอดภัย 
 
          หิว 
                 Brainstem  อันตราย  
              ตอชีวิต 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
            S t a r t 

 
 
แผนภูมิที่ 4 การเรียนรูที่เกิดจากการทํางานของสมองสามสวน 
 

 

Learning Slow 
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 ในป ค.ศ. 1972 นายแพทย โรเจอร  เสปอรี่ (Roger Sperry) ศัลยแพทยทาง
ประสาทจากสถาบันเทคโนโลยีแหงแคลิฟอรเนีย ผูไดรับรางวัลโนเบลจากการศึกษาในเรื่อง
สมอง พบวา สมองของคนเราแบงออกเปน 2 ซีก สมองแตละซีกจะทําหนาที่แตกตางกันคือ 
สมองซีกซายจะมีความถนัดหรือมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษาการฟง  ความจํา ตัวเลข การ
วิเคราะหและเหตุผล การจัดอันดับ การคิดคํานวณ สัญลักษณ เหตุผลเชิงตรรกะและ
วิทยาศาสตร มีการแยกแยะรายละเอียด เปรียบการทํางานเหมือนกับมองตนไมตนเดียว สวน
สมองซีกขวาจะมีศักยภาพเกี่ยวกับจินตนาการ ความคิด สรางสรรค อารมณ ความรูสึก      
การรับรู ภาพรวม การรับรูทางประสาทสัมผัส ศิลปะ ดนตรี สุนทรีย รูปทรง สี มิติสัมพันธ และ
การเคลื่อนไหว เปรียบการทํางานของสมองเปนภาพรวมเหมือนกับมองปาทั้งปา (รายละเอียด
ดังแผนภูมิที่ 5) สอดคลองกับความเห็นของ อุษณีย  โพธิสุข (2537 : 68-70) คนที่มีความ
ถนัดทางสมองซีกซายมักจะมองอะไรเปนระบบ มีกระบวนการแกไขปญหาดวยการจําแนก
แยกแยะองคประกอบ ใชการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ สวนคนที่มีความถนัดทางสมองซีก
ขวาจะมองสิ่งตาง ๆ เปนรูปแบบ เวลา แกไขปญหา มักจะมองตามภาพรวมความคิด จะไมมี
การกําหนดแนนอน แตแนวการแกไขมักจะเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 ผังการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
ที่มา  :  เธียร  พานิช,  แสดงผังการทํางานของสมองซีกซายและสมองซีกขวา 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2544), 7. 
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 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตองใหการ
ทํางานของสมองทั้งสองซีกเกิดความสมดุลยกัน มีการสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง  กระตุนให
นักเรียนมีอิสระที่จะคิดสรางสรรค มีความคิดเปนเปนของตัวเอง ตามความสามารถที่แตกตาง
กัน มีการนําเสนอรูปแบบที่สามารถเรียนรูไดทั้งสมองซีกขวาและสมองซีกซาย เพ่ือที่เด็กสวน
ใหญที่ไมสามารถเรียนรูดวยสมองซีกซายก็สามารถเรียนไดอยางงายดายดวยสมองซีกขวา 
(ศันสนีย  ฉัตรคุปต  2542 : 235) ซึ่งเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของสมอง เชน 
1) ครูตองเรียนรูเร่ืองสมอง  2) รูปแบบการ เรียนรู 3) การทําใหเกิดความจําโดยทําแผนที่
คราว ๆ (Mind Mapping) 4) เสริมทักษะดานการคิดที่เปนเหตุผล (สมองซีกซาย) และ
ความคิดสรางสรรค (สมองซีกขวา) 5) การเสริมทักษะดานความจํา  และ 6) การศึกษาดาน
ศิลปะและดนตรีเพื่อพัฒนาสมองใหเจริญเติบโต ชวยในการเรียนรู 
 

ความเปนมาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 เธียร  พานิช (2544 : 22-23) ไดกลาวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 
MAT ดังนี้ 
 1. เดวิด คอลบ (David Kolb  1976) เชื่อวา การเรียนรูประกอบดวย 2 มิติ คือ 
มิติการรับรู (Perception) และกระบวนการ (Processing) นั่นคือ การเรียนรูเกิดขึ้นจากการที่
คนเรารับรู แลวนําขอมูลขาวสารนั้นไปจัดกระบวนการเสียใหมตามความถนัดของตนเอง 
 2. การรับรู เกิดขึ้นได 2 วิธี คือ 
  2.1 เกิดจากประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม (Concrete Experience) 
  2.2 เกิดจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization) 
ซึ่งจะแทนดวยแกนตั้ง (Y) 
 3. กระบวนการเรียนรู เกิดขึ้นได 2 วิธี คือ 
  3.1 จากการปฏิบัติจริง (Active Experimentation) 
  3.2 จากการเฝาสังเกต (Reflective Observation) ซึ่งจะแทนดวยแกนนอน (X) 
แกนการรับรู และแกนกระบวนการทั้งสองตัดกันจะทําใหเกิดพื้นที่ 4 สวน    (ดังแผนภูมิที่ 6) 
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           ประสบการณตรง 
 
        4  1 
 
  กระบวนการ               สังเกต 
         ปฏิบัติ            (แกนนอน X) 
 
                 3  2 
 

           ความคิดรวบยอด 
          (แกนนอน Y) 

 
แผนภูมิที่ 6 พ้ืนที่ 4 สวน 
 
 ตอมาในป ค.ศ. 1980 เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy, อางถึงใน  เธียร  
พานิช  2544 : 22-23) ไดนําแนวคิดของ เดวิด คอลบ (David Kolb) มาประยุกตใหม โดยให
พ้ืนที่ทั้ง 4 สวน ที่เกิดจากการตัดแกนการรับรูกับแกนกระบวนการ แทนผูเรียนทั้ง 4 แบบ    
ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย และระบบการทํางานของสมอง
สวนบนคือ สมองซีกขวาและสมองซีกซาย 
 ลักษณะของผูเรียน 4 แบบ จะมีรูปแบบการเรียนรูและการรับรูแตกตางกัน  ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ดานขวา แทนผูเรียนแบบที่ 1 (Type One Learner) เปนผูเรียนที่ถนัด
การรับรูจากประสบการณรูปธรรมหรือผานประสบการณตรงผานกระบวนการจัดการขอมูล
ดวยการสังเกตอยางไตรตรอง ผูเรียนแบบที่ 1 เรียกวา ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ (Imaginative 
Learners) 
 สวนที่ 2 ดานลางขวา แทนผูเรียนแบบที่ 2 (Type Two Learner) เปนผูเรียนที่
ถนัดการรับรูจากประสบการณที่เปนนามธรรมผานกระบวนการจัดทําขอมูลดวยการคิด
วิเคราะหจนเกิดความคิดรวบยอด ผูเรียนแบบที่สอง เรียกวา ผูเรียนถนัดการวิเคราะห 
(Analytic Learners) 
 สวนที่ 3 ดานลางซาย แทนผูเรียนแบบที่ 3 (Type Three Learner) เปนผูเรียน
ที่ชอบเรียนจากการรับรูความคิดรวบยอดแลวผานกระบวนการลงมือกระทํา  ผูเรียนแบบที่ 3 
เรียกวา ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก (Common Sense Learners) 

กา
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 สวนที่ 4 ดานบนซาย แทนผูเรียนแบบที่ 4 (Type Four Learners) เปน ผูเรียน
ที่ถนัดการรับรูจากการลงมือปฏิบัติจนเปนประสบการณตรง หรือรูปธรรม ผูเรียนแบบที่ 4 เปน
ผูเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Learners) 
 แมคคารธี (McCarthy) ไดแบงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนออกเปน 4 ลักษณะ 
ดังนี้ (ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และไพเราะ  พุมม่ัน  2543 : 9-11) 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1 เกิดจากการรับรูประสบการณและผาน  
กระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง (Reflective Watching) สมองซีกขวาจะ
คนหาความหมายดวยตนเอง (Personal Meaning) ในเร่ืองที่ตองการเรียนหรือเร่ืองที่เขา
ตองการรับรู สมองซีกซายจะวิเคราะหรายละเอียดคําถามนําทางในเรื่องน้ี คือ “ทําไม” (Why) 
ใหผูเรียนคนหาคําถามในแงมุมมองของตนเอง โดยใชประสบการณที่พบโดยตรง ความเชื่อ 
ความรูสึก และความคิดเห็นในการวิเคราะห 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 2 เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอด (Concept) และ
ผานกระบวนการของการคิดวิเคราะหใชคําถามนําทางคือ “อะไร” (What) สมองซีกขวาจะทํา
หนาที่คนหาประสบการณใหมที่บูรณาการเขากับสิ่งที่ตองการรู โดยมุงหาขอมูลที่ถูกตอง เพ่ือ
ชวยในการสรางความคิดรวบยอด หรือสรุปเปนหลักการ หรือเปนทฤษฎี หรือที่เปนความ
ถูกตองแนนอน 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 3 เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอดซึ่งเปนนามธรรม       
แตผานกระบวนการของการลงมือกระทํา คําถามนําทางของการเรียนรูแบบน้ีคือ “ทําอยางไร
จึงจะนําความคิดไปประยุกตใชงานได” (How does it work?) สมองซีกขวาจะพยายามคนหา
หนทางการประยุกตที่เปนแนวเฉพาะของตน สมองซีกซายจะคนหาหนทางทํางานดูวาผูอ่ืนเขา
จะทํางานชิ้นนั้นอยางไร ซึ่งอาจจะตองศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนการทํางานตามแนวของ
ผูอ่ืนเพื่อพัฒนาใหเกิดเปนแนวทางเฉพาะของตนตอไป ใชคําถามนําทางคือ “อยางไร” (How) 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 4 เกิดจากการรับรูประสบการณที่เปนรูปธรรม ดวย
การลงมือกระทํา คําถามนําทางของการเรียนแบบนี้คือ “ถา” (If) สมองซีกขวาจะ คนหา
แนวทางและความเกี่ยวโยงกับสถานการณในชีวิตจริง และหาความสัมพันธ  เชื่อมโยงของ
สรรพสิ่งและนําผลจากการเรียนรูมาสูชีวิตจริง มีความกระตือรือรนที่จะสังเคราะหความรูและ
ทักษะจากการเรียนในแงมุมที่ตนเองไดคนพบเขากับสถานการณอ่ืน ๆ ของตนเองและผูอ่ืน 
ถึงแมวาการทําอยางนั้นจะมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม 
 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy) ไดนํา
แนวคิดของ เดวิด คอลบ (David Kolb) เร่ืองการเรียนรูประกอบดวย 2 มิติ คือ การ รับรู 
(Perception) และกระบวนการเรียนรู (Processing) ซึ่งแกนทั้งสองตัดกัน ทําใหเกิดพ้ืนที่       
4 สวน แทนผูเรียนทั้ง 4 แบบ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกัน ดังนี้ 
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 1. บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตน (Intergrating Experience 
with the self) ใชคําถามนํากิจกรรมวา “ทําไม” (Why) 
 2. สรางความคิดรวบยอด (Concept Formulation) ใชคําถามนํากิจกรรมวา 
“อะไร” (What) 
 3. ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว (Practice and Personalization) ใช
คําถามนํากิจกรรมวา “อยางไร” (How) 
 4. บูรณาการประยุกตเขาประสบการณตน (Intergrating Application and 
Experience) ใชคําถามนํากิจกรรมวา “ถา” (If) (ดังแผนภูมิที่ 7) 
 

รับรู/รูสึก 
 

        If? Why? 
4. บูรณาการ 
ประยุกตเขากับ 
ประสบการณตรง 

1. บูรณาการ 
ประสบการณใหเปน 
สวนหนึ่งของตน 

  
  
How? 
3. ปฏิบัติและเรียนรู 
ตามลักษณะเฉพาะตัว 

What? 
2. สรางความคิด 
รวบยอด 

 
 

 
คิด 

 
แผนภูมิที่ 7 ผูเรียน 4 แบบ 
 
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 แมคคารธี (McCarthy  1990) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ       
4 MAT เพ่ือพัฒนาสมองสวนบนทั้งสองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซายใหสมดุลกันใน 
4 ลักษณะ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 

ทํา สังเกต 
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 ชวงเสี้ยวที่ 1 บูรณาการ ประสบการณเขากับตนเอง 
 ผูเรียนรูเรียนจากประสบการณและจากการเฝาสังเกตดวยสติปญญาอยางไตรตรอง
มี 2 ขั้นตอน ใชคําถามนํากิจกรรมวา “ทําไม” (Why) 
 ขั้นที่ 1 (สมองซีกขวา) สรางประสบการณใหมีจุดประสงคสอดคลองกับหัวขอที่จะ
เรียนดวยการกระตุนใหนักเรียนเขารวมในสถานการณ นักเรียนจะสามารถเขาใจไดดวยตนเอง
มีเหตุผล 
 ขั้นที่ 2 (สมองซีกซาย) วิเคราะห ประสบการณ ที่เกิดขึ้นดวยการอภิปรายเปนหลัก       
ผูที่ถนัดการใชสมองซีกซายจะมีโอกาสแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 
 
 
 
              1. เทคนิคพัฒนา  ประสบการณตรง 
              สมองซีกขวา 
 
        2. เทคนิคพัฒนา 
        สมองซีกซาย 
 
 
แผนภูมิที่ 8 รูปแบบเสี้ยววัฏจักรที่ 1 
ที่มา  :  แมคคารธี (McCarthy 1990, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพการศาสนา, 2542), 105-106. 
 
 ชวงเสี้ยวที่ 2 เรียนรูจากการสังเกตแลวนําไปสูความคิดรวบยอด 
 เปนการเรียนรูในชั้นของการเชื่อมโยงจากการรับรูขอมูลทุกอยาง วิเคราะหและ
ไตรตรองสูการสรางความคิดรวบยอดมี 2 ขั้น ใชคําถามนํากิจกรรมวา “อะไร” (What) 
 ขั้นที่ 3 (สมองซีกขวา R) ปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด เปนจุดเริ่ม
ระหวางประสบการณสวนตัวกับเร่ืองราว และหลักการที่จะเรียนตอไป ครูจะนํานักเรียนกาว
ออกจากประสบการณเดิมที่เปนรูปธรรมไปสูประสบการณใหมที่เปนนามธรรม 
 ขั้นที่ 4 (สมองซีกซาย L) ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอดในขั้นน้ี
นักเรียนสามารถวิเคราะหขอมูลรายละเอียด เปนที่เขาใจสรางความคิดรวบยอดได 
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             3. เทคนิคพัฒนา    
                สมองซีกขวา 
          ความคิดนามธรรม 
                   4. เทคนิคพัฒนา 
                      สมองซีกซาย 
 
 
 

แผนภูมิที่ 9 รูปแบบเสี้ยววัฏจักรที่ 2 
ที่มา  :  แมคคารธี (McCarthy 1990), อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
แนวทางกาจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, 2542), 107-108. 
 

 ชวงเสี้ยวที่ 3 ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว 
 นักเรียนที่ถนัดการใชสามัญสํานึก จะสนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปน
ลักษณะการเรียนรูเฉพาะตัวมี 2 ขั้น ใชคําถามนํากิจกรรมวา “อยางไร” (How?) 
 ขั้นที่ 5 (สมองซีกซาย L) เปนขั้นทําตามหลักการนักเรียนที่ชอบใชสามัญ สํานึกจะ
สนุกสนานกับกิจกรรม 
 ขั้นที่ 6 (สมองซีกขวา R) สรางสื่อที่สะทอนความเปนตัวเอง การบูรณาการจะ
เกิดขึ้นในขั้นน้ี นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงความถนัด ความสนใจ ความเขาใจในเนื้อหาวิชา 
 

      ทําการทดลองจริง 
 
 
           6. เทคนิคพัฒนา    
                สมองซีกขวา 
         การสรางแนวคิดเปนนามธรรม 
        5. เทคนิคพัฒนา 
           สมองซีกซาย 

 
แผนภูมิที่ 10 รูปแบบเสี้ยววัฏจักรที่ 3 
ที่มา  :  แมคคารธี (McCarthy 1990, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
แนวทางกาจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, 2542), 108-109. 
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 ชวงเสี้ยวที่ 4 บูรณาการประยุกตเขากับประสบการณตน 
 เปนขั้นเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเปนประสบการณที่เปนรูปธรรมตอไป 
นักเรียนที่มีความสุขในชวงการเรียนนี้ คือ นักเรียนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมี 2 ขั้น ใชคําถาม
นํากิจกรรมวา “ถา” (If?) 
 ขั้นที่ 7 (สมองซีกซาย L) เปนขั้นหาทางนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูเรียนจะ
วิเคราะหแผนงานโดยคํานึงถึงความสอดคลอง เน้ือหาและทักษะของตนเอง 
 ขั้นที่ 8 (สมองซีกขวา R) เปนการลงมือปฏิบัติ ทํางานใหสําเร็จ และแลกเปลี่ยน
ความรูกับคนอื่น 
 
 
 
          8. เทคนิค 
   ประสบการณตรง     พัฒนาสมอง 
             ซีกขวา 
       7. เทคนิค 
          พัฒนาสมอง  
          ซีกซาย 
 
 
 
แผนภูมิที่ 11 รูปแบบเสี้ยววัฏจักรที่ 4 
ที่มา  :  แมคคารธี (McCarthy 1990, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
แนวทางกาจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, 2542), 110-111. 
 
 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความสามารถ
ทางสมองที่แตกตางกันอยางเต็มที่ จึงมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  รายละเอียดดังใน
แผนภูมิที่ 12 
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การสัมผัส/การรูสึก 

 

 
 
 
 
 
 
 
           การ 
           กระทํา                          การคอย 
                   เฝาดู 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 12 เทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา 
 
ฐานความเชื่อเก่ียวกับ 4 MAT 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีฐานความคิดวาจะตองมีลักษณะที่
เคลื่อนไหวอยางมีลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนซ่ึงมีความสามารถทาง
สมองที่แตกตางกัน สามารถเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดวยวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2542 : 69) ดังนี้ 
 1. มนุษยทุกคนรับรูประสบการณ และขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกัน 
 2. มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดประสบการณ และขอมูลขาวสารในลักษณะที่
แตกตางกัน 
 3. วิธีการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน 
 4. ผูเรียนแตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบ หรือลกัษณะ
การเรียนรูดวยตนเอง 
 5. ในขณะที่วัฏจักรการเรียนรู เคลื่อนไหวไป ผู เ รียนทั้งหลายจะฉายแวว    
แตกตางกัน 

นัก
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ครูเปนผูมีบทบาทที่จะกระตุนและคอย
แนะนํานักเรียนใหดําเนินกิจกรรมไปตามรูปแบบวัฏจักร 8 ขั้นตอน สําหรับผูเรียน  4 
แบบอยางตอเน่ือง ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ครูจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม   สอดคลอง
กับความคิดเห็นของแมคคารธี (McCarthy  1990 : 3) ดังนี้ 
 1. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการที่จะเรียนรู 
 2. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่สอนทักษะและความคิดรวบยอดไปพรอมกัน
และเห็นประโยชนโดยตรง 
 3. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจ 
 4. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ  ความ
ถนัดของแตละบุคคล 
 

ขอควรตระหนักในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี (McCarthy  1990 : 186) ไดใหขอคิดเห็นดังนี้ 
 1. ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดดีที่สุด เพราะในแตละรูปแบบมีความแตกตางกัน ไมมี
รูปแบบการเรียนรูใดที่สามารถกระตุนหรือตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดดีเพียงพอ 
 2. ตองศึกษาใหเขาใจถึงรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานของสมอง  เพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 3. ตองสอนเพื่อมุงใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหไดอยางตอเน่ือง 
 4. ตองพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 
 5. มุงใหนักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง 
 6. นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
 จากขอความดังกลาว สรุปไดวาไมมีรูปแบบการเรียนรูใดดีที่สุด ครูตองสามารถจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดรูจักการคิดวิเคราะห สามารถคนพบ
ความรูดวยตัวเอง และมีความสนุกกับการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดใชการจัดการ
เรียนรูแบบการแกปญหา (Problem Solving) เพ่ือชวยใหผูเรียนไดฝกแกปญหาตาง ๆ โดย
ผานกระบวนการคิด และการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู          
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4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นทําความเขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผนแกปญหา  3) ขั้นดําเนินการ
แกปญหาและประเมินผลในการแกปญหา  และ 4) ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
 

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง    ที่ฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูและพบความรูดวยตนเอง นักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายของการเรียนรูแบบการแกปญหา ดังนี้ 
 สมจิต  สวธนไพบูลย (2527 : 8) การแกปญหา เปนวิธีการที่ใชในการคนควาหา
คําตอบจะมีมากมายหลายวิธี เชน ลองผิด-ลองถูก วิธีคิดกลับไปกลับมา แตนิยมนํามาใช
ฝกฝนนักเรียนใหเปนคนชางเสาะแสวงหาความรูเยี่ยงนักวิทยาศาสตร ไดแก วิธีการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งมีลําดับขั้นตอน 4 ขั้นตอนใหญ ๆ ดวยกัน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา ขั้นที่ 2 
ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นที่ 3 ขั้นพิสูจนหรือทดลอง และขั้นที่ 4  ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
 รัชฎาพร  ชูสกุล (2538 : 37) ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนพฤติกรรม
แบบแผน หรือวิธีการที่สลับซับซอน ตองอาศัยความรู ความจํา ความเขาใจ  การคิดแบบ
วิเคราะห ประสบการณ วิธีการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาปญหา      
เพ่ือนําความสามารถในการคิดแกปญหาไปใชประโยชนในสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
 หทัยรัช  รังสุวรรณ (2539 : 50) ความสามารถในการแกปญหา เปนการใช
กระบวนการคิดตามขั้นตอนของวิธีการแกปญหา ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือใหมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดศึกษาคนควาเพื่อที่จะไดคนพบความรูใหมดวยตนเอง โดยครูจะตองจัดกิจกรรม    
จัดสถานการณที่ยั่วยุใหนักเรียนไดใชความคิด และฝกการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
 กรอสนิคเคล และบรูกเนอร (Grossnickle and Brueckner  1959 : 310-311,    
อางถึงใน สิริวรรณ  ตะรุสานนท  2542 : 64) กระบวนการคิดแกปญหาของแตละคนจะตอง
ขึ้นอยูกับความสามารถในการแกปญหา ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี 1) ปญหาตองเกี่ยวของกับตัว
นักเรียน 2) เปนปญหาที่สามารถทําการแกไขได 3) ปญหาน้ันอยูในขอบเขตที่ชัดเจนที่
นักเรียนแตละคนสามารถเขาใจได 4) นักเรียนเสนอวิธีแกปญหาที่เปนไปได 5) นักเรียนไดรับ
การแนะนําจากครูในการวางแผนการแกปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และการประเมินผล    
6) นําวิธีการตาง ๆ มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  7) นักเรียนจะนํากระบวนการแกปญหาที่
วางแผนไวแลวนั้นมาใชในสถานการณที่เปนตนกําเนิดของปญหาที่เกิด และ  8) สรุปการ
แกปญหา 
 กาเย (Gaǵne  1970 : 63, อางถึงใน หทัยรัช  รังสุวรรณ  2539 : 42) 
ความสามารถในการคิดแกปญหา เปนการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภท
หลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไป และใชหลักการนั้นประสมประสานกัน
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จนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา ความสามารถทางดานการคิดแกปญหา โดยการ
เรียนรูประเภทหลักการนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูประเภทมโนมติที่ตองอาศัยความสามารถใน
การมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งเราทั้งหลาย 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การแกปญหาเปนกระบวนการ
เรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความรู ความจํา ความเขาใจ สติปญญา ประสบการณตาง ๆ 
วิธีการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การใชเหตุผล ตลอดจนการใชความสามารถใน
การตัดสินใจ เพ่ือนํามาใชแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู การแกปญหาของนักเรียนตองเปน
ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน มีความชัดเจน สามารถที่จะแกไขได  มีการนําวิธีการตาง ๆ 
มาใชในการเก็บขอมูล วางแผนแกปญหา นําแผนมาใชในการแกไขปญหา และสรุปการ
แกปญหา สามารถนําความรูไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

ลักษณะการแกปญหา 
 การที่บุคคลสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองเปนการ
แกปญหาที่เปนระบบ เปนขั้นตอนในรูปของกระบวนการ สามารถแกปญหาไดตรงตาม
เปาหมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถฝกฝนไดโดยใหนักเรียนไดมีโอกาสวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น ทําความเขาใจกับปญหาอยางแจมแจง ฝกวิธีการคิดที่หลากหลาย   แลวเลือกวิธีการ
แกปญหาอยางเหมาะสมที่สุด นําวิธีการแกปญหานั้น ๆ ไปลองแกไข สถานการณตาง ๆ และ
ปรับปรุงแนวทางในการแกปญหา 
 

ความมุงหมาย 
 การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหามีความมุงหมาย ดังนี้ 
 1. กระตุนใหนักเรียนไดคนควาหาความรู จะชวยใหมีหนทางในการแกปญหา  
มากขึ้น 
 2. ฝกใหมีการทดลองอยูเสมอ 
 3. ฝกใหนักเรียนไดรูจักคิดที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการคิดที่มีอิสระและการคิดที่
มีทิศทาง ฝกใหนักเรียนไดรูจักคิดเชื่อมโยงและคิดยอนกลับ 
 4. มีการปฏิบัติจริง นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 ในการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา ครูเปนเพียงผูใหความชวยเหลือ  แนะนํา 
ดังนั้น ครูควรมีบทบาทดังนี้ 
 1. ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ 
 2. ฝกใหเด็กมีการทดลองอยูเสมอ 
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 3. ฝกใหเด็กเปนผูมีเหตุผลแกตนเอง 
 4. ใหรูจักการวิจารณตามแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี นักการศึกษาผูมีชื่อเสียงได
กําหนดวิธีการแกปญหา โดยการวิเคราะหวิจารณปญหานั้นออกเปนขั้น ๆ ดังนี้  1) การ
กําหนดปญหา  2) รวบรวมขอเท็จจริง 3) ตั้งสมมติฐาน 4) ทดสอบสมมติฐาน  และ             
5) ประเมินผล (มังกร  ทองสุขดี  2522 : 5-10, อางถึงใน หทัยรัช  รังสุวรรณ  2539 : 47-48) 
 นอกจากนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544 : 230)    
ยังไดเนนใหครูผูสอนมีความสามารถที่จะแปรมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรู ใหเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมนาสนใจ และมีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ดังตอไปน้ี 
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 
 2. มีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 3. มีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางดี รวมถึง
วิธีการเรียนรู มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหา 
 4. มีความเขาใจเกี่ยวกับตัวนักเรียน พรอมที่จะเรียนรูเรื่องราวใหม ๆ พรอมกับ
นักเรียน 
 5. เปนผูที่มีความสนใจใฝหาความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือนํามา
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
 6. มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ  มีการ
ใชสื่อการเรียนรูหลากหลาย และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในอาชีพครูในฐานะครูวิชาชีพ 
 8. มีมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งกับเพ่ือนครูในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือจะหาความ
รวมมือในการจัดการเรียนรู 
 9. ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมวางแผนในการจัดการ
เรียนรู เลือกวิธีเรียนรูไดอยางหลากหลายตามคําแนะนําของครูผูสอน 
 

บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 นักเรียนควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหาดังตอไปนี้ (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 223) 
 1. พยายามคนพบสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง 
 2. ใชหลักการตาง ๆ ใชทักษะการสังเกต การใชเครื่องมือ การทดลอง   การสรุป 
รวมทั้งตองมุงม่ันและทุมเทใหกับการแกปญหา เน่ืองจากบางปญหาตองใชเวลาและความ
พยายามเปนอยางสูง ถานักเรียนเกิดความเหนื่อยลาจากการแกปญหา   ก็ควรจะใหนักเรียน
ไดมีโอกาสพักผอน 
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ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา ที่กําหนดไวในกลุมสาระ การ
เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า สต ร  ต ามหลั ก สู ต ร ก า ร ศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 : 222-223) ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา นักเรียนจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่พบ ในการ
เรียนรูอยางชัดเจนในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 1.1) ปญหาถามวาอยางไร 1.2) มีขอมูลใดบาง และ             
1.3) มีเง่ือนไขหรือตองการหาขอมูลใดเพิ่มเติมในการเรียนรู การวิเคราะหปญหาที่ดีจะชวยให
การเรียนรูในขั้นตอไปดําเนินไปอยางราบรื่น โดยใหนักเรียนเขียนถึงประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับปญหา 
 2. ขั้นวางแผนแกปญหา ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่ 1 
นํามาใชในการวางแผนแกปญหา หากปญหาใดตองตรวจสอบโดยการทดลอง  ดังน้ัน ก็จะมี
การวางแผนการทดลองดวย ซึ่งประกอบดวย สมมติฐาน กําหนดวิธีการ  ทดลอง ตรวจสอบ 
และรวมถึงแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา และประเมินผลในการแกปญหา ในขั้นตอนนี้จะเปน
การลงมือแกปญหาและประเมินผลวาวิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไม   วิธีการนั้น
จะนําไปใชในการแกไขปญหาอ่ืนไดหรือไม ถามีขอบกพรองในการแกปญหา  ก็ตองยอนกลับ
ไปเลือกวิธีการแกปญหาใหม ดังที่กลาวไวในขั้นที่ 2 แตถายังไมประสบกับความสําเร็จ 
นักเรียนก็ตองยอนกลับไปทําความเขาใจกับปญหาใหม วามีขอบกพรองอะไรบาง เชน ขอมูล 
ขอกําหนดใหไมเพียงพอ แลวไปเริ่มตนแกปญหาใหม 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา ในขั้นน้ีครูควรจะประเมินในภาพรวมทั้งหมด 
ตั้งแตปญหา วิธีการแกปญหา การตัดสินใจ ผลของการแกไขปญหา ตลอดจนการนําความรูไป
ประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 13 
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       ปญหา 
 
 
 
      ทําความเขาใจกับปญหา 
       นําไปใช 
 
 ไมสําเร็จ ทําความเขาใจ 
 
 ตรวจสอบการ  ไมสําเร็จ  วางแผนและออก 
    แกปญหา           เลือกวิธีอ่ืน  แบบวิธีแกปญหา 
 
 
 
         ดําเนินการแกปญหา 
            และประเมินผล 
 
 
แผนภูมิที่ 13 แสดงกระบวนการแกปญหา 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 222-223. 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 
 ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์ (2542 : 79) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT และ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
สําหรับนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จํานวน 70 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 
จํานวน 35 คน ไดรับ การสอนแบบ 4 MAT และกลุมควบคุม จํานวน 35 คน ไดรับการสอน
แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนแบบ 4 MAT ตามแนวความคิดของ แมคคารธี 
(McCarthy  1990) สําหรับผูเรียน  4 แบบ   จะใชคําถามนํากิจกรรมวา ทําไม (Why)  อะไร 
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(What)  อยางไร (How)  และถา (If)   โดยมีขั้นตอนในการสอน 8 ขั้นตอน สําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถทางสมองแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอน โดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542 : บทคัดยอ, 5-6) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคม
ศึกษาโดย   การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
(หญิง) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 80 คน 
แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 40 คน ไดรับการสอนแบบ  4 MAT และกลุมควบคุม จํานวน 40 
คน ไดรับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนแบบ 4 MAT เปนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่นํารูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) ของนักเรียน 4 แบบ 
ไดแก แบบทําไม (Why) แบบอะไร (What)  แบบอยางไร (How) และแบบถา (If) กับเทคนิค
พัฒนาสมองซีกซาย-ขวา มาจัดเปนขั้นตอน 8 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ
ตรง โดยครูเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิม โดยใชสไลดประกอบเสียงเพ่ือพัฒนาสมอง
ซีกขวา แลวตั้งคําถามถึงความสําคัญของสถานการณ  เพ่ือเราความสนใจของนักเรียน ขั้นที่ 2 
วิเคราะหไตรตรองประสบการณโดยครูและนักเรียนอภิปรายและวิเคราะหหาเหตุผลที่ทําให
เกิดปญหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมองซีกซาย ขั้นที่ 3 บูรณาการรวม
ประสบการณ โดยครูแจกผังความคิดใหนักเรียนสรุปหาเหตุและผลกระทบจากปญหา  เพ่ือ
พัฒนาสมองซีกขวา ขั้นที่ 4 การไดความรูโดยการใหนักเรียนศึกษาคนควาความรู เพ่ิมเติม
จากเอกสารประกอบความรูที่ครูแจกให เพ่ือหาแนวทางในการนําเสนอขอมูล เพ่ือเปนการ
พัฒนาสมองซีกซาย ขั้นที่ 5 ทดลองทํา โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน วิเคราะหกรณี
ตัวอยางที่ครูแจกใหเพ่ือระบุปญหา สาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหา ตลอดจนผลลัพธที่
คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย ขั้นที่ 6 ขั้นปรับตัวใหเขากับวิธีการ โดยที่นักเรียนแต
ละกลุมวางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสนอผลงานเปนการพัฒนาสมองซีกขวา ขั้นที่ 7 
ขั้นวิเคราะหผลสุดทายโดยที่นักเรียนแตละกลุมระดมพลังสมองในการเสนอโครงการแกปญหา
หรือคิดโครงการอนุรักษเพ่ือพัฒนาสมองซีกซาย และขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนการเรียนรูโดยให
นักเรียนสรุปความคิดที่ไดลงแผนโปรงใสและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน โดยการจัด
กิจกรรมซีกขวา ซึ่งผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบวิธีการวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดวงหทัย  แสงวิริยะ (2544 : บทคัดยอ, 56, 96) ไดศึกษาผลการใชแผนการสอน
แบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ และเจตคติตอการเรียน        
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ในหนวยการเรียนเรื่องประชากรศึกษาและการทํามาหากิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของ
นักเรียนโรงเรียนดิสหงสาราม เขตราชเทวี สังกัดสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน เปนกลุมทดลอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม ในเขตราชเทวี 
จํานวน 30 คน เปนกลุมควบคุม โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 ใช
เวลาในการสอนกลุมละ 72 คาบ (24 ชั่วโมง) โดยกลุมทดลองใชการสอนแบบ 4 MAT ที่
คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ   ซึ่งไดแก ผูเรียนแบบที่ 1 การบูรณาการ
ประสบการณดวยตนเอง (Why) ผูเรียนแบบที่ 2 การพัฒนาความคิดรวบยอด (What) ผูเรียน
แบบที่ 3 การปฏิบัติและปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง (How) และผูเรียนแบบที่ 4 การ  
บูรณาการและประยุกตประสบการณ (If) ซึ่งขั้นตอนในการจัดการสอน 8 ขั้นตอน ของ      
แมคคารธี สําหรับผูเรียน 4 แบบ ไดแก ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ (สมองซีกขวา) โดยการ
แบงนักเรียนเปนกลุมเลนเกม บอกชื่ออาชีพในประเทศไทย ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ 
(สมองซีกซาย) โดยใหนักเรียน แตละกลุมชวยกันแบงประเภทของอาชีพ และนําชื่ออาชีพมา
จัดหมวดหมูตามประเภท นั้น ๆ ขั้นที่ 3 บูรณาการการสังเกต ไปสูความคิดรวบยอด (สมอง
ซีกขวา) ใหนักเรียน แตละกลุมเลนเกมตอภาพอาชีพประเภทตาง ๆ ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิด
รวบยอด (สมองซีกซาย) โดยแบงนักเรียนเปน 5 กลุม เพ่ือศึกษาอาชีพในประเทศไทยตามมุม
อาชีพ  5 มุม ครูอธิบายเพิ่มเติม (ประเภท ความหมาย ปจจัยสงเสริม ประโยชน คุณธรรม  
แนวการปฏิบัติตน และปญหา) ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย)  ให
นักเรียนทําใบงานที่ 1 เกี่ยวกับอาชีพประเภทตาง ๆ (แบงเปน 5 กลุม ใบงานแตกตางกัน)   
ขั้นที่ 6 ปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) โดยนักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและ
เพ่ือนชวยกันแกไขและใหคําแนะนําที่ถูกตอง ขั้นที่ 7 วิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใช (สมอง  
ซีกซาย) ใหนักเรียนทําใบงานที่ 2 เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนชอบ และขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยน
ความรูของตนกับผูอ่ืน (สมองซีกขวา) นักเรียนนําเสนอผลงานและจัดแสดงบนปายนิเทศ     
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการสอนแบบ       
4 MAT    ไมแตกตางกันกับนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการสอนโดยใชแผนการสอนของ    
กรมวิชาการ สวนความรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียนและเจตคติตอการเรียนรูของ
นักเรียน ซึ่งไดรับจากการจัดการสอนแบบ 4 MAT และแบบการสอนของกรมวิชาการมีความ
แตกตางกัน 
 อรวรรณ  พลายละหาร (2545 : บทคัดยอ, 7-8) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบ
ปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 หองเรียน    
รวมนักเรียน 70 คน ซึ่งไดมาจากการเจาะจง แลวนํากลุมตัวอยางทั้ง 2 หอง มาสุมอยางงาย 
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โดยการจับสลาก เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  35 คน โดยกลุมทดลอง ไดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สวนกลุมควบคุม ไดรับการสอนแบบปกติ ใชเวลาในการ
ทดลองคาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ ในการจัดการสอนแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียน 4 แบบ 
จะมีขั้นตอนในการจัดการสอน 8 ขั้นตอน ไดแก นักเรียนแบบที่ 1 (Why) การบูรณาการ
ประสบการณดวยตนเอง โดยขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ (สมองซีกขวา) ครูสราง
ประสบการณดวยการกระตุนหรือสรางแรง  จูงใจใหผูเรียนเช่ือมโยงประสบการณดวยตนเอง 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (สมองซีกซาย) ครูใหผูเรียนสะทอนความคิดจาก
ประสบการณ และตรวจสอบประสบการณ นักเรียนแบบที่ 2 (What) การพัฒนาความคิดรวบ
ยอดของผูเรียน โดย  ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) 
ครูใหขอมูลขอเท็จจริงและจัดกิจกรรมไปสูความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิด     
รวบยอด  (สมองซีกซาย) ครูใหผูเรียนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงตามทฤษฎี หรือความคิด   
รวบยอดใหผูเรียนวิเคราะหและไตรตรองประสบการณ นักเรียนแบบที่ 3 (How) การปฏิบัติ
และการพัฒนาแนวคิดออกมาเปนการกระทํา โดยขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิด รวบยอด 
(สมองซีกซาย) ผูเรียนลองปฏิบัติโดยผานประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะ ขั้นที่ 6 
ขั้นปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) ผูเรียนปรับปรุง สิ่งที่ปฏิบัติดวยวิธีการของ
ตนเอง และบูรณาการเปนองคความรูของตนเอง ผูเรียนแบบที่ 4 (If) การเชื่อมโยงการเรียนรู
จากการทดลองปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรูที่ลุมลึก โดยขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําไป
ประยุกตใช (สมองซีกซาย) ผูเรียนวิเคราะหแลววางแผนเพื่อประยุกตหรือดัดแปลงสิ่งที่เรียนรู
ไปใชประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  และขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน (สมอง
ซีกขวา) ผูเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดเรียนรูมากับผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการสอนตามแบบปกติ ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการสอนตามแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และการศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ศุภณี  ธรรมปติ (2546 : บทคัดยอ, 4-5) ไดศึกษาผลของการใชแผนการสอนแบบ         
4 MAT หนวยการเรียนเรื่องตัวเราที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน  52 คน โดยการสุมอยาง
งาย แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 26 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 
โดยกลุมทดลองไดรับการสอน โดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT และกลุมควบคุมไดรับการ
สอน โดยใชแผนการสอนตามแบบปกติ โดยการสอนแบบ 4 MAT เปนการจัดกิจกรรมที่
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คํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน 4 แบบ และการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาซึ่ง
แบงเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 นักเรียนที่ชอบจินตนาการเรียนรูจากขอมูลที่เปนรูปธรรม 
สวนที่ 2 นักเรียนที่ชอบวิเคราะหหาเหตุผลเรียนรูจากขอมูลที่เปนนามธรรม สวนที่ 3 นักเรียน
ที่ชอบใชสามัญสํานึกเรียนรูโดยการปฏิบัติจากขอมูลที่เปนนามธรรม และสวนที่ 4 นักเรียนที่
ชอบการเคลื่อนไหว  เรียนรูจากคนควาหาความรูดวยตนเอง สําหรับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ 8  ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ (การพัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นที่ 2 
การ ไตรตรองประสบการณ (การพัฒนาสมองซีกซาย) ขั้นที่ 3 การบูรณาการเขากับแนวคิด
โดยการสังเกต (การพัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นที่ 4 การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด (การพัฒนา
สมองซีกซาย) ขั้นที่ 5 การทํางานตามแนวคิด (การพัฒนาสมองซีกซาย) ขั้นที่ 6 การ
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับตนเองหรือสิ่งแวดลอม (การพัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นที่ 
7 การวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง (การพัฒนาสมองซีกซาย) และขั้นที่ 8 การรวมแสดงความคิดเห็น
กับผูอ่ืนและการปรับตน (การพัฒนาสมองซีกขวา) ซึ่งการศึกษาดังกลาวใชเวลาในการทดลอง
กลุมละ 60 คาบ ๆ ละ 20 นาที ผลการทดลองพบวา  1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
แผนการสอนแบบ 4 MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชแผนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมสุขภาพดาน  
เจตคติในการสอนแบบ 4 MAT และแบบปกติไมแตกตางกัน และ 3) นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT  มีพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547 : บทคัดยอ, 77) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูเรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ      
4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน  58 คน แบงเปนกลุมทดลอง 
จํานวน 29 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ กลุมควบคุม จํานวน 29 คน ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จะมีขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ขั้นตอน ไดแก  1) ขั้นสรางประสบการณ ครูจัดกิจกรรมทบทวน
ความรูเดิมที่เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน โดยใหนักเรียนไดนําเสนอความรูที่แตละคนมีเพ่ือสราง
พ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน  2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ ครูใชเทคนิคใหนักเรียนใช
สมองคิดและไตรตรอง  ประสบการณ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ
นั้น 3) ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ได
จากการรวบรวมประสบการณมาเปนความรูของตนเอง กระตุนใหนักเรียนสรางความคิด    
รวบยอด 4) ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด ครูชวยใหนักเรียนไดเขาใจเรื่องที่เรียนจนสราง
ความคิดรวบยอดของเรื่องที่เรียนได โดยครูแจกใบความรูและถายทอดขอมูลความรูให
นักเรียน และอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมจากที่นักเรียนนําเสนอ 5) ขั้นดําเนินตามแนวคิดที่
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กําหนด นักเรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางประสบการณตรง โดยฝกปฏิบัติเพ่ือใหเขาใจความคิด
รวบยอดอยางชัดเจน 6) ขั้นฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม นักเรียนแสดงความถนัด ความเขาใจ
เน้ือหาวิชา และจินตนาการของตนเองออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ตนเลือก 
โดยนักเรียนวางแผนและนําเสนองานตามที่ตนเองเลือก  7) ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช 
นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และ แนวทางการนําไปใช และ 8) ขั้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนรวมกันสรุปความ  คิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยนความคิด
ความรูซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน โดยนักเรียนสรุปความคิดที่ไดและขอเสนอแนะแลว 
นําเสนอในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิด ความรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา 
ผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู และนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับ   
ที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ลําดับที่ 2 คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู และลําดับ
ที่ 3 คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
 สซิวซีค (Szewezyk 1987 : abstract, อางถึงใน พยงค  จิระพงษ 2544 : 56) ได
ศึกษาผลของการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เลือกเรียนวิชาเรขาคณิตจากโรงเรียนขนาดกลางใกลเมืองชิคาโก ซึ่ง
ไดทําการศึกษาจากชั้นเรียนวิชาเรขาคณิต โดยแบงกลุมทดลองออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
ควบคุม และกลุมทดลอง ซึ่งในกลุมควบคุมใชวิธีสอนแบบเดิม กลุมทดลองใชวิธีสอนแบบ      
4 MAT ตามแนวคิดของ เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy) โดยมีพ้ืนฐานจาก เดวิด 
คอลบ (David Kolb) โดยไดศึกษาตัวแปรเบื้องตน ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ การลงทะเบียนเรียน 
เพศ สมองซีกซาย/ขวา และรูปแบบการเรียนรู ประเภทตาง ๆ ผลสัมฤทธิ์วัดไดจากการ
ทดสอบดานเรขาคณิตตอนสุดทาย การวัดเจตคติมีการทดสอบกอนและหลังการทดลองโดยใช
วิธีการวัดเจตคติทางคณิตศาสตร  ซึ่งรวมถึงการสื่อสารของบุคคล การทํางานของสมองทั้ง
สองซีก ใชสถิติ ANOVA 2 way เปรียบเทียบรายคู โดยวิธีทาง Scheffe ซึ่งไมพบวา
ปฏิสัมพันธตอกัน แตมีนัยสําคัญที่แสดงใหเห็นสืบเน่ืองมาจาก 1) กลุมทดลองมีการแสดงออก
ดานเนื้อหาสาระสูงกวากลุมควบคุม ในการทดสอบปลายภาควิชาเรขาคณิต 2) มีความ
แตกตางกันดานผลสัมฤทธิ์ สืบเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนรูตางกัน 3) การทดสอบเจตคติ
หลังการทดลองขึ้นอยูกับกลุม วิธีการสอนที่ไดรับ เพศ และ 4) กระบวนการที่แตกตางกันใน
การสอน 
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 โบเวอร (Bower 1987, อางถึงใน ชุติมา  อัมพันธ  2544 : 47) ไดศึกษาการใช
เทคนิคแบบ 4 MAT ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร โดยใชนักเรียนกลุมตัวอยางจากรัฐโคโรไลนา 3 โรงเรียน จํานวน 54 คน เรียนรู
เรื่องการคนพบแรงโนมถวงของนิวตัน สวนกลุมทดลองใชการเรียนรูแบบ 4 MAT กลุมควบคุม
ใหใชหนังสือที่ใชสมองซีกซาย  ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ทางการเรียนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ 
 วอน (Vaughn 1991 : abstract, อางถึงใน สุภารัตน  ทาวบุญชู  2546 : 89)  ได
ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT และการสอนเสริมตามแนวของบลูม 
(Bloom) การทดลองใชผูรวมทดลองเปนนักเรียนเกรด 3 จํานวน 99 คน ซึ่งเปนเด็กพิเศษ 
พบวา กลุมที่เรียนโดยใชวิธีการ 4 MAT มีคะแนนสูงกวากลุมควบคุม เม่ือวัดผลตอนสุดทาย 
ครูไดทําการสัมภาษณจากการสํารวจเกี่ยวกับความชอบ วิธีสอน ทําใหครูและนักเรียนพบวา 
ครูชอบการสอนแบบเกามากกวา แตยอมรับวา 4 MAT ชวยในการสอนของเขาสะดวก และ
สรางความคิดรวบยอดไดดี นักเรียนชอบการสอนแบบ 4 MAT ทั้งดานเนื้อหา และกิจกรรมใน
หนวยการเรียน แมวา 4 MAT ไมมีผลสัมฤทธิ์และความทรงจํา แตมีผลตอความรูสึก ความคิด
สรางสรรคอันเนื่องมาจากการใชหนวยการเรียน 
 แมคคารธี (McCarthy 1997 : 46-51) ไดใชระบบ 4 MAT ศึกษานักเรียน           
4 แบบ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผูเรียนแตละคนสามารถนําไปใชในหองเรียนได และชวยพัฒนา
นักเรียนไดตามระบบวัฏจักรการเรียนรู ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเหมาะสมและเปนไปตาม
ธรรมชาติ โดยครูไมแบงแยกนักเรียน แตชวยใหนักเรียนเกิดความสมดุล    ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมดานการคิดวิเคราะห 
 จาไม แอน เมอรเลย (Morley  2000 : abstract, อางถึงใน สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน  
2547: 63) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรูดวยหลักสูตรคอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรสูงกวา นักเรียนที่เรียนหลักสูตร
ตามปกติ 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน ใหเปนคนดี     
มีปญญา มีขีดความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่ม  ศักยภาพของผูเรียนให
สูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย และความเปนสากล 
รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอตามความถนัด และความสามารถ
ของแตละบุคคล โดยเฉพาะในการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร เปนวิชาที่ตองอาศัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร มีการคนควาหาขอเท็จจริงที่หลากหลาย ดังน้ัน 
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทั้งในดานความรู หลักการ 
จิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรูและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดดี 
ประกอบกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นาสนใจ 
สามารถพัฒนาสมองสวนบนทั้งสองซีก คือ สมองซีกขวาและสมองซีกซายใหทํางานสมดุลกัน 
โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนที่มีความสามารถทางสมองที่แตกตาง
กันไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได จึงไดนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่องสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT จะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสรางประสบการณ 2) ขั้น
วิเคราะหประสบการณ 3) ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 4) ขั้นพัฒนาเปน
ทฤษฎีและความคิดรวบยอด 5) ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 6) ขั้นสรางชิ้นงานที่สะทอนความ
เปนตัวเอง 7) ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช และ 8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู สวนรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบการแกปญหาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะมี
จุดมุงหมายใหนักเรียนฝกแกปญหาตาง ๆ โดยผานกระบวนการคิด และการปฏิบัติอยางเปน
ระบบดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้      
1) ขั้นทําความเขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผนแกปญหา 3) ขั้นดําเนินการแกปญหาและ
ประเมินผล และ 4) ขั้นตรวจสอบการแกปญหา ซึ่งในการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
และแบบการแกปญหา จะทําใหทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ถูกตอง โดยมีเอกสาร
งานวิจัยตาง ๆ สนับสนุน ดังนั้น จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับ
ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการ
แกปญหา 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi experimental design แบบ Nonrandomized Control 
Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 65-66) โดยมีขั้นตอนและ     
รายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ปญหา   
วรรณกรรม รวมถึงงานวิ จัยที่ เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล             
การปรับปรุงเครื่องมือ และเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือไป
ทดลองใช แลวเก็บรวบรวมขอมูลนํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และ 
แปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จัย  เปนขั้นตอนที่ เสนอผลการวิ จัยตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ จัดพิมพรายงานฉบับรางเพื่อเสนออนุมัติ 
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ และสง    
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุม  
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน     
4 หองเรียน จํานวนนักเรียน 160 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 และ 2/3 ของโรงเรียน     
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2548 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งมีขั้นตอนในการสุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1. ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อ
เลือกนักเรียน จํานวน 2 หองเรียน เปนกลุมตัวอยาง 
 2. นําแบบทดสอบวัดความรูพ้ืนฐาน จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 25 ขอ ซึ่งผูวิจัยได
คัดเลือกมาจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ไปทดสอบกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 หองเรียน 
 3. นําคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบวัดความรู พ้ืนฐานทั้ง 2 หองเรียน         
มาวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent โดยหอง ป. 2/1  
ไดคาเฉลี่ย (Χ ) = 16.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.98 หอง ป. 2/3  ไดคาเฉลี่ย 
(Χ ) = 16.18 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.18 ผลการทดสอบคาที (t-test) ที่คํานวณ
ได มีคาเทากับ 0.63 (จากตารางคา t) สรุปไดวา นักเรียนทั้ง 2 หองเรียน มีผลการเรียนรูที่ไม  
แตกตางกัน (ดังภาคผนวก ข หนา 114) 
 4. ทําการสุมโดยวิธีการจับฉลากเพื่อกําหนดใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
ไดหอง ป. 2/1 เปนกลุมทดลอง ใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หอง ป. 2/3 เปนกลุม
ควบคุม ใชการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 14 
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ประชากรที่ใชในการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 4 หองเรียน 
รวมนักเรียนทั้งส้ิน 160 คน 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 2 หอง ป. 2/1 จํานวน 

40 คน หอง ป. 2/3 จํานวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 14 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
 
 

 

หอง ป. 2/1 
 

หอง ป. 2/2 
 

หอง ป. 2/3 
 

หอง ป. 2/4 

หอง ป. 2/1 
กลุมทดลอง 

หอง ป. 2/3 
กลุมควบคุม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับใชในการวิจัยครั้งนีมี้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
  1.1 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  1.2 การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
  2.1 ผลการเรียนรูเรื่องสนุกกับไฟฟา 
  2.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร เร่ืองสนุกกับไฟฟา ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบ
การแกปญหา 
 

แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi 
experimental design ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบ Nonrandomized Control 
Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 :  65-66) ซึ่งมีรูปแบบดังใน
ตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
C T1 ~ X T2 

 
 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
   E แทน กลุมทดลอง 
   C แทน กลุมควบคุม 
   T1 แทน การทดสอบกอนทําการทดลอง 
   T2 แทน การทดสอบหลังจากทําการทดลอง 
   X แทน การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
      ~ X แทน การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสนุกกับไฟฟา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 6 แผน เวลา   
12 ชั่วโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสนุกกับไฟฟา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา จํานวน 6 แผน 
เวลา 12 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องสนุกกับไฟฟาเปน
แบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ รวม 25 ขอ 
 4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 เร่ือง คือ 1) เร่ือง 
การตอวงจรไฟฟาอยางงาย และ 2) เร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน โดย
ผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ในแตละดาน 5 ดาน โดยมีคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด 
 5. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง 
สนุกกับไฟฟา ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา จํานวน 1 ฉบับ 
 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
จํานวน 6 แผน มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 
คําอธิบายรายวิชา และเนื้อหาวิทยาศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรูที่ 6 เร่ืองสนุกกับไฟฟา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และไดศึกษาการสรางแบบการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่   
เกี่ยวของ 
  1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดังน้ี 1) ขั้นสรางประสบการณ ครูจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดคิดและรูสึก
วาสิ่งที่จะเรียนรูมีความหมายและเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียนรู 2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ ครูใช
เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหนักเรียนไดวิเคราะหไตรตรอง
ประสบการณที่ไดรับในขั้นที่ 1  3) ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด โดย
นักเรียนจะวิเคราะหไตรตรองความรูที่ครูใหในลักษณะภาพรวม แลวสรุปเปนความคิด       
รวบยอดของนักเรียน 4) ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด โดยครูใชวิธีการตาง ๆ 
ในการใหขอมูลแกนักเรียน เชน คนควา ลงมือปฏิบัติ เรียนรูจากวิทยากรเพื่อพัฒนาการคิด 
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และหาความรูเพ่ิมเติม 5) ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด โดยนักเรียนจะไดทํางานตามหลักการ  
ใบงาน คูมือหรือแบบฝกหัด ตามขั้นตอนที่กําหนดไว 6) ขั้นสรางสิ่งที่สะทอนความเปนตัวเอง 
นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความรูความเขาใจ หรือไดแสดงศักยภาพในลักษณะรูปธรรมที่ชัดเจน 
การบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นนี้ 7) ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช นักเรียนสามารถประยุกตผล
การเรียนรูไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ ได และสามารถเสนอผลงานตอกลุมยอย และ 8) ขั้นแลกเปลี่ยน 
ความรู นักเรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณที่ไดจากการศึกษาคนควากับ  
ผูอ่ืน 
  1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานภาษา           
ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร และดานการวัดผล 
  1.4 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ค หนา 117) โดยใชเกณฑดังนี้ 
    + 1 หมายถึง    แนใจวาสอดคลอง 
       0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง 
    - 1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง 
  1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ    
4 MAT ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 40 คน ที่ไมใชเปนนักเรียนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 2 แผน 
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ   
4 MAT ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย รายละเอียดดังในแผนภูมิที่ 15 
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ขั้นที่ 1 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 
เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องสนุกกับไฟฟา 

และการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
ขั้นที่ 2 

 
เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
 
  
ขั้นที่ 3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานภาษา เน้ือหา และการวัดผล 
 
 
 
ขั้นที่ 4 

 
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคํานวณได มีคาเทากับ 1.00 

 
  
 
 
ขั้นที่ 5 

 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 
 
 
ขั้นที่ 6 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 
 
 
ขั้นที่ 7 

 
นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

 

 
แผนภูมิที่ 15 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
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 2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหา จํานวน 6 แผน โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 
คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู และเนื้อหาวิทยาศาสตรหนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองสนุกกับ
ไฟฟา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหาตามแนวการสอนของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
  2.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา ซึ่งมีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 1) ขั้นทําความเขาใจปญหา ในประเด็นตาง ๆ คือ 1.1) ปญหาถามวา
อยางไร  1.2) มีขอมูลใดบาง  และ  1.3) มีเง่ือนไขอะไรบาง การที่นักเรียนวิเคราะหปญหา   
อยางดีจะชวยใหการเรียนรูในขั้นตอไปดําเนินไปดวยดี  2) ขั้นวางแผนแกปญหา เปนขั้นที่นํา
ขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับปญหามาใชในการวางแผนแกปญหา หากปญหาใดที่เกี่ยวของกับ
การทดลอง ก็จะมีการวางแผนการทดลองดวย เชน สมมติฐาน กําหนดวิธีการทดลอง การ
ตรวจสอบ และรวมถึงแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา  3) ขั้นดําเนินการแกปญหา   
ในขั้นน้ีจะเปนการลงมือในการแกปญหาและประเมินผลวา วิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตอง
หรือไม และวิธีการนั้นจะนําไปใชในการแกปญหาอ่ืน ๆ ไดหรือไม หากไมประสบกับผลสําเร็จ 
ก็ตองยอนกลับไปดําเนินการในขั้นที่ 2 ใหม  และ  4) ขั้นตรวจสอบการแกปญหา จะเปนการ
ประเมินการแกปญหาในภาพรวม ทั้งวิธีการแกปญหา ผลของการแกปญหา การตัดสินใจ และ
การนําไปประยุกตใช 
  2.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหาตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานภาษา           
ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร และดานการวัดผล 
  2.4 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ค หนา 118) 
  2.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
  2.6 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ
การแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 2 แผน ที่ไมใชเปน 
นักเรียนกลุมตัวอยาง 
  2.7 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ไปใชเปนเคร่ืองมือในการ
วิจัย ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 16 
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ขั้นที่ 1 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 
คําอธิบายรายวิชา และเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

เร่ืองสนุกกับไฟฟา และการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
ขั้นที่ 2 

 
เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 

 
 
  
ขั้นที่ 3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานภาษา เน้ือหา และการวัดผล 
 
 
 
ขั้นที่ 4 

 
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคํานวณได มีคาเทากับ 1.00 

 
  
 
 
ขั้นที่ 5 

 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 
 
 
ขั้นที่ 6 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/4 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 2 แผน 
 
 
 
ขั้นที่ 7 

 
นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

 

 
แผนภูมิที่ 16 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
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 3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย   
3 ตัวเลือก ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ 25 ขอ มีขั้นตอนการสรางและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ไดศึกษาหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบปรนัย 
  3.2 นําเนื้อหา และนําจุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง)         
มาวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยปรับระดับ
พฤติกรรมที่ตองการจะใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ใหครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ือง
สนุกกับไฟฟา (รายละเอียดดังภาคผนวก จ หนา 220-221) 
  3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเปนแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 
25 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 
  3.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา ตอคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ดานภาษา ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร และดานการวัดผล 
จํานวน 3 ทาน 
  3.5 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีคา IOC = 1.00 (ดังภาคผนวก ค 
หนา 119-121) 
  3.6 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out)  เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 หองเรียน     
นักเรียนจํานวน 40 คน ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 
  3.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพ่ือหาคุณภาพ ดังนี้   
   3.7.1 ตรวจสอบคาความยากงายและแบบทดสอบปรนัย คือ สัดสวน
จํานวนผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงาย 
ระหวาง 0.20 – 0.80 (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 129) แตเน่ืองจากไดสรางขอสอบจํานวน 35 
ขอ ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 25 ขอ โดยกําหนดเกณฑดังน้ี  1) มีจํานวนขอสอบใน
แตละจุดประสงค (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) ใกลเคียงกัน และกระจายใหครบทุกจุดประสงค     
และ 2) มีคาความยากงายใกลเคียง 0.5 มากที่สุด โดยผูวิจัยไดคัดเลือกขอทดสอบที่มีคาความ
ยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูอยูระหวาง 0.38 – 0.80 (ดังภาคผนวก ค หนา 125) 
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   3.7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย คือ การ
ตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียน  เกง  ออน  ไดดี เพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจ 
จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนขอสอบที่สามารถจําแนกนักเรียนเกง และนักเรียนออน 
ไดดี (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 130) แตเนื่องจากมีขอทดสอบ จํานวน 35 ขอ ผูวิจัยจึง
คัดเลือกขอทดสอบใหเหลือ 25 ขอ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้  1) มีจํานวนขอทดสอบในแตละ  
จุดประสงค (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) ใกลเคียงกัน และกระจายใหครบทุกจุดประสงค และ      
2) มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.80 ซึ่งผลการตรวจคาอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ผูวิจัยไดคัดเลือกขอทดสอบที่มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.38 – 0.47 (ดังภาคผนวก ค หนา 125) 
   3.7.3 ตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ การตรวจสอบผลการวัด
ที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยที่ผูวิจัยไดเลือกแบบทดสอบปรนัยที่ผานเกณฑ จํานวน 25 ขอ นํามา
หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR – 20   
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123) ซึ่งผลการตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบ   
ปรนัยมีคาเทากับ 0.86 (ดังภาคผนวก ค หนา 126) โดยมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ     
ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 17 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลักการเขียน 

และการสรางแบบทดสอบปรนัย 
 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะหจํานวนขอทดสอบในแตละเรื่องตามเนื้อหา และ 

จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 
 
  

 

ขั้นที่ 3 
 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 35 ขอ 
 

 
 
ขั้นที่ 4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ ดานภาษา เน้ือหา และดานการวัดผล 
  
 
ขั้นที่ 5 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) 

มีคาเทากับ 1.00 
 
 
 
ขั้นที่ 6 

ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 40 คน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 
 
 
ขั้นที่ 7 

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย และหาคา 
อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และคัดเลือก 

หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 
ของคูเดอร ริชารดสัน 

 
แผนภูมิที่ 17 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา 
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 4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ใน 2 เร่ือง คือ    
1) การตอวงจรไฟฟาอยางงาย  และ  2) พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน โดย
ผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยจะมีการประเมินการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง 5 ดาน  
ดังนี้ 
  4.1การประเมินความสามารถในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย จะมีการ
ประเมินใน 5 ดาน คือ  1) ทดลองตอวงจรไฟฟา  2) การปฏิบัติงาน  3) ผลการบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  4) การเก็บวัสดุอุปกรณเม่ือเลิกการปฏิบัติงาน  และ  5) ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนและประเมินใหดังนี้ 
   4.1.1 เรื่องการตอวงจรไฟฟา 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานในการตอ
วงจรไฟฟา ทําใหหลอดไฟฟาสวาง ใบพัดหมุนไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามขั้นตอน และ
กลาซักถามปญหาที่สงสัยทุกเรื่อง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานในการ
ตอวงจรไฟฟา ทําใหหลอดไฟฟาสวาง ใบพัดหมุนไดถูกตองเปนบางครั้ง และกลาซักถาม
ปญหาที่สงสัยเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานในการตอ
วงจรไฟฟา ทําใหหลอดไฟฟาสวาง ใบพัดหมุนไดนอย และไมกลาซักถามปญหาที่สงสัย 
   4.1.2 การปฏิบัติงาน    
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานมาก และสามารถปฏิบัติงานไดคลองแคลว รวดเร็วมากดวยตนเอง   
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานมาก และสามารถปฏิบัติงานไดคลองแคลว รวดเร็วเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานนอย และปฏิบัติงานไดลาชา 
   4.1.3 ผลการบันทึกการปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามขั้นตอนดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณโดยคําแนะนําหรือชี้แนะของครูเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไดบาง ตามคําแนะนําหรือชี้แนะของครูโดยตลอด 
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   4.1.4 การเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกการปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง เก็บวัสดุอุปกรณไดถูกตอง
ครบถวน เปนระเบียบเรียบรอยดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง เก็บวัสดุอุปกรณได
ถูกตองครบถวน เปนระเบียบเรียบรอยโดยครูไดใหคําชี้แนะเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง เก็บวัสดุอุปกรณไดถูกตอง 
เปนเพราะคําแนะนําหรือชี้แนะของครูโดยตลอด 
   4.1.5 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานในการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย โดยไมเกิดเปนอันตรายแตอยางใดดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานในการ
ตอวงจรไฟฟาอยางงาย โดยไมเกิดเปนอันตรายเพราะคําแนะนําหรือชี้แนะของครูเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานในการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย โดยไมเกิดเปนอันตรายเพราะคําแนะนําหรือชี้แนะของครูโดยตลอด 
  4.2 การประเมินความสามารถในเรื่อง พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน
พลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ มี 5 ดาน คือ 1) ทดลองเรื่องพลังงานไฟฟา
สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ  2) การปฏิบัติงาน        
3) ผลการบันทึกการปฏิบัติงาน  4) การเก็บวัสดุอุปกรณเม่ือเลิกการปฏิบัติงาน และ 5) ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนและประเมิน ดังนี้ 
   4.2.1 เรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน
วาเครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสง เสียง ความรอน 
และพลังงานกล หรือเปนพลังงาน 2 อยาง ในเวลาเดียวกันไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และ
กลาซักถามปญหาตาง ๆ 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อ
พิสูจนวาเครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสง เสียง 
ความรอน และพลังงานกล หรือเปนพลังงาน 2 อยาง ในเวลาเดียวกันไดถูกตองเปนบางครั้ง 
และกลาซักถามปญหาตาง ๆ เปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน
วาเครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสง เสียง ความรอน 
และพลังงานกล หรือเปนพลังงาน 2 อยาง ในเวลาเดียวกันไดนอย และไมคอยกลาซักถาม
ปญหาตาง ๆ 
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   4.2.2 การปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานมาก และปฏิบัติงานไดคลองแคลวรวดเร็วมากดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง มีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานดี และปฏิบัติงานไดคลองแคลวรวดเร็วเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานนอย และปฏิบัติงานไดลาชา 
   4.2.3 ผลการบันทึกการปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามขั้นตอนดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอน โดยคําแนะนําหรือชี้แนะของครูเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไดบาง ตามคําแนะนําหรือชี้แนะของครูโดยตลอด 
   4.2.4 การเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกการปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง เก็บวัสดุอุปกรณไดถูกตอง
ครบถวน เปนระเบียบเรียบรอยดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง เก็บวัสดุอุปกรณได
ถูกตองครบถวน เปนระเบียบเรียบรอยโดยคําชี้แนะของครูเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง เก็บวัสดุอุปกรณไดครบ
ถูกตอง โดยคําชี้แนะของครูโดยตลอด 
   4.2.5 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    ความสามารถสูงได 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานเพ่ือพิสูจนให
เห็นวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยไมเกิด
เปนอันตรายแตอยางใดดวยตนเอง 
    ความสามารถปานกลางได 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานเพื่อ
พิสูจนใหเห็นวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเคร่ืองใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
โดยไมเกิดเปนอันตรายแตอยางใดเปนเพราะคําชี้แนะของครูเปนบางครั้ง 
    ความสามารถต่ําได 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานเพื่อพิสูจนให
เห็นวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยไมเกิด
เปนอันตรายแตอยางใดเปนเพราะคําชี้แนะของครูโดยตลอด 
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  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
เร่ืองสนุกกับไฟฟา 1) การตอวงจรไฟฟาอยางงาย และ 2) พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน
พลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ มีดังนี้ 
  1. ศึกษารูปแบบการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร และเขียนแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 2 เร่ือง คือ 1) การตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย  และ  2) พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
  2. เสนอแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองในดานภาษา เน้ือหา และดานการวัดผล 
  3. หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ค หนา 122-123) 
  4. ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรตาม
คําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
  5. นําเครื่องมือแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรไป
ทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
  6. นําผลคะแนนที่ไดจากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร ทั้ง 5 ดาน ในแตละเรื่อง มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และหาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑการแปลความหมายเพื่อนําไปใชในการทดสอบ ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงานต่ํา 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.00  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง 
แลวนําคะแนนเฉลี่ยรวมการวัดความสามารถเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย ทั้ง 5 ดาน 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ทั้ง 5 ดาน คะแนนเต็ม 15 คะแนน มาแปลความหมายตาม
เกณฑดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยรวม 0 – 7.49  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ต่ํา 
   คะแนนเฉลี่ยรวม 7.50 – 11.49  หมายถึง  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยรวม 11.50 – 15.00  หมายถึง  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสูง 
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 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ หนา 147, 151) สําหรับขั้นตอนในการสรางแบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร มีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิที่ 18 
  
 
ขั้นที่ 1 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
และเขียนแบบประเมินความสามารถใหเหมาะสมกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น 

โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
 
 
 
ขั้นที่ 2 

เสนอแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ดานภาษา เน้ือหา  
และดานการวัดผล 

 
  
ขั้นที่ 3  

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) โดยมีคาเทากับ 1.00 
 

 
 
 
ขั้นที่ 4 

ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ 
  
 
ขั้นที่ 5 นําเครื่องมือแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
 
 
ขั้นที่ 6 

นําผลคะแนนที่ไดจากการประเมินทั้ง 5 ดาน ในแตละเรื่องมาวิเคราะห 
หาคาเฉล่ีย (Χ ) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวนําคะแนนรวมมาแปลความหมาย 
ตามเกณฑที่กําหนด 

 
แผนภูมิที่ 18 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 
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 5. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน เปนแบบสัมภาษณที่ตองการใหรูสึก
ถึงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสนุกกับฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ใน 3 ประเด็น 
คือ  1) นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนรูหรือไม เพราะอะไร  2) นักเรียนชอบกิจกรรมใน
การเรียนรูหรือไม เพราะอะไร  และ  3) นักเรียนจะนําความรู ความเขาใจ ในการใชไฟฟา
อยางประหยัดและปลอดภัย ไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร  ผลจากการ
ตอบแบบสัมภาษณของนักเรียน จะนํามาจัดเปนขอยอยในแตละดาน โดยคิดเปนรอยละจาก
จํานวนผูตอบทั้งหมดในชั้นเรียน แลวนํามาจัดอับดับความคิดเห็น 
  ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็น มีดังนี้ 
  5.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องสนุกกับไฟฟา 
  5.2 สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรให
เหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
  5.3 นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน เสนอตอคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ดานภาษา เน้ือหา และดานการวัดผลวิทยาศาสตร 
  5.4 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ค หนา 124) 
  5.5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ (รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 19) 
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ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 

 
 
ขั้นที่ 2 สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นใหเหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 
  
ขั้นที่ 3 นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ดานเนื้อหา ภาษา 
และดานการวัดผล 

 
 

 

ขั้นที่ 4 
 

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) โดยมีคาเทากับ 1.00 
 

  
 
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณความคิดเห็นตามคําแนะนําของ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

 
แผนภูมิที่ 19 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็น 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดแบงการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1.2 แนะนําวิธีจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกอนทํา
การวิจัย หองละ 40 นาที 
  1.3 ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนเรียน 
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 2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการสอนนักเรียนดวยตนเองทั้งสองกลุม คือ กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางไวเพ่ือปองกันไมใหเกิดตัวแปร        
แทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู เชน เพศ อายุ บุคลิกภาพ และประสบการณในดานการสอน 
ฯลฯ ไดดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่ไดสรางไว ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  2.1 เวลาที่ใชในการทดลอง ไดทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2548 จํานวน 3 สัปดาห รวม 12 ชั่วโมง โดยสอนสัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
  2.2 จัดชวงเวลาในการเรียนรูของแตละวันของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  2.3 กําหนดใชชวงเวลาตางกัน ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 ตารางสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

วัน / เวลา 8.30 – 10.30 น. 13.30 – 15.30 น. 
จันทร กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
พุธ กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

 

  2.4 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องสนุกกับไฟฟา มีเน้ือหาประกอบดวย แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิด 
พลังงานไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนใน
การทํางานตาง ๆ พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน สํารวจเครื่องใชไฟฟา
ตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอ่ืน และใชไฟฟาอยางประหยัด   
ปลอดภัย และการนําความรูไปใชเปนประโยชนในชวีิตประจําวัน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ   
4 MAT และแบบการแกปญหา ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 เน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ เร่ือง 
1 แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
2 การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
3 พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
4 พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอื่น 
5 สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปล่ียนพลังงานไฟฟาใหเปน 

พลังงานอื่น 
6 ใชไฟฟาอยางประหยัด  ปลอดภัย  และการนําความรูไปใชเปนประโยชน 

ในชีวิตประจําวัน 
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 3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองสนุกกับไฟฟา 
จํานวน 25 ขอ ซึ่งวัดเกี่ยวกับดานความรู การวิเคราะห และการนําไปใช ไปทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 
วิทยาศาสตร ไปวัดกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม และนําแบบสัมภาษณความ   
คิดเห็นของนักเรียนไปสัมภาษณนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นสรางประสบการณ ครูจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดคิดและรูสึกวา
สิ่งที่จะเรียนรูมีความหมายและเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียนรู 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ ครูใชเทคนิคในการจัดกิกจรรมการเรียนรูที่
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหนักเรียนไดวิเคราะหไตรตรองประสบการณที่ไดรับในขั้นที่ 1  
 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด นักเรียนจะวิเคราะหไตรตรอง
ความรูที่ครูใหในลักษณะภาพรวม แลวสรุปเปนความคิดรวบยอดของนักเรียน 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด ครูใชวิธีการตาง ๆ ในการใหขอมูล
แกนักเรียน เชน คนควา ลงมือปฏิบัติเรียนรูจากวิทยากรเพื่อพัฒนาการคิด และหาความรู   
เพ่ิมเติม 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด นักเรียนจะไดทํางานตามหลักการ ใบงาน คูมือ 
หรือแบบฝกหัดตามขั้นตอนที่กําหนดไว 
 6. ขั้นสรางสิ่งที่สะทอนความเปนตัวเอง นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความรู ความ
เขาใจ หรือไดแสดงศักยภาพในลักษณะรูปธรรมที่ชัดเจน การบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นน้ี 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช นักเรียนจะสามารถประยุกตผลการเรียนรูไปสู  
กิจกรรมอ่ืน ๆ ได และสามารถเสนอผลงานตอกลุมยอย 
 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู นักเรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณ
ที่ไดจากการศึกษาคนควากับผูอ่ืน 
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ข้ันสราง การเริ่มตน  สัญลักษณ ความหมาย 
ประสบการณ    การเริ่มตน 
 กระตุนใหนักเรียนไดทบทวนความรู ความคิด   การสิ้นสุด 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ    
    กระบวนการ 
     

ข้ันวิเคราะห นําเสนอเนื้อหาที่เรียน   การตัดสินใจ 
ประสบการณ     
 นักเรียนคิดไตรตรอง และรวมกนอภิปายกลุม   ทิศทาง 
 และแสดงความคิดเห็น    
     
ข้ันปรับมวลประสบการณ นักเรียนสรางความคิดรวบยอดของตนเอง    
ไปสูความคิดรวบยอด เม่ือไดวิเคราะหไตรตรอง    
     
ข้ันพัฒนาเปนทฤษฎี นักเรียนคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมโดยการ    
และความคิดรวบยอด ลงมือปฏิบัติเพื่อพฒันาการคิด    
     
ข้ันทําตามหลักการ นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจากใบงาน     
แนวคิด แบบฝกหัด หรือทําตามข้ันตอนที่    
 กําหนด    
 
 

 ผาน  

ซอมเสริม 

ข้ันสรางสิ่งที่สะทอน นักเรียนแสดง ไมผาน  
ความเปนตัวของตัวเอง ความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชาออกมา    
 เปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน    
 การสรางชิ้นงาน    
 
 

    

ข้ันวิเคราะหและ วิเคราะหแผนงานใหเขากับ    
การนําไปใช เน้ือหา / ทักษะของตัวเอง    
     
ข้ันแลกเปลี่ยนความรู ปฏิบัติงานสําเร็จแลวแลกเปลี่ยน    
ความคิดกับผูอื่น ความรูกับผูอื่น    
 
 

    

 ส้ินสุด    
 
 

แผนภูมิที่ 20 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
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ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา ในประเด็นตาง ๆ คือ 1.1) ปญหาถามวาอยางไร        
1.2) มีขอมูลใดบาง  และ  1.3) มีเง่ือนไขอะไรบาง การที่นักเรียนวิเคราะหปญหาอยางดีจะ
ชวยใหการเรียนรูในขั้นตอไปดําเนินไปดวยดี 
 2. ขั้นวางแผนแกปญหา เปนขั้นที่นําขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับปญหามาใชใน
การวางแผนแกปญหา หากปญหาใดที่เกี่ยวของกับการทดลองก็จะมีการวางแผนการทดลอง
ดวย เชน สมมติฐาน กําหนดวิธีการทดลอง การตรวจสอบ และรวมถึงแนวทางในการ
ประเมินผลการแกปญหา  
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา ในขั้นน้ีจะเปนการลงมือในการแกปญหา และประเมิน
วาวิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไม และวิธีการนั้นจะนําไปใชในการแกปญหาอ่ืน ๆ 
ไดหรือไม หากไมประสบกับผลสําเร็จก็ตองยอนกลับไปดําเนินการในขั้นที่ 2 ใหม 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา จะเปนการประเมินการแกปญหาในภาพรวมทั้ง
วิธีการแกปญหา ผลของการแกปญหา การตัดสินใจ และการนําไปประยุกตใช (รายละเอียด    
ดังแผนภูมิที่ 21) 
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 การเริ่มตน  สัญลักษณ ความหมาย 
  

 
   

การเริ่มตน 
ข้ันทําความเขาใจ ทําความเขาใจปญหาในประเด็น   การสิ้นสุด 
ปญหา                1.  ปญหาถามวาอยางไร    
                2.  มีขอมูลใดบาง   กระบวนการ 
                3.  มีเงื่อนไขอะไรบาง    
    การตัดสินใจ 
     
    ทิศทาง 
ข้ันวางแผน วิเคราะหขอมูลในข้ันที่ 1 เพื่อนํามาวางแผน    
แกปญหา แกปญหา (การปฏิบัติ/การทดลอง)    
     
     
     
ข้ันดําเนินการ ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาพรอมประเมินวา    
แกปญหา วิธีการถูกตองหรือไม หรือกลับไปทํา    
และประเมินผล ความเขาใจปญหา/แกปญหาใหม    
     
     
     
ข้ันตรวจสอบ ประเมินภาพรวมทั้งหมด    
การแกปญหา -  วิธีการแกปญหา    
 -  ผลการแกปญหา/การตัดสินใจ  ซอมเสริม 
 -  การนําความรูไปประยุกตใช    
     
     
    
    
 ประเมินผลการดําเนินงาน    
     
     
     
 
 

    

 ส้ินสุด    
 
 

แผนภูมิที่ 21 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective : IOC) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 117-118) 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตรได
ดําเนินการดังนี้ 
   1.2.1 ตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบโดยการหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค หนา 119-121) 
   1.2.2 ตรวจสอบคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอทดสอบ
แบบปรนัย (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 125) 
   1.2.3 ตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของขอทดสอบแบบปรนัย โดยใชสูตร    
KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา     
126)   
  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 122-123) 
  1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณความคิดเห็นโดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค      
หนา 124) 
 2. การทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบาดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา  
ใชคาสถิติดังนี้ 
   2.1.1 คาเฉลี่ย (Mean) 
      

     Χ  = 
Ν
ΣΧ  

 
     เม่ือ Χ  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
      ΣΧ  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        Ν  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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   2.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

     S.D.  =  ( )
Ν
Χ−ΧΣ

2

 

 
   2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรูระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย
การทดสอบคา t-test แบบ Independent คํานวณจาก 
 

    จากสูตร   t  =  

2

2
2

1

2
1

11

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

  

     เม่ือ   t หมายถึง  การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
      1Χ  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
      2Χ  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
      2

1S  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
      2

2S  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
      1Ν  หมายถึง  จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
      2Ν  หมายถึง  จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
 
   2.1.4 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา ที่จัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา โดยการทดสอบความแตกตางของผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียน ใชการทดสอบคา t-test แบบ Dependent คํานวณจาก 
 

    จากสูตร   t  =  
( )
1 -n 

DDn

D
22 Σ−Σ

Σ  

  

 เม่ือ  t    แทน  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
  DΣ  แทน  ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
            ของแตละคน 
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  2DΣ  แทน  ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
            ของแตละคนยกกําลังสอง 
  )D( 2Σ  แทน  ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
            ของแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง 
  n   แทน  จํานวนนักเรียน 
 
  2.2 วิเคราะหผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่องสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ
แบบการแกปญหา ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถ
เปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ การแปลคาของแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานมี 3 ระดับ คือ มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานปานกลาง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานต่ํา ใชคาเฉลี่ย 
(Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนรวมมาแปลความหมายตามเกณฑ 
  2.3 การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ใน 3 ประเด็น คือ 1) ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู  2) ดานกิจกรรมการเรียนรู  และ  3) ดานการนําความรูความเขาใจ  
ไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน การแปลคาของแบบสัมภาษณความคิดเห็นใชคา
รอยละ (%) เน่ืองจากมีคําตอบที่หลากหลาย 
 

สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยขอเสนอภาพรวมในการวิจัย (รายละเอียดดังตารางที่ 8)  
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ตารางที่ 8 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย แนวทางใน 
การดําเนินงาน 

นักเรียน/ระดับ เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู 
เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการ 
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
และแบบการแกปญหา 

การทดสอบ 
ผลการเรียนรู 

นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
อําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรี 

แบบทดสอบวัดผลการ 
เรียนรู ใชสถิติในการ 
วิเคราะหขอมลู คือ 
คาเฉล่ีย (Χ ) และคา 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คา t-test แบบ 
Independent และ 
t-test แบบ Dependent 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
ในเรื่องการตอวงจรไฟฟา 
อยางงาย และเร่ืองพลังงานไฟฟา 
สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น 
โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภท 
ตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรู 
แบบ 4 MAT และแบบการแก 
ปญหา 

การประเมิน 
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติ 
งาน 

 แบบประเมินความ 
สามารถในการปฏิบัติ 
งานวิทยาศาสตร 
วิเคราะหขอมูล โดยใช 
คาเฉล่ีย (Χ ) และคา 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และนําคะแนน 
รวม มาแปลความหมาย 
ตามเกณฑที่กําหนด 

3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT และแบบการแกปญหา 

การสัมภาษณ 
ความคิดเห็น 

 แบบสัมภาษณความ 
คิดเห็น วิเคราะหขอมูล 
โดยใชคารอยละ (%) 

 
สรุป 

 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบ Nonrandomized Control Group Pretest – 
Posttest Design กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 80 คน เปนกลุมทดลอง จํานวน 40 คน และกลุม  
ควบคุม จํานวน 40 คน โดยที่ผูวิจัยเก็บขอมูลดัวยตนเอง แลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดย
เปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 82

การแกปญหา โดยใชวิธีการ t-test แบบ Independent สวนผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน
ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา โดยใชวิธีการ t-test 
แบบ Dependent สวนขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน 
พลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนรวมมาแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด 
และขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน ใน 3 ดาน คือ ดานบรรยากาศใน
การเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ผูวิจัยไดเก็บ   
รวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางมีจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 40 คน     
ใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมควบคุม จํานวน 40 คน ใชการจัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหา ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน โดยวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียน เร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถ
เปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ และสัมภาษณความคิดเห็นของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุม ดวยตนเอง เพ่ือเปนการตอบวัตถุประสงค และขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่อง
การตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 

 สําหรับรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน มีดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 และแบบการแกปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับ
ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการ
แกปญหา แตกตางกันหรือไม ดังตารางที่ 9 และ 10 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคะแนน ผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการ 
 แกปญหา 
 

การจัดการเรียนรู จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนรวม
กอนเรียน 

คะแนนรวม 
หลังเรียน 

ΣD ΣD2 t-test 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 40 625 865 240 1,594 19.09 
การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 40 599 762 163 767 15.87 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เร่ืองสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ     
4 MAT มีคะแนนรวมกอนเรียน 625 คะแนน คะแนนรวมหลังเรียน 865 คะแนน คา ΣD = 240, 
คา ΣD2 = 1,594 เม่ือทดสอบความแตกตางของคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน 
โดยการทดสอบคา t-test แบบ Dependent พบวา คา t = 19.09 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร เรื่องสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการ
เรียนรูแบบการแกปญหา มีคะแนนรวมกอนเรียน 599 คะแนน คะแนนรวมหลังเรียน 762 
คะแนน คา ΣD = 163, คา ΣD2 = 767 เม่ือทดสอบความแตกตางของคะแนนรวมกอนเรียน
และหลังเรียน โดยการทดสอบคา t-test แบบ Dependent พบวาคา t = 15.87 ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) ระหวางกลุมทดลอง 
  โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมควบคุม โดยการจัดการเรียนรู 
  แบบการแกปญหา 
 

การจัดการเรียนรู จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนรวม 
หลังเรียน 

Χ  S.D. t-test 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 40 865 21.63 2.11 
การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 40 762 19.05 2.77 

 

4.69* 

 

 จากตารางที่ 10 พบวา คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 เรื่องสนุกกับไฟฟา โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนนรวม 865 
คะแนน คาเฉลี่ย (Χ ) = 21.63 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.11 สวนคะแนนผลการ
เรียนรูหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่องสนุกกับไฟฟา โดยการ
จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา มีคะแนนรวม 762 คะแนน คาเฉลี่ย (Χ ) = 19.05 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.77 เม่ือตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test แบบ 
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Independent พบวา คา t = 4.69 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยผลการเรียนรูของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ  
4 MAT สูงกวาผลการเรียนรูของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา 
 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเร่ืองการตอ 
 วงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น 
 โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ 
 แบบการแกปญหา 
 การวิ เคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิ จัยขอที่ 2 จากการวิ เคราะห
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่อง
พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหาแตกตางกันหรือไม (ดังตารางที่ 11, 12, 13 
และ 14) 
 

ตารางที่ 11 ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟา 
  อยางงาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  และแบบการแกปญหา 
 

ความสามารถในเรื่องการตอ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
วงจรไฟฟาอยางงาย Χ  S.D. ระดับความ 

สามารถ 
ลําดับ 
ที่ 

Χ  S.D. ระดับความ 
สามารถ 

ลําดับ 
ที่ 

1.  ดานการตอวงจรไฟฟา 2.80 0.45 สูง 3 2.53 0.66 สูง 3 
2.  ดานการปฏิบัติงาน 2.73 0.48 สูง 4 2.50 0.67 สูง 4 
3.  ดานบันทึกผลการปฏิบัติงาน 2.35 0.73 ปาน 

กลาง 
5 2.23 0.71 ปาน 

กลาง 
5 

4.  ดานการเก็บวัสดุอุปกรณ 
     เมื่อเลิกการปฏิบัติงาน 

2.88 0.30 สูง 1 2.58 0.47 สูง 2 

5.  ดานความปลอดภัยในการ 
     ปฏิบัติงาน 

2.85 0.36 สูง 2 2.60 0.49 สูง 1 

รวม 2.72 0.53 สูง - 2.49 0.62 ปาน 
กลาง 

- 

 

 จากตารางที่ 11 เม่ือพิจารณาระดับความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ใน
เร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงายเปนรายดานทั้ง 5 ดาน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2    
มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ในภาพรวมอยูในระดับสูง  
เรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 ดานการเก็บวัสดุอุปกรณเม่ือเลิกการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.88, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86

S.D. = 0.30) ลําดับที่ 2 ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.85, S.D. = 0.36) ลําดับ
ที่ 3 ดานการตอวงจรไฟฟา (Χ  = 2.80, S.D. = 0.45) ลําดับที่ 4 ดานการปฏิบัติงาน (Χ  = 
2.73, S.D. = 0.48) และลําดับที่ 5 ดานบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.35, S.D. = 0.73) 
 สวนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย เปนรายดาน
ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 ดานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.60, S.D. = 0.49) ลําดับที่ 2 ดานการเก็บวัสดุอุปกรณเม่ือ
เลิกการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.58, S.D. = 0.47) ลําดับที่ 3 ดานการตอวงจรไฟฟา (Χ  = 2.53, 
S.D. = 0.66) ลําดับที่ 4 ดานการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.50, S.D. = 0.67) และลําดับที่ 5 ดาน
บันทึกผลการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.23, S.D. = 0.71) 
 ดังน้ัน ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟา
อยางงาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT (Χ  = 2.72, 
S.D. = 0.53) สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา (Χ  = 2.49, S.D. = 0.62) 
 

ตารางที่ 12 ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องพลังงานไฟฟา 
  สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  และแบบการแกปญหา 
 

ความสามารถในเรื่องพลังงาน การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
ไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน 
พลังงานอื่น โดยผาน 
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 

Χ  S.D. ระดับความ 
สามารถ 

ลําดับ 
ที่ 

Χ  S.D. ระดับความ 
สามารถ 

ลําดับ 
ที่ 

1.  ดานการเปลี่ยนแปลง 
     พลังงานไฟฟาใหเปน 
     พลังงานอื่น 

2.78 0.45 สูง 3 2.45 0.67 ปาน 
กลาง 

4 

2.  ดานการปฏิบัติงาน 2.68 0.50 สูง 4 2.53 0.66 สูง 3 
3.  ดานบันทึกผลการปฏิบัติงาน 2.38 0.69 ปาน 

กลาง 
5 2.25 0.77 ปาน 

กลาง 
5 

4. ดานการเก็บวัสดุอุปกรณ 
    เมื่อเลิกการปฏิบัติงาน 

2.88 0.30 สูง 1 2.60 0.49 สูง 2 

5.  ดานความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 

2.83 0.35 สูง 2 2.63 0.46 สูง 1 

รวม 2.71 0.51 สูง - 2.49 0.64 ปาน 
กลาง 

- 
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 จากตารางที่ 12 เม่ือพิจารณาระดับความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ใน
เรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นเปนรายดานทั้ง 5 ดาน พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2    มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง  เรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 ดานการเก็บวัสดุอุปกรณเม่ือเลิกการ
ปฏิบัติงาน (Χ  = 2.88, S.D. = 0.30) ลําดับที่ 2 ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Χ  = 
2.83, S.D. = 0.35) ลําดับที่ 3 ดานการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอ่ืน (Χ  = 
2.78, S.D. = 0.45) ลําดับที่ 4 ดานการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.68, S.D. = 0.50) และลําดับที่ 5 
ดานบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.38, S.D. = 0.69) 
 สวนการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน
อ่ืน เปนรายดานทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 
ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.63, S.D. = 0.46) ลําดับที่ 2 ดานการเก็บวัสดุ
อุปกรณเม่ือเลิกการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.60, S.D. = 0.49) ลําดับที่ 3 ดานการปฏิบัติงาน (Χ  = 
2.53, S.D. = 0.66) ลําดับที่ 4 ดานการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอ่ืน (Χ  = 
2.45, S.D. = 0.67) และลําดับที่ 5 ดานบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Χ  = 2.25, S.D. = 0.77) 
 ดังน้ัน ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเร่ืองพลังงานไฟฟา
สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ    ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT (Χ  = 2.71, S.D. = 0.51) สูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา (Χ  = 2.49, S.D. = 0.64) 
 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
  ระหวางกลุมทดลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MATและกลุมควบคุม โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
  

 

การจัดการเรียนรู 
จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
รวม 

Χ  S.D. t-test 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 40 544 13.60 1.62 
การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 40 497 12.43 2.53 

 

2.44 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา คะแนนความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใน
การตอวงจรไฟฟาอยางงายโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนนรวมจากการปฏิบัติงาน  
ทุกดาน (5 ดาน) = 544 คะแนน (ดังภาคผนวก ง หนา 134) คาเฉลี่ย  (Χ ) = 13.60 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.63 สวนคะแนนความสามารถของนักเรียนจากการปฏิบัติงานทกุ
ดาน (5 ดาน) โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา มีคะแนนรวม = 497 คะแนน (ดัง
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ภาคผนวก ง หนา 135) คาเฉลี่ย (Χ ) = 12.43 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.53 เม่ือ
ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test แบบ Independent พบวา คา t = 2.44 ซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา  
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย ของ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา      
แตกตางกัน โดยคะแนนความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในการตอวงจรไฟฟา
อยางงาย โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาคะแนนความสามารถของนักเรียนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 

ตารางที่ 14 การเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน 
  พลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ระหวางกลุมทดลองโดยการ 
  จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมควบคุมโดยการจัดการเรียนรูแบบการแก 
  ปญหา 
 

 

การจัดการเรียนรู จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
รวม 

Χ  S.D. t-test 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 40 541 13.53 1.84 
การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 40 498 12.45 2.69 

 

2.12** 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา คะแนนความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใน
เร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดย
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนนรวมจากการปฏิบัติงานทุกดาน (5 ดาน) = 541 คะแนน 
(ดังภาคผนวก ง หนา 136) คาเฉลี่ย  (Χ ) = 13.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.84 
สวนคะแนนความสามารถของนักเรียนจากการปฏิบัติงานทุกดาน (5 ดาน) โดยการจัดการ
เรียนรูแบบการแกปญหา มีคะแนนรวม = 498 คะแนน (ดังภาคผนวก ง หนา 137) คาเฉลี่ย 
(Χ ) = 12.45 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.69 เม่ือตรวจสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยดวย t-test แบบ Independent พบวา คา t = 2.12 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว โดยคะแนนความสามารถของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาคะแนนความสามารถ
ของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ  
 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหาเปนอยางไร 
 จากการนําคําตอบแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2    
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหาใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานการนําความรู ความเขาใจไปใชใหเกิดเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน มาจัดเรียบเรียงเปนรายขอในแตละดาน และคิดเปนจํานวนรอยละ
จากผูตอบตอนักเรียนในชั้น (ดังภาคผนวก ง หนา 138-139) รายละเอียดดังตารางที่ 15 – 20 
 

ตารางที่ 15 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT ในดานบรรยากาศการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  

ความคิดเห็นของนักเรียนดานบรรยากาศในการเรียนรู 
จํานวน คิดเปน

รอยละ 
ลําดับที่ 

1.  รูสึกอบอุนมีบรรยากาศความเปนกันเอง 30 75.00 1 
2.  ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 27 67.50 2 
3.  ไดชวยกันคิด วิเคราะห ไตรตรอง การเรียนรู และชวยเหลือเพ่ือน ๆ 
     ในกลุม 

18 45.00 3 

4.  ไดตอบคําถามครูมากมายในประเด็นตาง ๆ 17 42.50 4 
5.  ไดศึกษาขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ และใชอุปกรณจริงในการปฏิบัติงาน 16 40.00 5 
6.  ไดวาดภาพประกอบเพื่อสรางสรรคงานที่ดีมีคุณภาพ 15 37.50 6 
7.  ไดแลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือน ๆ ตางกลุม 14 35.00 7 
8.  ไดแสดงผลงาน 2   5.00 8 

 

 จากตารางที่ 15 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดานบรรยากาศใน
การเรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามลําดับ   
ไดแก ลําดับที่ 1 รูสึกอบอุนมีบรรยากาศความเปนกันเอง คิดเปนรอยละ 75.00 ลําดับที่ 2 ได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง คิดเปนรอยละ 67.50 ลําดับที่ 3 ไดชวยกันคิด วิเคราะห ไตรตรองการ
เรียนรู และชวยเหลือเพื่อน ๆ ในกลุม คิดเปนรอยละ 45.00 ลําดับที่ 4 ไดตอบคําถามครู
มากมายในประเด็นตาง ๆ คิดเปนรอยละ 42.50 ลําดับที่ 5 ไดศึกษาขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ 
และใชอุปกรณจริงในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 40.00 ลําดับที่ 6 ไดวาดภาพประกอบเพื่อ
สรางสรรคงานที่ดีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 37.50 ลําดับที่ 7 ไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือน ๆ 
ตางกลุม คิดเปนรอยละ 35.00 และลําดับที่ 8 ไดแสดงผลงาน คิดเปนรอยละ 5.00 
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ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT ในดานกิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  

ความคิดเห็นของนักเรียนดานกิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน คิดเปน

รอยละ 
ลําดับที่ 

1.  ชอบการทดลอง 33 82.50 1 
2.  เขาใจเนื้อหาที่เรียนรูไดงายเรียนสนุก 13 32.50 2 
3.  ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกดวยความเชื่อมั่นในตนเอง 11 27.50 3 
4.  ไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่ชอบและไมชอบ 2 5.00 4 

 

 จากตารางที่ 16 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดานกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามลําดับ   
ไดแก ลําดับที่ 1 ชอบการทดลอง คิดเปนรอยละ 82.50 ลําดับที่ 2 เขาใจเนื้อหาที่เรียนรูไดงาย
เรียนสนุก คิดเปนรอยละ 32.50 ลําดับที่ 3 ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกดวยตนเอง เชื่อม่ันใน
ตนเอง คิดเปนรอยละ 27.50 และลําดับที่ 4 ไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่ชอบและไมชอบ 
คิดเปนรอยละ 5.00  
 

ตารางที่ 17 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT ในดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชนใน 
  ชีวิตประจําวัน 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ความคิดเห็นของนักเรียนดานการนําความรูความเขาใจไปใช 
ใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน จํานวน คิดเปน

รอยละ 
ลําดับที่ 

1.  สามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและ 
     ปลอดภัยไปใชที่บาน 

37 92.50 1 

2.  สามารถนําความรู ความเขาใจ ไปใชในการศึกษาตอ 16 40.00 2 
 

 จากตารางที่ 17 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดานการนําความรู 
ความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวันที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามลําดับ   ไดแก ลําดับที่ 1 สามารถนําความรูความเขาใจ
เรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บาน คิดเปนรอยละ 92.50 และลําดับที่ 2 
สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 40.00  
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ตารางที่ 18 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  แบบการแกปญหา ดานบรรยากาศในการเรียนรู   
 

การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา  

ความคิดเห็นของนักเรียนดานบรรยากาศในการเรียนรู 
จํานวน คิดเปน

รอยละ 
ลําดับที่ 

1.  แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นปญหา  
    ขอมูลตาง ๆ 

29 72.50 1 

2.  ชวยกันวางแผนงานในการดําเนินการ 23 57.50 2 
3.  ชวยกันเขียนประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดวิเคราะห 17 42.50 3 
4.  ไดตอบคําถามครู 16 40.00 4 
5.  ไดศึกษาคนควาความรูที่หลากหลาย 15 37.50 5 
6.  ชวยกันคิดแกปญหาในการทํางานรวมกันดวยความเปนมิตร 14 35.00 6 

 

 จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดานบรรยากาศใน
การเรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเรียง
ตามลําดับ   ไดแก ลําดับที่ 1 แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นปญหา ขอมูล
ตาง ๆ คิดเปนรอยละ 72.50 ลําดับที่ 2 ชวยกันวางแผนงานในการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 
57.50 ลําดับที่ 3 ชวยกันเขียนประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดวิเคราะห คิดเปนรอยละ 42.50        
ลําดับที่ 4 ไดตอบคําถามครู คิดเปนรอยละ 40.00 ลําดับที่ 5 ไดศึกษาคนควาความรูที่
หลากหลาย คิดเปนรอยละ 37.50 และลําดับที่ 6 ชวยกันคิดแกปญหาในการทํางานรวมกันดวย
ความเปนมิตร คิดเปนรอยละ 35.00  
 

ตารางที่ 19 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  แบบการแกปญหา ดานกิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา  

ความคิดเห็นของนักเรียนดานกิจกรรมในการเรียนรู 
จํานวน คิดเปน

รอยละ 
ลําดับที่ 

1.  ทดลองกิจกรรมที่หลากหลาย 32 80.00 1 
2.  เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 10 25.00 2 
3.  ฝกการทํางานรวมกันและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 9 22.50 3 
4.  ใชการสังเกตในการดําเนินกิจกรรม 1   2.50 4 

 

 จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดานกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามลําดับ   
ไดแก ลําดับที่ 1 ทดลองกิจกรรมที่หลากหลาย คิดเปนรอยละ 80.00 ลําดับที่ 2 เรียนรูจากการ
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ปฏิบัติจริง คิดเปนรอยละ 25.00 ลําดับที่ 3 ฝกการทํางานรวมกันและยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน คิดเปนรอยละ 22.50 และลําดับที่ 4 ใชการสังเกตในการดําเนินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 
2.50  
 

ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  แบบการแกปญหา ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชน 
  ในชีวิตประจําวัน 
 

การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา  

ความคิดเห็นของนักเรียนดานการนําความรูความเขาใจไปใช 
ใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน จํานวน คิดเปน

รอยละ 
ลําดับที่ 

1.  สามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัด 
     และปลอดภัยไปใชที่บาน 

39 97.50 1 

2.  สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ 11 27.50 2 
 

 จากตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดานการนําความรู
ความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวันที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหา พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามลําดับ   ไดแก ลําดับที่ 1 สามารถนําความรู
ความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บาน คิดเปนรอยละ 97.50 และ
ลําดับที่ 2 สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 27.50  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา เปนการวิจัยเชิง   
ทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi experimental design แบบ Nonrandomized Control 
Group Pretest-Posttest Design โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับ
ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการ
แกปญหา เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา และ
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
และแบบการแกปญหา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือ   
ที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสนุกกับ
ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการ
แกปญหา แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองสนุกกับไฟฟา กอนเรียนและหลังเรียน แบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และ
เร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t-test แบบ Independent และคา t-test แบบ 
Dependent ผลการวิจัยสรุปไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา สรุปผลการวิจัย  
ไดดังนี้ 
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 1. ผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรู
แบบการแกปญหา 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบ 4 MAT        
มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ    
4 MAT 1) ในดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนรูสึกอบอุน มีบรรยากาศความเปนกันเอง
เปนลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุดคือ ไดแสดงผลงาน 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนชอบ
การทดลองเปนลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุดคือ ไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่ชอบและ  
ไมชอบ และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บาน 
เปนลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุดคือ สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ สวน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 1) ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นปญหา ขอมูลตาง ๆ เปนลําดับ
สูงสุด และลําดับต่ําสุดคือ ไดชวยกันคิดแกปญหาในการทํางานรวมกันดวยความเปนมิตร        
2) ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนชอบกิจกรรมที่หลากหลาย เปนลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุด
คือ ใชการสังเกตในการดําเนินกิจกรรม และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจ เร่ืองการใชไฟฟาอยาง
ประหยัดและ ปลอดภัยไปใชที่บาน เปนลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุดคือ สามารถนําความรู      
ความใจไปใชในการศึกษาตอ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา สามารถ
นําไปสูการอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. ผลการวิ จัย พบวา ผลการเรียนรู เ ร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย โดยการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT มีผลทําใหผลการเรียนรู  สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา ทั้งน้ี
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อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการพัฒนาสมองสวนบนทั้งสองซีก คือ สมองซีกขวา 
และสมองซีกซาย ใหทํางานไดอยางสมดุล เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนที่มีความสามารถทางสมอง
ที่แตกตางกัน ไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได เพราะเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง เปนระบบมีขั้นตอน เร่ิมจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดทบทวนความรูเดิม หรือประสบการณเดิมโดยการบูรณาการ ใชคําถามที่หลากหลาย รวมทั้ง
ใชเกมสตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกวา สิ่งที่เรียนรูมีคุณคา นักเรียนจะไดแสดง
ความคิดเห็นอยางมีอิสระ  มีเหตุผล ครูจะทําหนาที่เปนผูแนะนําหรือสนับสนุนการเรียนรู 
นักเรียนทุกกลุมไดทํากิจกรรม รวมกัน รวมกันคิด วิเคราะห ไตรตรอง สรางความคิดรวบยอด
ไดดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติงาน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจของแตละบุคคล  นักเรียนจะไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณตาง ๆ 
ซึ่งกันและกัน สอดคลองกับแนวคิดของ แมคคารธี (McCarthy 1985 : 61-68) ระบบ 4 MAT    
มีคุณลักษณะพิเศษ มีการนําประสบการณตาง ๆ มาปรับเปนความคิดรวบยอด เพราะมนุษย
สามารถรับรูประสบการณขอมูลตาง ๆ ไดหลายทาง แลวนํามาจัดเปนกระบวนการ เพราะ    
บางคนมีการรับรูที่แตกตางกัน เชน อาจใชสามัญสํานึก ใชความคิด ไตรตรอง และลงมือปฏิบัติ 
จากนั้นจะผานความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม ใหปรากฏในลักษณะรูปธรรม ผูเรียนจะได
เรียนรูตามทุกรูปแบบทุกกระบวนการ ทั้ง 4 รูป อยางสมดุลกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดงาย 
เน่ืองจากผูเรียนไดนํารูปแบบการเรียนรูของตนมาใช ทําใหผูเรียนไดรับความสุข และประสบกับ
ความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยมีผลการวิจัยหลายเรื่องทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่สนับสนุน ผลการวิจัยในประเทศ เชน ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์ (2542 : 79) ได
ศึกษาผลการสอน โดยใชกิจกรรม 4 MAT และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนในวิชาสังคมศึกษา สําหรับผูที่มีความสามารถทางสมองที่แตกตาง
กัน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวรรณ  
ตะรุสานนท (2542 : บทคัดยอ, 5-6) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
มีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ประกอบกับผลการวิจัยของ สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547 : บทคัดยอ, 77) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4       
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ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่จัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู      
สวนผลการวิจัยในตางประเทศ เชน จาไม แอน เมอรเลย (Morley 2000 : abstract) ไดศึกษาผล
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูดวยหลักสูตร
คอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคอมพิวเตอร  สูงกวานักเรียนที่เรียนหลักสูตรตามปกติ 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร เรื่องการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย และเร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น โดยผาน
เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา         
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจัยในขอ 2 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกวา
นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการแกปญหา   ตรงตามสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองธรรมชาติ
การเรียนรูของมนุษย เพราะมนุษยแตละคนจะมีความสามารถในการรับรู ประมวล และนําขอมูล
ไปใชดวยวิธีการที่แตกตางกัน ผูเรียนที่มีความสามารถ ความถนัด แตกตางกัน จะไดทํางาน
รวมกัน ดังน้ัน แตละคนจึงมีโอกาสแสดงออกถึงจุดออน จุดแข็งของตน สอดคลองกับแนวคิด
ของ พยงค  จิระพงษ (2544 : 89) กิจกรรม 4 MAT ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน        
มีแรงจูงใจที่ดีในการเรียน เน่ืองจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุนผูเรียนดวยกิจกรรมใหเกิด
คําถาม เพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียนเกิดความพรอม และเกิดการเรียนรูตามรูปแบบที่
กําหนดไวในแตละกิจกรรม ซึ่งแตละขั้นตอนจะมีกิจกรรมทาทายทางปญญา คําถามตาง ๆ จะ
ชวยพัฒนาทักษะการคิด อารมณ ความรูสึก เปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันตัดสินใจ 
เลือกกิจกรรมที่กลุมของตนเองมีความถนัดและสนใจ ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางมีอิสระ 
และสอดคลองกับการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยให
ผูเรียนมีสวนรวม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ
แนวคิดของ วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 56) วิธีสอนแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่แบงขั้นตอนออกเปน 4 สวน แตละสวนจะตอบสนองตอการเรียนรูที่แตกตางกันของ
นักเรียน 4 แบบ โดยหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ดังน้ัน เม่ือถึงสวนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียน
ชอบ นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนในสวนรู ขณะเดียวกันก็จะรูสึกตื่นเตนและทาทายกบัการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในสวนอ่ืน ๆ และเรียนรูวิธีการของเพื่อนรวมชั้นไปดวย สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542 : 93) ที่เห็นวากิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT 
นักเรียนมีความกระตือรือรนและตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนดวยความสามัคคี 
สนุกสนาน มีความสุข และผลงานที่แสดงออกมาดีมีความคิดสรางสรรค ชื่นชมผลงานของ
ตนเองตลอดเวลาที่นักเรียนทํากิจกรรม ครูควรกระตุนดวยคําถามที่สรางสรรคและเสริมแรงใน
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ทางบวกที่ถูกตอง เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ันตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 
ตลอดทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ครูตองคอยชวยเหลือแนะนําใหนักเรียนไดคิด 
เพ่ือนําไปสูกระบวนการคิด ประกอบกับผูวิจัยสังเกตเห็นวา ในการศึกษาครั้งน้ีนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนนการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรทั้ง 2 เร่ือง คือ การตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเร่ืองพลังงานไฟฟาสามารถ
เปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูใน
ระดับสูง โดยมีระดับความสามารถในลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุดตรงกัน กลาวคือ ลําดับสูงสุด 
ไดแก ดานการเก็บวัสดุอุปกรณเม่ือเลิกปฏิบัติงาน และลําดับต่ําสุด ไดแก ดานบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน สวนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหา ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน
พลังงานอ่ืนโดยผาน เครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีระดับความสามารถในลําดับสูงสุด และลําดับต่ําสุดตรงกันอีก คือ ลําดับสูงสุด ไดแก ดาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และลําดับต่ําสุดคือ ดานบันทึกผลการปฏิบัติงาน เหตุที่ทําให
การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก
กิจกรรมการเรียนรูแบบการแกปญหาไมตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน นักเรียนบางกลุม 
แบงหนาที่ความรับผิดชอบไมเปน นักเรียนที่เกงจะดําเนินการทุกเรื่อง สวนนักเรียนที่ไมเกงจะ
ไมสนใจในการเรียนรู ทําใหขาดโอกาสในการทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ ในกลุม ไมมีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง รูสึกเบื่อหนาย ไมชวยงานกลุมจึงทําใหงานของกลุมลาชา เสร็จไมทันเวลา เพราะ
วางแผนงานไมเปน ตอบคําถามไมตรงประเด็น ไมครอบคลุมเนื้อหา สาระที่ใชในการจัดการ
เรียนรูทําใหไมสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ทําใหไมมีขอมูลในการเขียนบันทึกหรือ
สรุปผลการทดลองในการปฏิบัติงาน เปนเหตุใหความสามารถของนักเรียนในดานบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา รวมถึงการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นักเรียนก็มีความสามารถใน
ดานบันทึกผลการปฏิบัติงานต่ําเชนกัน โดยมีผลงานการวิจัยของนักการศึกษาหลายทานพบวา 
นักเรียนจะมีความสามารถในดานบันทึกผลการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ําเสมอ เชน อภิญญา  
เคนบุปผา (2546 : 2) การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตรของประเทศไทย มีปญหามาก จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือเทียบกับนานาชาติ นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ํา 
ทําขอสอบประเภทการนําความรูไปใช และกระบวนการใชความคิด แกปญหาไมคอยได เขียน
อธิบายไมเปน สอดคลองกับความเห็นของ สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547 : 101) ที่วาจากการ
สังเกตการณบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง มีนักเรียนบางสวนนําเสนอ และ
สรุปผลการทดลองไดไมคอยตรงประเด็น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงหทัย  แสงวิริยะ 
(2544 : 77) นักเรียนบางคนขาดทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูล 
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 3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน พบวา การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 1) ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู นักเรียนรูสึกอบอุนมีบรรยากาศความเปนกันเองเปนลําดับสูงสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT นักเรียนเรียนดวยความสบายใจ มีการยอมรับใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน นักเรียนรูสึกรักการเรียน รักครู รักโรงเรียน และเกิดความรูสึกอบอุนใจมาก     
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547 : 100) การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 
ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน นักเรียนได
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนในหองเรียนเปนกลุม ไดมีโอกาสเลือกประธานกลุมและแบง
หนาที่กันทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย สวนลําดับต่ําสุด ไดแก ไดแสดงผลงาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ผลงานของบางกลุมยังปฏิบัติไดไมครอบคลุมเน้ือหา หากครูไมคอยกระตุนหรือแนะนํา 
เพราะนักเรียนบางกลุมยังตองมีการสงเสริมหรือแกไขพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดมี
พฤติกรรมตรงตามที่คาดหวังไว สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดวงหทัย  แสงวิริยะ (2544 : 76) 
การปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุม นักเรียนบางคนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร  
นักเรียนบางคนขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน 2) ดานกิจกรรมการ
เรียนรู นักเรียนชอบการทดลองเปนลําดับสูงสุด ทั้งน้ีเพราะวาในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ทักษะการทดลองเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพ่ือพิสูจนใหเห็นขอเท็จจริงวาเปน
การทดลองเรื่องอะไร มีอุปกรณอะไรบาง และมีผลเปนอยางไร สอดคลองกับผลการวิจัยของ    
สิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542 : 21) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ในชวงเสี้ยวที่ 3 ใน  
ขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6 คือ ขั้นตอนที่ 5 มีการทดลองในหองปฏิบัติการ หรือการทํา
แบบฝกหัดเพื่อสงเสริมความรูและฝกทักษะ และขั้นตอนที่ 6 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติ แกปญหา คนควา รวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาใชในการศึกษา และการคนพบความรูดวย
ตนเอง สวนลําดับต่ําสุด ไดแก ไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งที่ชอบและไมชอบ ทั้งนี้     
อาจเปนเพราะวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไมตอบสนองศักยภาพของผูเรียนแตละคน
หรือในแตละดาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พยงค  จิระพงษ (2542 : 22) การจัดการเรียน
การสอนที่นําเทคนิคการใชสมองซีกขวาและซีกซายเพื่อใหทํางานที่สมดุลกัน ผูเรียนมีโอกาสได
ใชสมองทั้งสองซีกขณะที่เรียนรู เพ่ือผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองทั้งดานความรู ความเขาใจ 
ความคิด เรียนรูจากสิ่งที่ ใกลตัวและลงมือปฏิบัติจริง ทําใหสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข การจัดกิจกรรมจึงตองหลากหลายและยืดหยุนเพื่อตอบสนอง
ศักยภาพของผูเรียนทุก ๆ คน และในทุก ๆ ดาน และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชให
เกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใช
ไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บานเปนลําดับสูงสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การจัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99

กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ผูเรียนไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟา
อยางประหยัดและปลอดภัยมากมาย สามารถนําไปใชที่บานไดดียิ่ง สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุภารัตน  ทาวบุญชู (2546 : 54-55) ผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ไดเชื่อมความรู
ในวิชาตาง ๆ รวมกัน สรางสรรคงาน ทําใหการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน และไดเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ อยางลึกซึ้ง ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนนําความรูนั้นมาใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
สวนลําดับต่ําสุดคือ สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 
ในการแสวงหาความรูในดานวิทยาศาสตรมีการแสวงหาความรูที่ไมสิ้นสุด  มีการพบความรู 
ใหม ๆ มากมาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภารัตน  ทาวบุญชู (2546 : 55)  นักเรียน
สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษา และรูจักรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น สวน
การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา นักเรียนมีความคิดเห็นดังน้ี 1) ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นปญหา ขอมูลตาง ๆ เปน
ลําดับสูงสุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 คือ การทํา
ความเขาใจปญหาในประเด็นตาง ๆ ตองมีการแสดงขอคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับประเด็นปญหาตาง ๆ เชน ปญหาถามวาอยางไร มีขอมูลใดบาง มีเง่ือนไขอะไรบาง     
ถานักเรียนไดวิเคราะหแสดงขอคิดเห็นที่ดีจะทําใหการเรียนรูในขั้นตอไปดําเนินไปดวยดี     
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545 : 4) กิจกรรมการเรียนรูแบบการ
แกปญหา นักเรียนจะรวมกันอภิปราย เลือกสาเหตุของปญหาที่นาเปนไปได แลวนํามาเขียน 
สมมติฐาน โดยใหมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม กิจกรรมในขั้นนี้
กอใหเกิดทักษะการคิดพื้นฐาน ดานการสื่อความหมาย ทักษะการคิดที่เปนแกน ไดแก การ
สังเกต การตั้งคําถาม การใชเหตุผล การระบุ และทักษะการคิดที่ซับซอน สวนลําดับต่ําที่สุด คือ 
ไดชวยกันคิดแกปญหาในการทํางานรวมกันดวยความเปนมิตร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบการแกปญหาจะตองมีการวางแผนแกปญหาในขั้นตอนที่ 2 ที่เปนระบบ 
หากปญหาใดตองตรวจสอบดวยการทดลอง ก็จะมีการวางแผนการทดลอง เชน สมมติฐาน     
วิธีการทดลอง การตรวจสอบ และการประเมินผลการแกปญหา ซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยากพอควร  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชฎาพร  ชูสกุล (2538 : 38) ความสามารถในการคิดแกปญหา
เปนพฤติกรรมแบบแผน หรือวิธีการที่สลับซับซอน ตองอาศัยความรู ความจํา ความเขาใจ     
การคิดแบบวิเคราะห ประสบการณ วิธีการ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษา
ปญหา เพ่ือนําความสามารถในการคิดแกปญหาไปใชประโยชนในสถานการณจริง 2) ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดทดลองกิจกรรมที่หลากหลาย เปนลําดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหาในขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นลงมือในการแกปญหาและ
ประเมินวาวิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไม และจะนําวิธีการนั้นไปใชในการแกปญหา
อ่ืน ๆ ไดหรือไม ดังน้ัน กิจกรรมการทดลองที่หลากหลายจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะ
ทําใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545 : 58) การจัด
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กิจกรรมการเรียนรูแบบการแกปญหามีจุดมุงหมายคือ ฝกใหมีการทดลองอยูเสมอ และมีการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งทักษะในการทดลองเปนกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบหรือทดสอบ     
สมมติฐานที่ตั้งไวในการทดลอง ประกอบดวย กิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบการ   
ทดลอง 2) การปฏิบัติการทดลอง และ 3) การบันทึกผลการทดลอง สวนอันดับต่ําสุดในดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูคือ ใชการสังเกตในการดําเนินงาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการใชทักษะการ
สังเกตจะไมลงความเห็นของผูสังเกตลงไปดวย สอดคลองกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในดานทักษะการสังเกตที่เห็นวา การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ  
หลายอยาง รวมทั้งการใชเครื่องมือเขาชวยประสาทสัมผัส เพ่ือใหไดขอมูลของวัตถุหรือ
ปรากฏการณตาง ๆ โดยไมลงความเห็นของผูสังเกตลงไปดวย (รัชฎาพร  ชูสกุล  2538 : 30) 
และ 3) ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน นักเรียน
สามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บาน เปน
ลําดับสูงสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนเห็นประโยชนของการนําความรูความเขาใจที่ไดรับ
จากการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงที่บาน สอดคลองกับความเห็นของแนวทางในการจัดการเรียนรู
แบบการแกปญหาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขั้นตอนที่ 4 คือ 
การนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับความเห็นของ 
อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545 : 6) ในดานการนําไปใช นักเรียนสามารถนําความรูและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากสิ่งที่เคยเรียนรู
มาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวิตประจําวัน สวนลําดับต่ําสุดคือ สามารถนําความรู
ความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนเห็นความสําคัญในการนํา
ความรูความเขาใจที่ไดรับไปใชในการศึกษาตอ สอดคลองกับแนวคิดของ รัชฎาพร  ชูสกุล 
(2538 : 20) กระบวนการแสวงหาความรูนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง เพราะนักเรียนสามารถที่จะ
นําไปใชในการแสวงหาความรูไดไมสิ้นสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิด 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ในครั้งตอไป 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรียนเรื่องสนุกกับไฟฟา  
โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหา ดังน้ัน ผูบริหารเขตการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ควรนํากิจกรรมการ
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เรียนรูแบบ 4 MAT ไปเผยแพร ใหคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาไดศึกษาเทคนิค วิธีจัดการ
เรียนรู เพ่ือจะไดนําแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนตอ
การเรียนรู 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถของนักเรียนในเรื่องการตอวงจรไฟฟา
อยางงาย และเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน โดยผานเครื่องใชไฟฟา
ประเภทตาง ๆ โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา นักเรียนมี
ความสามารถในดานบันทึกผลการปฏิบัติงานต่ํา ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรให
การดูแลนักเรียนใหมากขึ้น และควรฝกฝนใหนักเรียนเกิดมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เพ่ือที่นักเรียนจะไดมีพ้ืนฐานการคิด วิเคราะห ในกิจกรรมตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี 
สวนรวมในการวางแผนและกําหนดขั้นตอนในการทําบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม อาจจัดทําใน
รูปตารางหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทในเรื่องตาง ๆ เพ่ือที่นักเรียนจะไดสามารถ
บันทึกกิจกรรมตาง ๆ ดีขึ้น 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไปสําหรับผูที่สนใจการจัดการเรียนรูแบบ  
4 MAT ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ในเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพล
ศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นตาง ๆ 
 2. ควรนําการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ไปใชกับการจัดการเรียนรู
ในรูปแบบอ่ืน เชน การสอนแบบวิทยาศาสตรและการสอนแบบการทําโครงงาน 
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 และการทํามาหากิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธปรญิญา 
 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 
ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์.  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา 
 และการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรม 4MAT 
 กับการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร.  วิชาการศึกษาศาสตร 
 1,1 (กันยายน – ธันวาคม  2542) : 79-80. 
เธียร  พานิช.  4 MAT การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู 
 ของผูเรียน.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ, 2544. 
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บัญชา  เพียรชนะ.  “การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการเรียนรูดวยตนเองกับการสอนโดยวิธีแบบปกติ.” 
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาเอกวิทยาศาสตร  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 
ประเวศ  วะสี.  “วิสัยทัศนของกระบวนการเรียนรูในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.” 
 วารสารขาราชการครู  2, 1 (มกราคม 2542) : 8-11. 
พยงค  จิระพงษ.  “การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศกึษาโดยชุดกิจกรรมการเรียนระบบ 4 MAT 
 กับกิจกรรมกลุมสัมพันธ.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการ 
 มัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 
พวงรัตน  ทวรีัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพครั้งที่ 8.  
 กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2543. 
พูลทรัพย  โพธิ์สุ.  “การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องพืชและสัตว ในสาระที่ 1 
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต สําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 2.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑติวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
มังกร  ทองสุขดี.  การวางแผนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
 บัวหลวงการพิมพ, 2522. 
รัชฎาพร  ชูสกุล.  “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ 
 ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชการสอน 
 โดยวิทยาศาสตรเพ่ือปวงชนกับการสอนตามแผนการสอนของกรมวิชาการ.” 
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาเอกวิทยาศาสตรศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ, 2538. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  กรุงเทพฯ : บริษทัอักษราพิพัฒน 
 จํากัด, 2540. 
รุง  แกวแดง.  ปฏิวัติการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2542. 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 
 “รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 
 ปการศึกษา 2546,” (นนทบรุี : ม.ป.ท., 2547), 16.  (อัดสําเนา) 
_______. “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 
 ปการศึกษา 2547,” (นนทบรุี : ม.ป.ท., 2546), 2.  (อัดสําเนา) 
_______.  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. 2546. (อัดสําเนา) 
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วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพพันธ  เตชะคปุต.  การพัฒนาการคิดของครูดวยกิจกรรม 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : บริษัท 
 เดอะมาสเตอรกรุปแมเนจเมนท., 2542. 
วัชรา  เลาเรียนดี.  เทคนิควธิีจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ.  นครปฐม : โครงการสงเสริม 
 การผลิตตําราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
วัลลภ  กันทรัพย.  “อยาตําหนิครูฝายเดยีว.”  วารสารวิชาการ  2, 13 (กุมภาพันธ 2541) : 56. 
วิชัย  วงษใหญ.  วิสัยทัศนการศึกษา.  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
วินัย  พัฒนรัฐ และคณะ.  สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 1 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพประสานมิตร จํากัด, 2547. 
ศักดิ์ชัย  หิรัญทวี และไพเราะ  พุมม่ัน.  วัฏจักรการเรยีนรู (4 MAT) การจัดกระบวนการเรียนรู 
 เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : บริษัทรําไทย 
 เพรสจํากัด, 2543. 
ศันสนีย  ฉัตรคุปต.  รายงานสิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. 
 กรุงเทพฯ : เซเวน พร้ินติ้ง กรุป, 2542. 
ศิรประภา  พินิตตานนท.  “การศึกษาพฤติกรรมของครใูนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 
 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีอยุธยา.” 
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
ศิริพร  ทุเครือ.  “ผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิท์าง 
 การเรียน และความคงทนในการเรียนรู กลุมสรางเสรมิประสบการณชีวิตของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเอกการประถมศกึษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
 2544. 
ศุภณี  ธรรมปติ.  “ผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรูเรื่องตัวเรา 
 ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศกึษา บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 
 วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2. 
 กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2546. 
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สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.    รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษา 
 วิทยาศาสตร ระดับโรงเรียนในประเทศไทยและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น.   
 กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สมจิต  สวธนไพบูลย.  สมรรถภาพการสอนของคร.ู  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ และคณะ. ก  สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
 วัฒนาพานิช, 2547. 
_______. ข  แบบฝกหัดสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2547. 
สมาน  อัศวภูมิ และคณะ.  “แนวคิดและแนวปฏิบตัิของโรงเรียนในการเรียนการสอนที่เนน 
 นักเรียนเปนศนูยกลาง.”  เอกสารประกอบการนิเทศการศึกษา. 
 อุบลราชธานี : เอกสารประกอบการนิเทศ, 2539, 12-13. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ
 พุทธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปการศกึษา, 2543.  
________.   แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับสรุป.  พิมพครั้งที่ 2. 
 กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค, 2545. 
________. ในหลวงกับการศึกษาไทย [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2549. 
 เขาถึงไดจาก http://www.onec.go.th/the king/k008.htm. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ.  แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549).  ปทุมธานี : บริษัทสกายบุกส, 
 2545. 
สิริวรรณ  ตะรุสานนท.  “การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิด 
 แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการจัด 
 กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวธิีการทาง 
 วิทยาศาสตร.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการมัธยม 
 ศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 
สุบิน  ณ อัมพร.  “สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดันครนายก.” 
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 
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สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน.  “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาหารและสารอาหารของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสบืเสาะหาความรู.” 
 วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547. 
สุภารัตน  ทาวบุญชู.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ 
 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบ 
 ไตรสิกขา และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
สุมน  อมรวิวัฒน.  ทฤษฎกีารเรียนรูอยางมีความสุข.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ 
 การประถมศกึษาแหงชาติ, 2541. 
สุวพร  เซ็มเฮง.  ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนไทยเมือ่เทียบกับ 
 นานาชาติ.  กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2539. 
หทัยรัช  รังสุวรรณ.  “ผลของการสอนโดยใชแผนที่มโนมติที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 วิชาวทิยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพดานมโนทัศน และความสามารถในการคิด 
 แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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       ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
 
 2. นายเกษม  กลัดแพ  ตําแหนงศึกษานิเทศก อันดับ คศ.2. 
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ตารางที่ 21 การเปรียบเทยีบคะแนนการวัดความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
  ระหวางกลุมทดลอง โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ 
  กลุมควบคุม โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน 

1 16 21 15 1 16 21 14 
2 15 22 16 2 15 22 15 
3 16 23 17 3 14 23 18 
4 17 24 18 4 14 24 17 
5 15 25 17 5 16 25 16 
6 16 26 15 6 17 26 17 
7 17 27 16 7 16 27 18 
8 16 28 17 8 15 28 16 
9 15 29 16 9 14 29 17 
10 17 30 18 10 17 30 17 
11 17 31 17 11 15 31 18 
12 16 32 16 12 18 32 18 
13 15 33 17 13 16 33 17 
14 16 34 18 14 15 34 16 
15 19 35 17 15 18 35 15 
16 14 36 18 16 15 36 17 
17 16 37 17 17 16 37 18 
18 1 38 16 18 17 38 15 
19 16 39 15 19 16 39 16 
20 17 40 16 20 17 40 15 

Χ  =  16.33 Χ  =  16.18 
S.D.  =  0.98 S.D.  =  1.18 
S2  =  0.96 S2  =  1.39 
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 การคํานวณเปรียบเทียบการวัดความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมที่
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา โดยใชสูตร t-test แบบ Independent (พวง
รัตน  ทวีรัตน  2543 : 162) จากสูตร ดังนี้ 
 

    t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

 เม่ือ 
  t แทน    การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  
  1Χ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง   มีคาเทากับ  16.33 
  2Χ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง   มีคาเทากับ  16.18 
  2

1S  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ    0.96 
  2

2S  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ    1.39 
  1n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสูง  มีคาเทากับ  40 
  2n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสูง  มีคาเทากับ  40 
 

 จากสูตร  t = 

2

2
2

1

2
1

11

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

 

    t = 

40
1.39

40
0.96

18.1633.16

+

−  

 

    t = 

40
2.35
15.0  

 

    t = 
06.0

15.0  
 

    t = 
24.0
15.0  

 

    t = 625.0  
 

    t = 63.0  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
    -  การคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
    -  การคํานวณหาคาความยากงาย 
    -  การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 
    -  การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 
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 การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองจากสูตร    
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 117) 
 

    IOC = 
N
RΣ  

 
   IOC คือ ดัชนีความสอดคลอง 
   RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญแตละคน 
   N  คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
หมายเหตุ 
 
   +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง 
     0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง 
   -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 117

ตารางที่ 22 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 
  โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

รายการประเมิน 
1 2 3   

1.  สาระสําคัญ      
    1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับ 
           จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ 
           เน้ือหา) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู      
    2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค 
          (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) การเรียนรูกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    2.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับการจัด 
          กิจกรรมการเรียนรูและการประเมิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.  เนื้อหา      
    3.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับ 
          จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    3.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับสาระและ 
           มาตรฐานการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
    4.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่ 
          คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    4.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรูกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    4.3  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรูกับการประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 

5.  การประเมินผล      
    5.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผล 
          กับจุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 

6.  ส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู      
    6.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 23 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมควบคุม 
  โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 

ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

รายการประเมิน 
1 2 3   

1.  สาระสําคัญ      
    1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับ 
           จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ 
           เน้ือหา) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู      
    2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค 
          (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) การเรียนรูกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    2.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับการจัด 
          กิจกรรมการเรียนรูและการประเมิน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.  เนื้อหา      
    3.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับ 
          จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    3.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับสาระและ 
           มาตรฐานการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
    4.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่ 
          คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    4.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรูกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    4.3  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรูกับการประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 

5.  การประเมินผล      
    5.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผล 
          กับจุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

    5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 

6.  ส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู      
    6.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบปรนัย 
 

ประเภท ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1 2 3   

1.  นักเรียนสามารถบอกวาแบตเตอรี่เปน 
     แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาได 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

2.  นักเรียนสามารถบอกประเภทของ 
     แบตเตอรี่ได 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

3.  นักเรียนสามารถบอกขั้วไฟฟาของ 
     แบตเตอรี่ได 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

4.  นักเรียนสาสมารถวิเคราะหขอเสียของ 
     เลนที่มีแสงและเสียงได 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

5.  นักเรียนสามารถทดลองวากอกน้ํา 
     เปรียบไดกับสวิตซ ปด-เปดไฟฟาได 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

6.  นักเรียนสามารถอธิบายไดวาถาน 
     กระดุมจะใชกับอุปกรณที่มีขนาดเล็ก 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

7.  นักเรียนสามารถอธิบายวาถานชารท 
     คือถานที่ใชไฟหมดแลว สามารถนําไป 
     อัดใหมและนํากลับมาใชงานได 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

8.  นักเรียนอธิบายวา หลอดไฟเปน 
     เครื่องใชไฟฟาประเภทใหแสงสวาง 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

9.  นักเรียนสามารถอธิบายมอเตอรเปน 
     สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาประเภท 
     ใหพลังงานกลได 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

10. นักเรียนสามารถวิเคราะหใหเห็นจริงวา 
      เตารีดไฟฟาเปนเคร่ืองไฟฟาที่กินไฟ 
      มากที่สุด 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

11. นักเรียนสามารถทดลองใหเห็นจริงวา 
      เครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ จะไมสามารถ 
      ทํางานได หากขาดพลังงานไฟฟา 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

12. นักเรียนสามารถอธิบายถึงขอควรคํานึง 
      ในการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาได 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

13.  นักเรียนสามารถทดลองไดวา พัดลม 
      เปนเคร่ืองใชไฟฟาที่สามารถเปลี่ยน 
      พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกลได 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 

ประเภท ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1 2 3   

14.  นักเรียนสามารถบอกไดวาหมอหุงขาว 
      ไฟฟาเปนเคร่ืองใชไฟฟาที่สามารถ 
      เปล่ียนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงาน 
      ความรอนได 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

15.  นักเรียนสามารถบอกไดวาโทรทัศน 
      เปนเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหพลังงานแสง 
      และเสียง 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

16.  นักเรียนสามารถวิเคราะหไดวา เมื่อใช 
      มือแตะหลอดไฟฟาที่ตอวงจรไฟฟาแลว 
      จะเกิดความรูสึกรอน เปนเพราะเกิด 
      พลังงานความรอน 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

17.  นักเรียนสามารถวิเคราะหเครื่องเปาผม 
       เปนเคร่ืองใชไฟฟาที่มีการเปล่ียนแปลง 
       รูปพลังงานไฟฟาไดมากกวา 1 อยางได 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

18.  นักเรียนสามารถสํารวจบอกไดวา 
       หลอดฟลูออเรสเซนท ดีกวาหลอด 
       ไฟฟาแบบมีไสธรรมดาได 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

19.  นักเรียนสามารถบอกไดวา การใชเตารีด 
       ไฟฟา ตองระมัดระวังทีสุดในขณะ 
       ใชงาน 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

20.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการใชไฟฟา 
       อยางปลอดภัยไดวา ไมควรแตะตอง 
       อุปกรณไฟฟาทุกชนิดขณะตัวเปยก 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

21.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการใชไฟฟา 
      อยางประหยัด ไมควรเปดเครื่องใชไฟฟา 
      ทิ้งไว โดยไมไดใชประโยชน 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

22.  นักเรียนสามารถวิเคราะหถึงวิธีการ 
      ประหยัดไฟฟาในการรีดผาได 

ความรู +1 +1 +1 +3 1.00 

23.  นักเรียนสามารถวิเคราะหไดวาเมื่อพบ 
      เห็นเคร่ืองใชไฟฟาชํารุด ควรบอกให 
      ชางไฟฟาแกไขได 

วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 

ประเภท ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1 2 3   

24.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการที่จะทําให 
       เครื่องใชไฟฟามีอายุการใชงานไดนาน 
       ได 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 

25.  นักเรียนสามารถบอกไดวาในการซื้อ 
       หมอหุงขาวไฟฟามาใช ควรคํานึงถึง 
       ขนาดพอเหมาะและไมกินไฟมากได 

การนําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  วิทยาศาสตร เรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 

ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

รายการประเมิน 
1 2 3   

1.  ประเด็นการประเมินมีความสอดคลอง 
     กับ 

     

     1.1  มาตรฐานการเรียนรู      
     1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
           (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

     1.3  เน้ือหา      
     1.4  กิจกรรมการเรียนรู      
     1.5  ส่ือการเรียนรู และการประเมินผล      
2.  ประเด็นการประเมินในแตละรายขอ 
     มีความเหมาะสมดีกับส่ิงที่ตองการ 
     ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.  ประเด็นการประเมินสามารถวัดไดทั้ง 
     ความรู ทักษะ กระบวนการ และ 
     การนําไปใชไดดี 

+1 +1 +1 +3 1.00 

4.  ประเด็นในการประเมินผลการเรียนรู 
     มีความสอดคลองกับ 

     

     4.1  จุดประสงคการเรียนรู 
            (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

     4.2  กิจกรรมการเรียนรู      
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ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  วิทยาศาสตร เรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน 
   โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
 

ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

รายการประเมิน 
1 2 3   

1.  ประเด็นการประเมินมีความสอดคลอง 
     กับ 

     

     1.1  มาตรฐานการเรียนรู      
     1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
           (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

     1.3  เน้ือหา      
     1.4  กิจกรรมการเรียนรู      
     1.5  ส่ือการเรียนรู และการประเมินผล      
2.  ประเด็นการประเมินในแตละรายขอ 
     มีความเหมาะสมดีกับส่ิงที่ตองการ 
     ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.  ประเด็นการประเมินสามารถวัดไดทั้ง 
     ความรู ทักษะ กระบวนการ และ 
     การนําไปใชไดดี 

+1 +1 +1 +3 1.00 

4.  ประเด็นในการประเมินผลการเรียนรู 
     มีความสอดคลองกับ 

     

     4.1  จุดประสงคการเรียนรู 
            (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

+1 +1 +1 +3 1.00 

     4.2  กิจกรรมการเรียนรู      
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ตารางที่ 27 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC  

รายการประเมิน 
1 2 3   

1.  ประเด็นการสัมภาษณในเรื่องนักเรียน 
     ชอบ/ไมชอบ บรรยากาศในการเรียนรู 
     และเหตุผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  ประเด็นการสัมภาษณ ในเรื่องนักเรียน 
     ชอบ/ไมชอบ กิจกรรมการเรียนรู 
     และเหตุผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.  ประเด็นการสัมภาษณ ในเรื่องเกี่ยวกับ 
     นักเรียนจะนําความรูความเขาใจในเรื่อง 
     สนุกกับไฟฟาไปใชใหเกิดเปนประโยชน 
     ในชีวิตประจําวัน และเหตุผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 28 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และสัดสวนของคนทําผิด 
  ในแตละขอ (q) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับไฟฟา 
 

ขอ p r q Pq  ขอ p r q Pq 
1 0.90 0.28 0.10 0.09  19 0.83 0.35 0.17 0.14 
2 0.80 0.38 0.20 0.16  20 0.50 0.47 0.50 0.25 
3 0.73 0.42 0.27 0.20  21 0.53 0.47 0.47 0.25 
4 0.50 0.47 0.50 0.25  22 0.55 0.47 0.45 0.25 
5 0.55 0.47 0.45 0.25  23 0.90 0.28 0.10 0.09 
6 0.73 0.42 0.27 0.20  24 0.65 0.45 0.35 0.23 
7 0.50 0.47 0.50 0.25  25 0.58 0.46 0.42 0.24 
8 0.93 0.25 0.07 0.07  26 0.48 0.47 0.52 0.25 
9 0.53 0.47 0.47 0.25  27 0.85 0.34 0.15 0.13 
10 0.90 0.28 0.10 0.09  29 0.63 0.45 0.37 0.23 
11 0.60 0.46 0.40 0.24  29 0.48 0.47 0.52 0.25 
12 0.55 0.47 0.45 0.25  30 0.65 0.45 0.35 0.23 
13 0.48 0.47 0.52 0.25  31 0.15 0.34 0.82 0.13 
14 0.88 0.31 0.12 0.11  32 0.60 0.46 0.40 0.24 
15 0.53 0.47 0.47 0.25  33 0.40 0.46 0.60 0.24 
16 0.85 0.34 0.15 0.13  34 0.38 0.46 0.62 0.24 
17 0.45 0.47 0.55 0.25  35 0.18 0.37 0.82 0.15 
18 0.50 0.47 0.50 0.25       
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
 

 การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู เรื่องสนุกกับ
ไฟฟา โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) (พวงรัตน  ทวีรตัน  
2543 : 123) 
 

    rtt = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2
tS

pq1
1 -n 

n  

 
 rtt คือ ความเชื่อม่ันของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 n  คือ จํานวนของขอสอบ 
 p  คือ สัดสวนของผูตอบถูก (จํานวนคนทีต่อบถกู/จํานวนคนทั้งหมด) 
 q  คือ สัดสวนของผูตอบผิด q = 1 – p 
 pq  คือ ความแปรปรวนของคําถามของเครื่องมือ 
 2

tS  คือ ความแปรปรวนของเครื่องมือ 
 
 N   = 25 
 pqΣ  = 5.95 
 2

tS   = 35.88 
 

    rtt = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2
tS

pq1
1 -n 

n  

 

    rtt = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

35.88
5.951

1 - n25
25  

 
    rtt = 0.86 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

 
การตรวจสอบสมมติฐาน 

 
  -  การตรวจสอบสมมติฐาน 
  -  คะแนนความสามารถในการปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร 
  -  จํานวนนักเรียนทีต่อบแบบสัมภาษณความคิดเห็น 
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ตารางที่ 29 คะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน เรื่องสนุกกับไฟฟา ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ 
แบบการแกปญหา 
 

 
ลํา 
ดับ 

วิธีจัดการ 
เรียนรู แบบ 

4 MAT 

 
คา 

ความ 

วิธีการ 
เรียนรูแบบ 
การแกปญหา 

 
คา 

ความ 

 
ลํา 
ดับ 

วิธีจัดการ 
เรียนรู แบบ 

 4 MAT 

 
คา 

ความ 

วิธีจัดการ 
เรียนรูแบบ 
การแกปญหา 

 
คา

ความ 
ที่ กอน 

เรียน 
หลัง 
เรียน 

ตาง กอน 
เรียน 

หลัง 
เรียน 

ตาง ที่ กอน 
เรียน 

หลัง 
เรียน 

ตาง กอน 
เรียน 

หลัง 
เรียน 

ตาง 

1 15 24 9 14 20 6 21 14 20 6 19 20 1 
2 14 23 9 13 18 5 22 15 18 3 18 23 5 
3 13 22 9 15 17 2 23 18 24 6 11 13 2 
4 12 16 4 12 15 3 24 16 22 6 13 16 3 
5 16 22 6 15 21 6 25 17 19 2 15 17 2 
6 17 23 6 15 20 5 26 15 21 6 17 21 4 
7 18 22 4 16 21 5 27 14 23 9 13 17 4 
8 15 23 8 15 19 4 28 15 22 7 12 18 6 
9 18 22 4 12 16 4 29 17 25 8 16 19 3 
10 17 25 8 19 22 3 30 16 25 9 18 21 3 
11 15 19 4 11 16 5 31 17 24 7 17 20 3 
12 16 22 6 18 22 4 32 14 19 5 16 21 5 
13 15 21 6 18 21 3 33 17 21 4 9 11 2 
14 17 22 5 10 13 3 34 16 20 4 16 19 3 
15 15 23 8 17 20 3 35 12 19 7 12 19 7 
16 16 21 5 15 20 5 36 16 24 8 13 21 8 
17 12 18 6 16 18 2 37 18 23 5 15 20 5 
18 17 19 2 18 22 4 38 14 19 5 16 23 7 
19 18 22 4 17 21 4 39 17 21 4 15 18 3 
20 17 25 8 18 22 4 40 14 22 8 14 21 7 

 ΣD 240 ΣD 163 
 ΣD2 1594 ΣD2 767 
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 การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent จากสูตร (พวงรตัน  ทวีรัตน 2543 : 165) 
ดังนี้ 
 

    t = 

1 -n 
D)(Dn

D
22 Σ−Σ

Σ  

 เม่ือ 
      t   แทน  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
     DΣ     แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
             ของนักเรียนแตละคน มีคาเทากับ 240 
     2DΣ    แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียน 
             ของนักเรียนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง มีคาเทากับ 1594 
     2D)(Σ แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
             ของนักเรียนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง มีคาเทากับ 57600 
       n    แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคาเทากับ 40 
 

    t = 

140
57600)1594(40

240

−
−

 

 

    t = 

39
5760063760

240
−

 

 

    t = 

39
6160
240  

 

    t = 
95.157

240  

 

    t = 
57.12

240  
 

    t = 09.19  
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 การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู
แบบการแกปญหา โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรตัน 2543 : 
165) ดังนี้ 
 

    t = 

1 -n 
D)(Dn

D
22 Σ−Σ

Σ  

 เม่ือ 
      t   แทน  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
     DΣ     แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
             ของนักเรียนแตละคน มีคาเทากับ 163 
     2DΣ    แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียน 
             ของนักเรียนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง มีคาเทากับ 767 
     2D)(Σ แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
             ของนักเรียนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง มีคาเทากับ 26569 
       n    แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคาเทากับ 40 
 

    t = 

140
26569)767(40

163

−
−

 

 

    t = 

39
2656930680

163
−

 

 

    t = 

39
4111
163  

 

    t = 
41.105

163  

 

    t = 
27.10

163  
 

    t = 87.15  
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 การคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกลุมทีจั่ดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ
แบบการแกปญหา โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรตัน 2543 : 
163) ดังนี้ 
 
 เม่ือ 
      t   หมายถึง  การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ 
    1Χ    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ 21.63 
    2Χ    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 19.05 
    2

1S    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ 4.45 
    2

2S    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 7.67 
    1n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสงู มีคาเทากับ 40 
    2n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมต่าํ มีคาเทากับ 40 
 
 จากสูตร 

    t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

 

    t = 

40
67.7

40
45.4

05.1960.21

+

−  

 

    t = 
3.0

58.2  

 

    t = 
55.0
58.2  

 
 

    t = 69.4  
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 การคํานวณเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรหลังเรยีน ใน
เรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการ
แกปญหา โดยใชสตูร t-test แบบ Dependent จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรตัน 2543 : 163) ดังนี้ 
 
 เม่ือ 
      t   หมายถึง  การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ 
    1Χ    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ 13.60 
    2Χ    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 12.43 
    2

1S    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ 2.64 
    2

2S    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 6.38 
    1n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสงู มีคาเทากับ 40 
    2n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมต่าํ มีคาเทากับ 40 
 
 จากสูตร 

    t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

 

    t = 

40
38.6

40
64.2

43.1260.13

+

−  

 

    t = 
16.007.0

17.1
+

 

 

    t = 
23.0

17.1  

 
 

    t = 
48.0
17.1  

 
    t = 44.2  
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 การคํานวณเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรหลังเรยีน ใน
เรื่องไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครือ่งใชไฟฟาประเภทตาง ๆ  ระหวางกลุมที่
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา โดยใชสตูร t-test แบบ Dependent จากสูตร 
(พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 163) ดังนี้ 
 
 เม่ือ 
      t   หมายถึง  การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ 
    1Χ    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ 13.53 
    2Χ    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 12.45 
    2

1S    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ 3.37 
    2

2S    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 7.25 
    1n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสงู มีคาเทากับ 40 
    2n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมต่าํ มีคาเทากับ 40 
 
 จากสูตร 

    t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

+

Χ−Χ  

 

    t = 

40
25.7

40
37.3

45.1253.13

+

−  

 

    t = 
18.008.0

08.1
+

 

 

    t = 
26.0

08.1  

 
 

    t = 
51.0
08.1  

 
    t = 12.2  
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ตารางที่ 30 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟา 
  อยางงาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT 
 

คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ 
1 15 สูง 21 12 สูง 
2 15 สูง 22 9 ปานกลาง 
3 14 สูง 23 15 สูง 
4 9 ปานกลาง 24 15 สูง 
5 15 สูง 25 14 สูง 
6 13 สูง 26 14 สูง 
7 13 สูง 27 15 สูง 
8 15 สูง 28 15 สูง 
9 12 สูง 29 15 สูง 
10 15 สูง 30 15 สูง 
11 12 สูง 31 15 สูง 
12 15 สูง 32 14 สูง 
13 14 สูง 33 14 สูง 
14 14 สูง 34 13 สูง 
15 15 สูง 35 13 สูง 
16 12 สูง 36 15 สูง 
17 12 สูง 37 14 สูง 
18 10 ปานกลาง 38 12 สูง 
19 13 สูง 39 13 สูง 
20 14 สูง 40 15 สูง 

รวมคะแนน  544  คะแนน 
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ตารางที่ 31 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องการตอวงจรไฟฟา 
  อยางงาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู 
  แบบการแกปญหา 
 

คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ 
1 15 สูง 21 12 สูง 
2 14 สูง 22 15 สูง 
3 10 ปานกลาง 23 7 ต่ํา 
4 7 ต่ํา 24 9 ปานกลาง 
5 12 สูง 25 9 ปานกลาง 
6 12 สูง 26 14 สูง 
7 15 สูง 27 12 สูง 
8 14 สูง 28 14 สูง 
9 14 สูง 29 11 ปานกลาง 
10 15 สูง 30 15 สูง 
11 11 ปานกลาง 31 10 ปานกลาง 
12 15 สูง 32 13 สูง 
13 12 สูง 33 8 ปานกลาง 
14 8 ปานกลาง 34 10 ปานกลาง 
15 12 สูง 35 13 สูง 
16 15 สูง 36 15 สูง 
17 9 ปานกลาง 37 15 สูง 
18 15 สูง 38 15 สูง 
19 14 สูง 39 11 ปานกลาง 
20 15 สูง 40 15 สูง 

รวมคะแนน  497  คะแนน 
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ตารางที่ 32 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องพลังงานไฟฟา 
  สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
  โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ 
1 15 สูง 21 13 สูง 
2 15 สูง 22 8 ปานกลาง 
3 14 สูง 23 15 สูง 
4 9 ปานกลาง 24 15 สูง 
5 13 สูง 25 12 สูง 
6 15 สูง 26 14 สูง 
7 13 สูง 27 15 สูง 
8 15 สูง 28 14 สูง 
9 13 สูง 29 15 สูง 
10 15 สูง 30 15 สูง 
11 13 สูง 31 15 สูง 
12 14 สูง 32 8 ปานกลาง 
13 13 สูง 33 14 สูง 
14 15 สูง 34 13 สูง 
15 15 สูง 35 12 สูง 
16 13 สูง 36 15 สูง 
17 13 สูง 37 15 สูง 
18 10 ปานกลาง 38 13 สูง 
19 15 สูง 39 13 สูง 
20 15 สูง 40 14 สูง 

รวมคะแนน  541  คะแนน 
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ตารางที่ 33 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องพลังงานไฟฟา 
  สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
   โดยการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 

คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ คนที่ คะแนน ระดับความสามารถ 
1 9 ปานกลาง 21 14 สูง 
2 12 สูง 22 15 สูง 
3 14 สูง 23 9 ปานกลาง 
4 7 ต่ํา 24 15 สูง 
5 13 สูง 25 12 สูง 
6 15 สูง 26 12 สูง 
7 15 สูง 27 15 สูง 
8 15 สูง 28 15 สูง 
9 10 ปานกลาง 29 15 สูง 
10 12 สูง 30 15 สูง 
11 7 ต่ํา 31 7 ต่ํา 
12 9 ปานกลาง 32 14 สูง 
13 10 ปานกลาง 33 9 ปานกลาง 
14 8 ปานกลาง 34 12 สูง 
15 11 ปานกลาง 35 10 ปานกลาง 
16 14 สูง 36 13 สูง 
17 15 สูง 37 15 สูง 
18 15 สูง 38 15 สูง 
19 14 สูง 39 15 สูง 
20 11 ปานกลาง 40 15 สูง 

รวมคะแนน  498  คะแนน 
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ตารางที่ 34 แสดงจํานวนนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  

ความคิดเห็นของนักเรียน 
จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1.  ดานบรรยากาศในการเรียนรู   
    1.1  รูสึกอบอุนมีบรรยากาศความเปนกันเอง 30 75.00 
    1.2  ไดเรียนรูการปฏิบัติจริง 27 67.50 
    1.3  ไดชวยกันคิด วิเคราะห ไตรตรอง การเรียนรู 
           และชวยเหลือเพ่ือน ๆ ในกลุม 

18 45.00 

    1.4  ไดตอบคําถามครูมากมายในประเด็นตาง ๆ 17 42.50 
    1.5  ไดศึกษาขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ และใชอุปกรณ 
          จริงในการปฏิบัติงาน 

16 40.00 

    1.6  ไดวาดภาพประกอบเพื่อสรางสรรคงานที่ดี 
           มคีุณภาพ 

15 37.50 

    1.7  ไดแลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือน ๆ ตางกลุม 14 35.00 
    1.8  ไดแสดงผลงาน   2 5.00 
2.  ดานกิจกรรมการเรียนรู   
    2.1  ชอบการทดลอง 33 82.50 
    2.2  เขาใจเนื้อหาที่เรียนรูไดงาย เรียนสนุก 13 32.50 
    2.3  ทําใหนกัเรียนกลาแสดงออกดวยความเชื่อมั่น 
          ในตนเอง 

11 27.50 

    2.4  ไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่ชอบและ 
          ไมชอบ 

  2 5.00 

3.  ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปน 
    ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

  

    3.1  สามารถนําความรูความเขาใจ เร่ืองการใชไฟฟา 
          อยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บาน 

37 92.50 

    3.2  สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ 16 40.00 
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ตารางที่ 35 แสดงจํานวนนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  

ความคิดเห็นของนักเรียน 
จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1.  ดานบรรยากาศในการเรียนรู   
    1.1  แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็น 
          ปญหา ขอมูลตาง ๆ 

29 72.50 

    1.2  ชวยกันวางแผนงานในการดําเนินการ 23 57.50 
    1.3  ชวยกันเขียนประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดวิเคราะห 17 42.50 
    1.4  ไดตอบคําถามครู 16 40.00 
    1.5  ไดศึกษาคนควาความรูที่หลากหลาย 15 37.50 
    1.6  ไดชวยกันคิดแกปญหาในการทํางานรวมกัน 
          ดวยความเปนมิตร 

14 35.00 

2.  ดานกิจกรรมการเรียนรู   
    2.1  ทดลองกิจกรรมที่หลากหลาย 32 80.00 
    2.2  เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 10 25.00 
    2.3  ฝกทํางานรวมกัน และยอมรับความคิดเห็นของ 
          ผูอื่น 

  9 22.50 

    2.4  ใชการสังเกตในการดําเนินกิจกรรม   1 2.50 
3.  ดานการนําความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปน 
    ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

  

    3.1  สามารถนําความรูความเขาใจ เร่ืองการใชไฟฟา 
          อยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บาน 

39 97.50 

    3.2  สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการศึกษาตอ 11 27.50 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 -  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 -  แบบประเมินความสามารถในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางาย และเรื่อง 
    พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟา 
    ประเภทตาง ๆ  
 -  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
    และแบบการแกปญหา 
 -  แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน 
เร่ือง สนุกกับไฟฟา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูนี้ เปนแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 
คะแนนเต็ม 25 คะแนน ใหนักเรียนทําทุกขอ 
 2. เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
 3. การตอบใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว จากตัวเลือก  ก  ข  
หรือ  ค  แลวทําเครื่องหมาย  X  ลงใน   (     )  ของกระดาษคําตอบ ใหตรงกับตัวเลือกที่
ตองการ เชน ถาตองการตอบขอ  ข   ใหทําเครื่องหมาย ดังนี้ 
 

ก 
(   ) 

ข 
( X ) 

ค 
(   ) 

 
 ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ จากขอ ข  เปนขอ ค  ใหขีดทบคําตอบเดิมใหชัดเจน และ
เลือกตอบใหม ดังนี้ 
 

ก 
(   ) 

ข 
( X) 

ค 
( X ) 
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1.  แบตเตอรี่ หมายถึงอะไร 
    ก.  เครื่องใชไฟฟาชนิดหนึ่ง 
    ข.  แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดหนึ่ง 
    ค.  ของเลนเด็กชนิดหนึ่ง 

6.  ถานกระดุมจะใชกับอุปกรณประเภทใด 
    ก.  ราคาแพง 
    ข.  ขนาดเล็ก    
    ค.  สวยงาม 

2.  แบตเตอรี่ แบงออกกี่ประเภท อะไรบาง 
    ก.  2 ประเภท คือ แบตเตอรี่แหง และ 
         แบตเตอรี่เปยก 
    ข.  3 ประเภท คือ แบตเตอรี่แหง 
         แบตเตอรี่น้ํา และแบตเตอรี่เปยก 
    ค.  4 ประเภท คือ แบตเตอรี่แหง, น้ํา, 
         เปยก และแบตเตอรี่สาย 

7.  ถานชารท หมายถึงอะไร 
    ก.  ถานที่ใชงานไดสะดวก 
    ข.  ถานที่ใชงานไดดี 
    ค.  ถานที่ใชงานหมดไฟแลว สามารถนํา 
         ไปอัดไฟใหม และนํากลับมาใชงาน   
         ไดอีก 

3.  แบตเตอรี่ จะมีขั้วไฟฟากี่ดาน อะไรบาง 
    ก.  2 ดาน คือ ขั้วบวกทั้ง 2 ดาน 
    ข.  2 ดาน คือ ขั้วลบทั้ง 2 ดาน 
    ค.  2 ดาน คือ ขั้วบวกกับขั้วลบ 

8.  เครื่องใชไฟฟาประเภทใดที่ใหแสงสวาง 
    ก.  หลอดไฟฟา 
    ข.  ของเลนเด็ก 
    ค.  กาตมนํ้าไฟฟา 

4.  ขอเสียของเลนเด็กที่มีแสงและเสียง 
    คืออะไร 
    ก.  เปลืองถาน 
    ข.  แสบตา 
    ค.  หนวกหู 

9.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล จะมีอะไร 
    เปนสวนประกอบทีสําคัญ 
    ก.  จุกยาง 
    ข.  สวิตซ  
    ค.  มอเตอร 

5.  ในวงจรไฟฟา กอกน้ําเปรียบไดกับสิ่งใด 
    ก.  สายไฟ 
    ข.  สวิตซสําหรับปด-เปดไฟ 
    ค.  หลอดไฟฟา 

10. เครื่องใชไฟฟาชนิดใดกินไฟฟา 
     มากที่สุด 
     ก.  เตารีดไฟฟา 
     ข.  หลอดไฟฟา 
     ค.  วิทยุเทป 
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11.  เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดจะไมสามารถ 
      ทํางานได หากขาดอะไร 
      ก.  พลังงานแสง 
      ข.  พลังงานไฟฟา 
      ค.  พลังงานความรอน 

16.  เพราะเหตุใดเราจึงรูสึกรอนเม่ือใชมือ 
      แตะหลอดไฟฟาที่ตอวงจรไฟฟาแลว 
      ก.  เกิดพลังงานกล 
      ข.  เกิดพลังงานเสียง 
      ค.  เกิดพลังงานความรอน 

12.  ในการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา 
      เราควรคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก 
      ก.  ความสวยงาม 
      ข.  ความจําเปนในการใชงาน 
      ค.  ราคาที่ซื้อ 

17.  เครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่มีการ 
      เปลี่ยนแปลงรูปพลังงานไฟฟาได 
      มากกวา 1 อยาง 
      ก.  พัดลม 
      ข.  เครื่องเปาผม 
      ค.  เตารีด 

13.  เครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่สามารถ 
      เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล 
      ก.  โทรทัศน 
      ข.  เครื่องรับวิทยุ 
      ค.  พัดลม 

18.  ใชหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนทดีกวา 
      ใชหลอดไฟฟาแบบมีไสธรรมดา 
      เพราะเหตุใด 
      ก.  สวยงามกวา 
      ข.  กินไฟนอยกวา 
      ค.  ใชงานไดนานกวา 

14.  หมอหุงขาวไฟฟา เปนเครื่องใชไฟฟา 
      ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปน 
      พลังงานอะไร 
      ก.  พลังงานความรอน 
      ข.  พลังงานแสง 
      ค.  พลังงานเสียง 

19.  เครื่องใชไฟฟาชนิดใดตองระมัดระวัง 
      ที่สุดขณะใชงาน 
      ก.  เตารีด 
      ข.  เครื่องเปาผม 
      ค.  โทรทัศน 

15.  โทรทัศนเปนเครื่องใชไฟฟาที่ให 
      พลังงานอะไร 
      ก.  พลังงานแสงและเสียง 
      ข.  พลังงานความรอนและแสง 
      ค.  พลังงานกลและพลังงานเสียง 

20.  ไมควรแตกตองอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
      ขณะตัวเปยก เปนวิธีการใชไฟฟา 
      อยางไร 
      ก.  ใชไฟฟาอยางประหยัด 
      ข.  ใชไฟฟาอยางปลอดภัย 
      ค.  ใชไฟฟาตามปกติ 
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21.  ไมควรเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไวโดย 
      ไมไดใชประโยชน เปนวิธีการใชไฟฟา 
      อยางไร 
      ก.  ใชไฟฟาอยางปลอดภัย 
      ข.  ใชไฟฟาตามความสะดวก 
      ค.  ใชไฟฟาอยางประหยัด 

24.  วิธีการที่จะทําใหเครื่องใชไฟฟามีอายุ 
      การใชงานไดนาน ขึ้นอยูกับอะไร 
      ก.  ซื้อของดีมีราคาแพงมาใช 
      ข.  ซื้อของมียี่หอดีมาใช 
      ค.  ลักษณะการใชงานและการดูแล 
           รักษา 

22.  ในการรีดผาที่ประหยัด นักเรียนควรมี 
      วิธีการอยางไร 
      ก.  รีดผาเทาที่ตองการใช 
      ข.  รีดผาคราวละมาก ๆ แตรีดนอยครั้ง 
      ค.  รีดผาคราวละนอย ๆ แตรีดบอยครั้ง 

25.  หากนักเรียนจะซื้อหมอหุงขาวไฟฟา 
      มาใช ควรคํานึงถึงเรื่องใดมากที่สุด 
      ก.  มีขนาดพอเหมาะแกการใชงาน 
           และไมกินไฟมาก 
      ข.  ซื้อของราคาถูกมาใช 
      ค.  ซื้อของยี่หอดีมาใช 

23.  เม่ือนักเรียนพบเห็นเครื่องใชไฟฟาที่ 
      ชํารุด ควรทําอยางไร 
      ก.  บอกชางไมใหแกไข 
      ข.  บอกชางประปาใหแกไข    
      ค.  บอกชางไฟฟาใหแกไข 

 

 
 

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

การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
(หลังเสร็จสิน้การเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2) 

 

 กา
รต
อว
งจ
ร 

ไฟ
ฟา

 
อย

าง
งา
ย 

 กา
รป

ฏิบั
ติง
าน

 

 บัน
ทึก

ผล
 

กา
รป

ฏิบั
ติง
าน

 

กา
รเก

็บว
ัสด

ุ/ 
อุป

กร
ณเ

มื่อ
เลิก

 
กา
รป

ฏิบั
ติง
าน

 

 คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

รว
มค

ะแ
นน

 

นัก
เรีย

นค
นท

ี่ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
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แบบบันทึกการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 
เร่ือง 

การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
(หลังเสร็จสิน้การเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2) 

 

 กา
รต
อว
งจ
ร 

ไฟ
ฟา
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าง
งา
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 กา
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ฏิบั
ติง
าน

 

 บัน
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ผล
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ติง
าน
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อุป
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23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
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31                 
32                 
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36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร เร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 
 
คําชี้แจง 
 เกณฑการประเมินคะแนนความสามารถในการตอวงจรไฟฟาอยางงาย มีดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ  

ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

1.  ดานการตอวงจรไฟฟา 
     อยางงาย 

ปฏิบัติงานในการตอ 
วงจรไฟฟา ทําให 
หลอดไฟฟาสวาง 
ใบพัดหมุนไดถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 
ตามขั้นตอน และ 
กลาซักถามปญหา 
ที่สงสัยทุกเรื่อง 

ปฏิบัติงานในการตอ 
วงจรไฟฟา ทําให 
หลอดไฟฟาสวาง 
ใบพัดหมุนไดถูกตอง 
เปนบางครั้ง และกลา 
ซักถามปญหาที่สงสัย 
เปนบางครั้ง 

ปฏิบัติงานในการตอ 
วงจรไฟฟา ทําให 
หลอดไฟฟาสวาง 
ใบพัดหมุนไดนอย 
และไมกลาซักถาม 
ปญหาที่สงสัย 

2.  ดานการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจในการ 
ปฏิบัติงานมาก และ 
สามารถปฏิบัติงาน 
ไดคลองแคลว 
รวดเร็วมากดวย 
ตนเอง 

มีความตั้งใจในการ 
ปฏิบัติงานมาก และ 
สามารถปฏิบัติงาน 
ไดคลองแคลว 
รวดเร็วเปนบางครั้ง 

มีความตั้งใจในการ 
ปฏิบัติงานนอย และ 
ปฏิบัติงานไดลาชา 

3.  ดานบันทึกผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

เขียนบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 
ตามขั้นตอนดวย 
ตนเอง 

เขียนบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามขั้นตอน 
โดยคําแนะนําหรือ 
ชี้แนะของครูเปน 
บางครั้ง 

เขียนบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานไดบาง 
ตามคําแนะนําหรือ 
ชี้แนะของครู 
โดยตลอด 

4.  ดานการเก็บวัสดุ/อุปกรณ 
     เมื่อเลิกการปฏิบัติงาน 

เก็บวัสดุอุปกรณได 
ถูกตอง ครบถวน 
เปนระเบียบเรียบรอย
ดวยตนเอง 

เก็บวัสดุอุปกรณได 
ถูกตอง ครบถวน 
เปนระเบียบ 
เรียบรอยโดยครูได 
ใหคําชี้แนะเปน 
บางครั้ง 

เก็บวัสดุอุปกรณได 
ถูกตอง เปนเพราะ 
คําแนะนําหรือ 
ชี้แนะของครู 
โดยตลอด 
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ระดับคุณภาพ  

ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

5.  ดานความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานในการตอ 
วงจรไฟฟาอยางงาย 
โดยไมเกิดเปน 
อันตรายแตอยางใด 
ดวยตนเอง 

ปฏิบัติงานในการตอ
วงจรไฟฟา 
อยางงาย โดยไม 
เกิดเปนอันตราย 
เพราะคําแนะนํา 
หรือชี้แนะของครู 
เปนบางครั้ง 

ปฏิบัติงานในการ 
ตอวงจรไฟฟา 
อยางงาย โดยไม 
เกิดเปนอันตราย 
เพราะคําแนะนํา 
หรือชี้แนะของครู 
โดยตลอด 

 
 (ระดับคุณภาพ)       0 –  7.49  มีความสามารถในการปฏิบัติงานต่ํา 
    7.50 – 11.49  มีความสามารถในการปฏิบัติงานปานกลาง 
   11.50 – 15.00  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง 
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แบบบันทึกการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 
เร่ือง 

พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลงังานอื่น โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
(หลังเสร็จสิน้การเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4) 
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แบบบันทึกการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 
เร่ือง 

พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลงังานอื่น โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
(หลังเสร็จสิน้การเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4) 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนนความสามารถในเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน 
โดยผานเครือ่งใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 

 
 
คําชี้แจง 
 เกณฑการประเมินคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ในเรื่องพลังงาน
ไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ มีดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ  

ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

1.  ดานพลังงานไฟฟา 
     สามารถเปลี่ยนเปน 
     พลังงานอื่น 

การปฏิบัติงานเพ่ือ 
พิสูจนวาเครื่องใช 
ไฟฟาชนิดที่สามารถ 
เปล่ียนพลังงานไฟฟา 
ใหเปนพลังงานแสง 
เสียง ความรอน และ 
พลังงานกล หรือเปน 
พลังงาน 2 อยาง 
ในเวลาเดียวกันได 
ถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ และกลา 
ซักถามปญหาตาง ๆ 

การปฏิบัติงานเพ่ือ 
พิสูจนวาเครื่องใช 
ไฟฟาชนิดใดที่สามารถ 
เปล่ียนพลังงานไฟฟา 
ใหเปนพลังงานแสง 
เสียง ความรอน และ 
พลังงานกล หรือเปน 
พลังงาน 2 อยาง 
ในเวลาเดียวกันได 
ถูกตอง เปนบางครั้ง 
และกลาซักถามปญหา 
ตาง ๆ เปนบางครั้ง 

การปฏิบัติงานเพ่ือ 
พิสูจนวาเครื่องใช 
ไฟฟาชนิดใดที่สามารถ 
เปล่ียนพลังงานไฟฟา 
ใหเปนพลังงานแสง 
เสียง ความรอน และ 
พลังงานกล หรือเปน 
พลังงาน 2 อยาง 
ในเวลาเดียวกันไดนอย 
และไมคอยกลาซักถาม 

2.  ดานการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงานมาก 
และปฏิบัติงานได 
คลองแคลวรวดเร็ว 
มากดวยตนเอง 

มีความกระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงานดี 
และปฏิบัติงานได 
คลองแคลวรวดเร็ว 
เปนบางครั้ง 

มีความกระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงานนอย 
และปฏิบัติงานไดลาชา 

3.  ดานบันทึกผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

เขียนบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 
ตามขั้นตอนดวย 
ตนเอง 

เขียนบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
ตามขั้นตอน โดยคํา 
แนะนําหรือชี้แนะ 
ของครูเปนบางครั้ง 

เขียนบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานไดบาง 
ตามคําแนะนําหรือ 
ชี้แนะของครูโดยตลอด 
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ระดับคุณภาพ  

ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

4.  ดานคนเก็บวัสดุ/ 
    อุปกรณ เมื่อเลิก 
    การปฏิบัติงาน 

เก็บวัสดุอุปกรณได 
ถูกตอง ครบถวน 
เปนระเบียบเรียบรอย 
ดวยตนเอง 

เก็บวัสดุอุปกรณได 
ถูกตอง ครบถวน 
เปนระเบียบเรียบรอย 
โดยคําชี้แนะของครู 
เปนบางครั้ง 

เก็บวัสดุอุปกรณได 
ครบ ถูกตอง 
โดยคําชี้แนะของครู 
โดยตลอด 

5.  ดานความปลอดภัย 
    ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน 
ใหเห็นวาพลังงาน 
ไฟฟาเปล่ียนเปน 
พลังงานอื่นโดยผาน 
เครื่องใชไฟฟา 
ประเภทตาง ๆ 
โดยไมเกิดเปน 
อันตรายแตอยางใด 
ดวยตนเอง 

ปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน 
ใหเปนวาพลังงาน 
ไฟฟาเปล่ียนเปน 
พลังงานอื่นโดยผาน 
เครื่องใชไฟฟา 
ประเภทตาง ๆ 
โดยไมเกิดเปน 
อันตรายแตอยางใด 
เปนเพราะคําชี้แนะ 
ของครูเปนบางครั้ง 

ปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน 
ใหเปนวาพลังงาน 
ไฟฟาเปล่ียนเปน 
พลังงานอื่นโดยผาน 
เครื่องใชไฟฟา 
ประเภทตาง ๆ 
โดยไมเกิดเปน 
อันตรายแตอยางใด 
เปนเพราะคําชี้แนะ 
ของครูโดยตลอด 

 
 (ระดับคุณภาพ)       0 –  7.49  มีความสามารถในการปฏิบัติงานต่ํา 
    7.50 – 11.49  มีความสามารถในการปฏิบัติงานปานกลาง 
   11.50 – 15.00  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 

เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 

 
 
คําชี้แจง 
 
 1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จะมีอยู       
3 ประเด็น คือ  1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู  2) ดานกิจกรรมการเรียนรู  และ  3) ดานนํา
ความรูความเขาใจไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 2. ใหนักเรียนตอบขอคําถามสัมภาษณทุกประเด็นตามความคิดเห็นหรือสภาพ
ความเปนจริง เพราะความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูมาก 
 3. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองสนุกกับไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/...............   เลขที่.............................. 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
 1. นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนรูไหม ?  เพราะอะไร ? 
  ………………………………………..เพราะ...................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2. นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรูนี้ไหม ?  เพราะอะไร ? 
  ………………………………………..เพราะ...................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3. นักเรียนจะนําความรู ความเขาใจ เร่ืองสนุกกับไฟฟา ไปใชใหเกิดเปนประโยชน 
ในชีวิตประจําวันไดอยางไร ?   เพราะอะไร ? 
  ……………………………………………………………………………………… 
เพราะ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 155

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 กลุมทดลอง (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา            จํานวน  3  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 แบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีขั้วไฟฟา 2 ดาน คือ ดานที่มีปุมนูนขึ้นมาอยูดานบนจะเปน
ขั้วไฟฟาบวก ใชสัญลักษณคือ +  สวนดานที่อยูขางลางจะมีลักษณะเปนแผนเรียบจะเปนขั้วลบ  
ใชสัญลักษณคือ  -   หากตอไฟฟาครบวงจร (วงจรไฟฟาปด) จะทําใหวัตถุหรือสิ่งของตาง ๆ 
ทํางานได แสดงวาแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของแบตเตอรี่ 
 2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบายไดวาแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
เน้ือหาสาระ 
 1. ความหมายของแบตเตอรี่ 
 2. แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ เชน แหลงที่พบ ใชทําประโยชน
อะไรไดบาง 
  1.2 ใหนักเรียนชวยกันเสนอความคิดวา เม่ือนําแบตเตอรี่มาใชกับสิ่งของหรือ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ จะเกิดอะไรขึ้น 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 ครูนําแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย วิทยุ นาฬิกา เครื่องคิดเลข และไฟฉาย มาให
นักเรียนดู พรอมซักถามนักเรียน สิ่งที่ครูนํามาใหดูคืออะไร 
  2.2 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวาสิ่งที่ครูนํามาใหดูจะทําอะไรไดบาง 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 156

 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 
  3.1 ครูแจกใบความรูเรื่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงาน
ไฟฟา ใหนักเรียนดู เพ่ือจะไดศึกษาขอมูล 
  3.2 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน หลังจากไดศึกษารายละเอียดจาก
ใบความรู 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด 
  4.1 ใหนักเรียนนําสิ่งที่ครูมาใหดู มาใชศึกษาคนควาเพิ่มเติม เชน ใสแบตเตอรี่  
หรือถานไฟฉาย ในวิทยุ นาฬิกา เครื่องคิดเลข และไฟฉาย แลวสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น 
  4.2 ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการศึกษาคนควา 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 
  5.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ แลวสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น 
  5.2 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน หลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
 6. ขั้นสรางสิ่งที่สะทอนความเปนตัวเอง 
  6.1 ใหนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามความสนใจ แลวชวยกันสรุปผลจาก
การทํากิจกรรม เชน นักเรียนอาจจะวาดภาพประกอบการทํากิจกรรม หรือมีการสรางชิ้นงานที่
สรางสรรคในกิจกรรมการเรียนรู 
  6.2 ใหนักเรียนแตละกลุมวางแผนเพื่อนําเสนอผลงานของกลุม 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช 
  7.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอผลงานหนาชั้นใหเพ่ือน ๆ 
ไดติชม 
  7.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลที่ไดจากการทํากิจกรรมของนักเรียน
ในแตละกลุม 
 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
  8.1 ใหนักเรียนในแตละกลุมไดเสนอความคิดเห็นในการทํากิจกรมเพื่อแสดงให
เห็นวา แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียน 
  8.2 จัดปายแสดงผลงานของนักเรียนแตละกลุม หรือจัดนิทรรศการเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. วิทยุ 
 4. นาฬิกา 
 5. ของเลนเด็ก 
 6. เครื่องคิดเลข 
 7. ไฟฉาย 
 8. ใบความรูเรื่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 9. ใบงาน 
             10. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
การวัดและการประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่อง 
   แบตเตอรี่ เปนแหลงกําเนิด 
   พลังงานไฟฟา 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
   การทํางานกลุม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
-  แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 กลุมควบคมุ (การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา            จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 แบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีขั้วไฟฟา 2 ดาน คือ ดานที่มีปุมนูนขึ้นมาอยูดานบนจะเปน
ขั้วไฟฟาบวก ใชสัญลักษณคือ +  สวนดานที่อยูขางลางจะมีลักษณะเปนแผนเรียบจะเปนขั้วลบ  
ใชสัญลักษณคือ  -   หากตอไฟฟาครบวงจร (วงจรไฟฟาปด) จะทําใหวัตถุหรือสิ่งของตาง ๆ 
ทํางานได แสดงวาแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของแบตเตอรี่ 
 2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบายไดวาแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
เน้ือหาสาระ 
 1. ความหมายของแบตเตอรี่ 
 2. แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา 
  1.1 ครูแจกภาพแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย วิทยุ นาฬิกา ของเลนเด็ก เครื่องคิดเลข  
และไฟฉาย ใหนักเรียนในแตละกลุมดู และชวยกันวิเคราะหในสิ่งที่ไดพบเห็นใหชัดเจนวาคือ
อะไร พบไดที่ไหน และนํามาใชทําประโยชนอะไรไดบาง เพ่ือนําไปสูกิจกรรมการเรียนรู 
  1.2 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียนหลังจากไดวิเคราะหแลว เพ่ือจะ
ไดทราบวามีขอมูลอะไรบาง 
  1.3 ใหนักเรียนในแตละกลุมชวยกันระดมสมอง โดยการเขียนถึงประเด็นตาง ๆ 
ตามที่ไดวิเคราะห เชน นําแบตเตอรี่ หรือถานไฟฉาย ใสวิทยุ จะเกิดอะไรขึ้น 
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 2. ขั้นวางแผนแกปญหา 
  2.1 ครูแจกใบความรูเกี่ยวกับแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงาน
ไฟฟา ใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษาคนควาความรู 
  2.2 ครูแจกอุปกรณจริง เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย วิทยุ นาฬิกา ของเลนเด็ก  
เครื่องคิดเลข และไฟฉาย ใหนักเรียนทุกกลุม เพ่ือนําไปศึกษาคนควาประกอบกับใบความรูที่
แจกให 
  2.3 ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดวิเคราะหไวแลว ในขั้นที่ 1 และความรูจาก
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมมาวางแผนในการเรียนรูตามประเด็นตาง ๆ ที่ไดเขียนไว 
  2.4 ในกรณีที่มีการทดลองใหเห็นจริง นักเรียนจะตองมีการวางแผนการทดลอง 
รวมถึงแนวทางในการประเมินผลดวย  
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา 
  3.1 ใหนักเรียนในแตละกลุม เลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินการ 
  3.2 ใหนักเรียนในแตละกลุม นําอุปกรณที่แจกใหมาดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
ตามประเด็นที่ไดวางแผนไว เชน นําแบตเตอรี่ ถานไฟฉายใสในวิทยุ นาฬิกา ของเลนเด็ก  
เครื่องคิดเลข และไฟฉาย แลวบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ 
  3.3 หากนักเรียนในกลุมใด ดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามประเด็นที่ไดวางแผน
ไว ก็จะตองยอนกลับไปวางแผนใหมในขั้นที่ 2 แลวดําเนินการแกปญหาใหม พรอมทั้งบันทึกผล
การปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่แจกให 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
  4.1 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
  4.2 ครูจะประเมินผลในภาพรวมตั้งแตการเขียนประเด็นตาง ๆ วิธีการ
ดําเนินการ การตัดสินใจ และผลของการแกปญหา 
  4.3 ใหนักเรียนในแตละกลุมบอกวิธีการนําผลของการแกปญหาและการนํา
ความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. วิทยุ 
 4. นาฬิกา 
 5. ของเลนเด็ก 
 6. เครื่องคิดเลข 
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 7. ไฟฉาย 
 8. ใบความรูเรื่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 9. ใบงาน 
             10. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
การวัดและการประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่อง 
   แบตเตอรี่ เปนแหลงกําเนิด 
   พลังงานไฟฟา 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงานนักเรียน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
   การทํางานกลุม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
-  แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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ใบความรูเร่ืองแบตเตอรี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบตเตอรี่ หมายถึง แหลงกําเนิดพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถทําใหวัตถุหรือสิ่งของ  
ตาง ๆ ทํางานได เชน ทําใหใบพัดหมุน วิทยุเกิดเสียงดัง หรือหลอดไฟฟาสวาง ฯลฯ หรือ    
แบตเตอร่ี หมายถึง แหลงสะสมพลังงานในรูปเคมี แลวจายเปนพลังงานไฟฟา ถานไฟฉาย     
ถานกระดุม จัดไดวาเปนแบตเตอรี่ชนิดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 

ถานกระดุมขนาดตาง ๆ 
 

 

แบตเตอรี่ (Battery) หมายถึงอะไร 
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แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบตเตอรี่ โดยทั่วไป จะมีขั้วไฟฟา 2 ดาน แตกตางกันคือ ดานหน่ึงจะเปนขั้วไฟฟา
บวก และอีกดานหนึ่งจะเปนขั้วไฟฟาลบ เชน ถานไฟฉาย ดานที่มีปุมนูนขึ้นมาดานบน จะเปน
ขั้วไฟฟาบวก ใชสัญลักษณคือ +  สวนดานที่อยูขางลางมีลักษณะเปนแผนเรียบ จะเปนขั้วลบ   
ใชสัญลักษณคือ  -  หากตอไฟฟาครบวงจร (วงจรไฟฟาปด) ก็จะทําใหวัตถุ หรือสิ่งของตาง ๆ 
ทํางานได เชน ทําใหหลอดไฟฟาสวาง วิทยุเทปเกิดเสียงดัง ฯลฯ แสดงวา แบตเตอรี่เปน
แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
 
 
 

แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิด 
พลังงานไฟฟา 
ไดอยางไร 
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ใบงานเรื่องแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อแสดงใหเห็นวา แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
 
อุปกรณ 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. ปลั๊กหลอดไฟฟา 
 4. ไฟฉาย 
 5. ใบพัด 
 6. วิทยุ 
 7. ของเลนเด็ก 
 
วิธีการ 
 ใหนักเรียนนําแบตเตอรี่ หรือถานไฟฉาย ใสลงไปในอุปกรณตาง ๆ ที่เตรียมไว 
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 164

 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัตกิิจกรรม 
เร่ือง  แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลงังานไฟฟา 

 
 
รายชื่อสมาชิก 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 

อุปกรณ (ใสถานหรือแบตเตอรี่) ส่ิงที่เกิดขึ้น 
1.  วิทยุ  
2.  นาฬิกา  
3.  ของเลนเด็ก  
4.  เครื่องคิดเลข  
5.  ไฟฉาย  

 
 
สรุปผล 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมทดลอง (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  การตอวงจรไฟฟาอยางงาย             จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 การตอวงจรไฟฟา จะทําใหกระแสไฟฟาไหลออกจากขั้วบวก + ของถานไฟฉายหรือ  
แบตเตอรี่ ไหลไปตามสายไฟ และหลอดไฟฟา แลวจะไหลผานสายไฟกลับมายังถานไฟฉาย 
หรือแบตเตอรี่ทางขั้วลบ  -  ทําใหหลอดไฟฟาเกิดแสงสวาง หรือใบพัดหมุน (วงจรไฟฟาปด) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถตอวงจรไฟฟาอยางงายได 
 2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบายไดวา การเชื่อมตอเปนวงจร ทําใหเกิดเปน
พลังงานไฟฟา 
 
เน้ือหาสาระ 
 การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ใหนักเรียนในแตละกลุมรองเพลง “ไฟฟา  ไฟฟา” พรอมทําทาทาง
ประกอบการรองเพลง 
  1.2 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาของเพลง เชน แหลงกําเนิดพลังงาน
ไฟฟา ลวดตัวนํา และกระแสไฟฟา เพ่ือนําไปสูกิจกรรมการเรียนรู 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 ครูแจกภาพการตอวงจรไฟฟาใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษาคนควา 
  2.2 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะห อภิปราย และแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับภาพการ
ตอวงจรไฟฟาอยางมีเหตุผล หรือเขียนแผนผังความคิดประกอบขอคิดเห็น 
 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 
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  3.1 ครูแจกใบความรู เรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย เพ่ือใหนักเรียนทุกกลุม
ไดศึกษาขอมูลที่ชัดเจน 
  3.2 ครูแจกอุปกรณจริง เชน ปลั๊กหลอดไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
แบตเตอรี่หรือถานไฟฉาย ใบพัด เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  3.3 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน หลังจากไดศึกษาคนควาความรู
เพ่ิมเติม 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีความคิดรวบยอด 
  4.1 ใหนักเรียนนําอุปกรณที่ครูแจกให มาปฏิบัติกิจกรรมตามความเขาใจ เชน 
ตอวงจรไฟฟาเขากับหลอดไฟฟา แลวสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น 
  4.2 ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการศึกษาคนควา 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 
  5.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินการ และทํา
กิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ เชน ตอวงจรไฟฟาอยางงาย แลวทําใหหลอดไฟฟาเกิดแสงสวาง 
และใบพัดหมุน หากดึงสายไฟฟาดานใดดานหนึ่งออก จะทําใหเกิดอะไรขึ้น เขียนบันทึกผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน หลังจากนักเรียนไดทํากิจกรรมตาม
ใบงาน 
 6. ขั้นสรางสิ่งที่สะทอนความเปนตัวเอง 
  6.1 ใหนักเรียนในแตละกลุมทํากิจกรรมตามความสนใจ เชน วาดภาพประกอบ
เพ่ือใหชิ้นงานสมบูรณ หรือแสดงขั้นตอนในการตอวงจรไฟฟาอยางงายใหเปนที่เขาใจของกลุม
และเพ่ือน ๆ การบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นน้ีตามความสามารถของนักเรียน 
  6.2 ใหนักเรียนแตละกลุมวางแผน และเตรียมนําเสนอผลงานของกลุม 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช 
  7.1 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุมตอหนาชั้นเรียน 
  7.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับผลที่ไดจากการทํากิจกรรมของ   
นักเรียนแตละกลุม 
 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
  8.1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นถึงผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมและ
นักเรียนจะนําความรูความเขาใจที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร   
  8.2 นําผลงาน ชิ้นงาน ไปแสดงที่ปายผลงาน หรือจัดนิทรรศการเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. ปลั๊กหลอดไฟฟา 
 4. หลอดไฟฟา 
 5. ใบพัด 
 6. เทปกาว 
 7. ใบความรู 
 8. ใบงาน 
 9. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่อง 
   การตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
   การทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานชิ้นงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมควบคมุ (การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  การตอวงจรไฟฟาอยางงาย             จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 การตอวงจรไฟฟาจะทําใหกระแสไฟฟาไหลออกจากขั้วบวก + ของแบตเตอรี่หรือ
ถานไฟฉาย ไหลไปตามสายไฟฟาและหลอดไฟฟา แลวจะไหลผานสายไฟฟากลับมายัง
ถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ทางขั้วลบ -  จะทําใหหลอดไฟฟาเกิดแสงสวาง และใบพัดหมุน (การ
ตอวงจรไฟฟาปด) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถตอวงจรไฟฟาอยางงายได 
 2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบายไดวา การเชื่อมตอเปนวงจร ทําใหเกิดเปน
พลังงานไฟฟา 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา 
  1.1 ครูแจกอุปกรณการตอวงจรไฟฟาใหนักเรียนแตละกลุม เชน แบตเตอรี่   
ถานไฟฉาย ปลั๊กหลอดไฟฟา หลอดไฟฟา และใบพัด เพ่ือใหนักเรียนไดวิเคราะหในสิ่งที่ไดพบ
เห็น เชน คืออุปกรณอะไร พบไดที่ไหน เรียกวาอะไร และใชทําประโยชนอะไร 
  1.2 ใหนักเรียนชวยกันเสนอความคิดโดยใหเหตุผลวา หากนําอุปกรณตาง ๆ ที่
มีอยูในภาพนํามาประกอบเขาดวยกัน จะเกิดอะไรขึ้น 
  1.3 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนผังความคิด โดยการเขียนประเด็น
ตาง ๆ ตามที่ไดวิเคราะห เชน หากนําอุปกรณตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกันจะเกิดอะไรขึ้น 
 2. ขั้นวางแผนแกปญหา 
  2.1 ครูแจกใบความรูเร่ือง “การตอวงจรไฟฟาอยางงาย” เพ่ือใหนักเรียนแตละ
กลุมไดศึกษาคนควา 
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  2.2 ครูแจกอุปกรณจริง เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ปลั๊กหลอดไฟฟา สายไฟฟา 
หลอดไฟฟา ใบพัด และเทปกาว เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษาคนควาประกอบใบความรูที่
แจกให 
  2.3 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันวางแผนแกปญหา เพ่ือแสดงใหเห็นวาจะตอ
วงจรไฟฟาอยางงายไดอยางไร 
  2.4 ในกรณีที่มีการทดลอง นักเรียนตองคิดวางแผนการทดลอง รวมทั้งแนวทาง
ในการประเมินผลการทดลอง 
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา 
  3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมนําอุปกรณที่แจกใหมาปฏิบัติกิจกรรมตามประเด็นที่ได
วางแผนไว เชน นําปลั๊กหลอดไฟฟา หลอดไฟฟา มาประกอบกัน แลวตอสายไฟฟาเขากับ  
แบตเตอรี่ หรือถายไฟฉาย พนดวยเทปกาว สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และลงมือปฏิบัติ
ตามใบงานที่ไดรับ เชน ตอวงจรไฟฟาเขากับหลอดไฟฟา และใบพัด สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น หากถึงสายไฟขางหนึ่งขางใดออก จะเกิดอะไรขึ้นและบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ใบงานที่ไดรับ 
  3.3 หากนักเรียนกลุมใดไมสามารถตอวงจรไฟฟาได นักเรียนตองยอนกลับไป
วางแผนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแกปญหาใหมอีกครั้ง แลวลงมือแกปญหาใหมและบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
  4.1 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
  4.2 ครูจะประเมินผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม ตั้งแตการทําความเขาใจปญหาใน
ประเด็นตาง ๆ ขั้นวางแผนแกปญหา และขั้นดําเนินการแกปญหาตาง ๆ 
  4.3 ใหนักเรียนแตละกลุม บอกวิธีการนําผลของการแกไขปญหา และการนํา
ความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. ปลั๊กหลอดไฟฟา 
 4. หลอดไฟฟา 
 5. ใบพัด 
 6. เทปกาว 
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 7. ใบความรูเรื่อง  “การตอวงจรไฟฟาอยางงาย” 
 8. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่อง 
   การตอวงจรไฟฟา 
-  ชิ้นงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
   การทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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ใบความรูเร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการมีดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
1.  ใสหลอดไฟในปลั๊กหลอด
ไฟฟา 

 
 
 
 
 
2.  ปอกสายไฟฟาที่ตอจาก 
ปลั๊กหลอดไฟฟาดานปลาย 
ออกเล็กนอยทั้ง 2 สาย 

 
 
 
 
 
3.  นําสายไฟที่ปอดแลว 
มาตอเขากับแบตเตอรี่ หรือ 
ถานไฟฉาย ปดดวยเทปกาว 
ใหแนนทั้ง 2 ดาน 

 
 
 
 
4.  ตอใบดัดเขากับสายไฟ 
ดานใดดานหนึ่งในขณะที่ 
ตอวงจรไฟฟาปด 

 
 
 
 
5.  สังเกตความเปลี่ยนแปลง 
ของหลอดไฟฟา และใบพัด 

 

 

1.  แบตเตอรี่ 
2.  ถานไฟฉาย 
3.  ปล๊ักหลอดไฟฟา 
4.  หลอดไฟฟา 
5.  ใบพัด   
6.  เทปกาว 
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ภาพการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการตอวงจรไฟฟาปด 
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ใบกิจกรรม เร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนทดลองปฏิบัติงานในการตอวงจรไฟฟาอยางงายเขากับหลอดไฟฟา และ
ใบพัด ตามขั้นตอน พรอมทั้งทําบันทึกและสรุปผลการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึก 
 
อุปกรณ 
 1. หลอดไฟฟา 
 2. ปลั๊ก ขาตั้งหลอดไฟฟาสําเร็จรูป 
 3. ใบพัด 
 4. ถานไฟฉาย 1 กอน 
 5. เทปกาว 
 
วิธีทํา 
 1. นําหลอดไฟฟามาใสปลั๊ก ขาตั้งหลอดไฟฟาสําเร็จรูป 
 2. ปอกปลายสายไฟฟา ซึ่งตอจากปลั๊ก ขาตั้งหลอดไฟฟาสําเร็จรูป เพ่ือให
พลาสติกออกเล็กนอย 
 3. นําปลายสายไฟฟาที่ปลอกแลวไปประกอบเขากับถานไฟฉายทั้ง 2 ดาน โดยใช
เทปกาวติดใหแนน 
 4. สังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟาที่เกิดขึ้น 
 5. ตอใบพัดเขากับสายไฟฟา แลวสังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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แบบบันทึกกิจกรรม เร่ืองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย 

 
รายชื่อสมาชิก 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 1. หากตอไฟฟาครบวงจร (วงจรไฟฟาปด) สิ่งที่เกิดขึ้น คือ 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1 ................................................................................................................. 
  1.2 ................................................................................................................. 
 2. หากเรานําสายไฟเสนใดเสนหน่ึงออก จะทําใหวงจรไฟฟาไมตอกัน สิ่งที่เกิดขึ้น 
คือ.......................................................................................................................................... 
  2.1 ................................................................................................................. 
  2.2 ................................................................................................................. 
 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 175

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมทดลอง (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ    จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 ในการตอวงจรไฟฟาปด จะทําใหกระแสไฟฟาไหลออกจากขั้วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่ ไหลไปตามสายไฟ หลอดไฟ และไหลกลับมายังแบตเตอรี่ทางขั้วลบ (-) พลังงาน
ไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ เชน ทําใหหลอด
ไฟฟาสวาง หรือเม่ือนําแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ใสในของเลนเด็ก จะทําใหของเลนเด็กเคลื่อนที่ได 
นําไปใสนาฬิกาจะทําใหนาฬิกาเดินได แสดงวาพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชน
ในการทํางานได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถบอกไดวาพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถทํางานได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติงานใหเห็นวาพลังงานไฟฟาสามารถนํามาใช
ประโยชนในการทํางานได 
 
เน้ือหาสาระ 
  พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดโดยตรง 
  1.2 ใหนักเรียนแตละกลุมเสนอความคิดเห็นวาจะใชวิธีการอยางไรทําใหผูอ่ืน 
ทราบวา พลังงานไฟฟาสามารถทํางานได 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 ใหนักเรียนชวยกันระดมสมอง โดยการเขียนแผนผังความคิด ในการนํา
พลังงานไฟฟามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
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  2.2 นักเรียนอภิปรายถึงแผนผังความคิดที่ชวยกันวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 
  3.1 ครูใหนักเรียนดูภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนําแบตเตอรี่มาใชประโยชน
ในการทํางานตาง ๆ 
  3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย หากนําแบตเตอรี่หรือ
ถานไฟฉายใสในอุปกรณตาง ๆ เชน นาฬิกา เครื่องคิดเลข วิทยุ ของเลนเด็ก และ
เครื่องเลนเกมส จะเกิดอะไรขึ้น 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด 
  4.1 ครูแจกใบความรูเกี่ยวกับเรื่อง “พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใช
ประโยชนในการทํางานตาง ๆ” เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและพัฒนาความคิด 
  4.2 ครูแจกอุปกรณที่เปนของจริง เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ของเลนเด็ก    
เครื่องเลนเกมส เครื่องคิดเลข นาฬิกา และกระบอกไฟฉาย ใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษา
คนควาเพิ่มเติม 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 
  5.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  5.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ พรอมทั้งทําบันทึกและสรุปผล
การดําเนินงาน 
  5.3 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียนแตละกลุม 
 6. ขั้นสรางชิ้นงานที่สะทอนความเปนตัวเอง 
  6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นวาจะทําอยางไรใหผลงาน
สมบูรณและชัดเจน เชน วาดภาพประกอบการปฏิบัติกิจกรรม หรือลองใชอุปกรณอ่ืน ๆ ในการ
ดําเนินงาน การบูรณาการจะเห็นไดชัดในขั้นน้ี 
  6.2 นักเรียนแตละกลุมวางแผน เพ่ือนําเสนอผลงานของกลุม 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช 
  7.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอผลงานหนาชั้นไดติชม 
  7.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ถึงผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมแตละกลุม 
 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
  8.1 นักเรียนแตละกลุมเสนอความคิดเห็นในการเรียนรูเพ่ือแสดงใหเห็นวา 
“พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ” เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
ความรูกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
  8.2 นําชิ้นงานหรือผลงานติดแสดงที่ปายแสดงผลงานของชั้นเรียน หรือจัด
นิทรรศการ 
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สื่อการเรียนรู 
 1. ภาพอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการนําแบตเตอรี่มาใชประโยชนในการทํางาน
ตาง ๆ 
 2. แบตเตอรี่ 
 3. ถานไฟฉาย 
 4. นาฬิกา 
 5. เครื่องคิดเลข 
 6. วิทยุ 
 7. ของเลนเด็ก 
 8. เครื่องเลนเกมส 
 9. ใบความรู 
             10. ใบงาน 
             11. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่อง 
   พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ 
   นํามาใชประโยชนในการ 
   ทํางานตาง ๆ 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
   การทํางานกลุม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
-  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมควบคมุ (การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ    จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 ในการตอวงจรไฟฟาปด จะทําใหกระแสไฟฟาไหลออกจากขั้วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่ ไหลไปตามสายไฟ หลอดไฟ และไหลกลับมายังแบตเตอรี่ทางขั้วลบ (-) พลังงาน
ไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ เชน ทําใหหลอด
ไฟฟาสวาง หรือเม่ือนําแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ใสในของเลนเด็ก จะทําใหของเลนเด็กเคลื่อนที่ได 
นําไปใสในนาฬิกาจะทําใหนาฬิกาเดินได แสดงวาพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใช
ประโยชนในการทํางานได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถบอกไดวาพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถทํางานได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติงานใหเห็นวา พลังงานไฟฟาสามารถนํามาใช
ประโยชนในการทํางานได 
 
เน้ือหาสาระ 
  พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา 
  1.1 ครูแจกอุปกรณตาง ๆ เชน แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย นาฬิกา เครื่องคิดเลข 
วิทยุ ของเลนเด็ก ใหนักเรียนแตละกลุม เพ่ือใหนักเรียนไดวิเคราะหวาจะนําอุปกรณตาง ๆ มา
ทําอะไร และกิจกรรมการเรียนรูควรจะเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร 
  1.2 ใหนักเรียนชวยกันเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ในการเรียนรูควรจะมี
ขอมูลอะไรบางเพ่ิมเติม 
  1.3 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนผังความคิด โดยการเขียนประเด็น
ตาง ๆ ตามที่ไดวิเคราะห เชน หากนําอุปกรณตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกันจะเกิดอะไรขึ้น 
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 2. ขั้นวางแผนแกปญหา 
  2.1 ครูแจกใบความรูเร่ือง “พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนใน
การทํางานตาง ๆ” เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษาคนควา 
  2.2 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันวางแผนแกปญหา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพลังงาน
ไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ ไดอยางไร 
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา 
  3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมนําอุปกรณที่แจกใหมาปฏิบัติกิจกรรมตามประเด็นที่ได
วางแผนไว เชน นําแบตเตอรี่ใสในของเลนเด็ก วิทยุ เครื่องคิดเลข วิทยุ และนาฬิกา จะเกิดอะไร
ขึ้น ใหนักเรียนทุกกลุมบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
  4.1 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
  4.2 ครูจะประเมินผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม ตั้งแตการทําความเขาใจปญหาใน
ประเด็นตาง ๆ ขั้นวางแผนแกปญหา และขั้นดําเนินการแกปญหาตาง ๆ 
  4.3 ใหนักเรียนแตละกลุม บอกวิธีการนําผลของการแกไขปญหา และการนํา
ความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. นาฬิกา 
 4. วิทยุ 
 5. เครื่องคิดเลข 
 6. ของเลนเด็ก 
 7. เครื่องเลนเกมส 
 8. ใบความรูเรื่อง พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางาน   
ตาง ๆ 
 9. ใบงาน 
            10. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่อง 
   พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ 
   นํามาใชประโยชนในการ 
   ทํางานตาง ๆ 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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ใบความรู 

เร่ือง พลงังานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากนําแบตเตอรี่ หรือถานไฟฉายใสนาฬิกา จะทําใหนาฬิกาเดินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (เครื่องคิดเลข)  จะทําใหเครื่องคิดเลขทํางานได 
 

พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถ
ทํางานไดอยางไร 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 182

 
 
 
 
 
 
 
 (วิทยุ) จะทําใหวิทยุเกิดเสียงดัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ของเลนเด็ก) จะทําใหของเลนเด็กเคลื่อนที่ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (เครื่องเลนเกมส) จะทําใหเครื่องเลนเกมสทํางานได 
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ใบงานเรื่อง 
พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 

 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดให พรอมทั้งบันทึกและสรุปผลลงในแบบ
บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม เร่ืองพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางาน
ตาง ๆ 
 
อุปกรณ 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. นาฬิกา 
 4. วิทยุ 
 5. เครื่องคิดเลข 
 6. ของเลนเด็ก 
 7. เครื่องเลนเกมส 
 
วิธีการ 
 1. ใหนักเรียนนําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉาย ใสในนาฬิกา วิทยุ เครื่องคิดเลข      
ของเลนเด็ก และเครื่องเลนเกมส 
 2. บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. สรุปผล 
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แบบบันทึกผลการปฏิบัตกิิจกรรม 

เร่ือง  พลงังานไฟฟาจากแบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
 
 
รายชื่อสมาชิก 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติกิจกรรม ผลของการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสนาฬิกา ............................................................................. 
2.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสเครื่องคิดเลข ............................................................................. 
3.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสวิทยุ ............................................................................. 
4.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสของเลนเด็ก ............................................................................. 
5.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสเครื่องเลนเกมส ............................................................................. 

 
สรุปผล 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมทดลอง (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา 
        ใหเปนพลังงานอ่ืน                  จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 พลังงานทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานรูปอ่ืน ๆ ได แตพลังงานไฟฟา
จากแบตเตอรี่มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถเปลี่ยนแปลงเปนรูปพลังงานอ่ืนที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดโดยตรง โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ เชน สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
ใหเปนพลังงานความรอน พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงานกล หรือเปนพลังงาน 2 อยาง 
ในเวลาเดียวกัน เชน พลังงานแสงและเสียง ฯลฯ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายไดวาพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 
 2. ปฏิบัติงานหรือทดลองเพื่อแสดงวาพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน
อ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ  
 
เน้ือหาสาระ 
  พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ทบทวนความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของนักเรียนเก่ียวกับเรื่อง
แบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย และพลังงานไฟฟาจาก
แบตเตอรี่นํามาใชประโยชนในการทํางานตาง ๆ 
  1.2 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน หลังจากทบทวนกิจกรรมการ
เรียนรู 
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมสมอง อภิปราย เสนอขอคิดเห็นอยางมี
เหตุผล ในสิ่งที่พบเห็น ขณะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เชน หากตอไฟฟาครบวงจรจะทําใหหลอดไฟ
สวาง แสดงวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานใหมชนิดหนึ่ง (พลังงานแสง) เม่ือใชมือ
จับที่หลอดไฟจะรูสึกรอน แสดงวาเกิดพลังงานความรอน หรือนําแบตเตอรี่ใสในวิทยุ เม่ือเปด
วิทยุจะทําใหเกิดเสียงดัง (พลังงานเสียง) ฯลฯ 
  2.2 ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดประกอบการวิเคราะห 
 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 
  3.1 ครูแจกใบความรูเร่ือง “พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน” 
เพ่ือใหนักเรียนทุกกลุมไดศึกษาขอมูลที่ชัดเจน 
  3.2 ครูแจกอุปกรณจริง เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟ วิทยุ นาฬิกา   
ของเลนเด็ก และเครื่องเลนเกมส เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  3.3 ครูซักถามความรูความเขาใจนักเรียน 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด 
  4.1 นักเรียนนําอุปกรณที่แจกใหมาปฏิบัติกิจกรรมตามความเขาใจ 
  4.2 นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่เกดิขึ้น ขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 
  5.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน และทํา
กิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ และเขียนบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
 6. ขั้นสรางชิ้นงานที่สะทอนความเปนตัวเอง 
  6.1 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามความสนใจ เชน ทํากิจกรรมใหสมบูรณ
และสรางสรรค โดยวาดภาพประกอบ เพ่ือใหงายแกการเขาใจ นักเรียนจะไดแสดงความสามารถ
เต็มที่ การบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นน้ี 
  6.2 นักเรียนแตละกลุมวางแผนและนําเสนอผลงานของกลุม 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช 
  7.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุมในชั้นเรียน 
  7.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับผลที่ไดจากการทํากิจกรรมของ
นักเรียนแตละกลุม 
 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
  8.1 นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นถึงผลที่ไดรับ เชน จะนําความรูความ
เขาใจที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนไดอยางไร 
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  8.2 นําผลงาน ชิ้นงาน ไปแสดงที่ปายผลงาน หรือจัดนิทรรศการเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนความรู 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. หลอดไฟฟา 
 4. วิทยุ 
 5. นาฬิกา 
 6. ของเลนเด็ก 
 7. เครื่องเลนเกมส 
 8. ใบความรู 
 9. ใบงาน 
            10. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  สามารถในการสํารวจ 
   เครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ 
   ภายในบานที่เปล่ียนพลังงาน 
   ไฟฟาใหเปนพลังงานในรูป 
   อื่น ๆ 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมควบคมุ (การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา 
        ใหเปนพลังงานอ่ืน                  จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 พลังงานทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน ๆ ได แตพลังงานไฟฟาจาก
แบตเตอรี่มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถเปลี่ยนแปลงเปนรูปพลังงานอ่ืนที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดโดยตรงโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ เชน สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
ใหเปนพลังงานความรอน พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงานกล หรือเปนพลังงาน           
2 อยาง ในเวลาเดียวกัน เชน พลังงานแสงและเสียง ฯลฯ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายไดวาพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 
 2. ปฏิบัติงานหรือทดลองเพื่อแสดงใหเห็นวาพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปน
พลังงานอ่ืนโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
 
เน้ือหาสาระ 
  พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา 
  1.1 ครูแจกหลอดไฟฟาเกิดแสงสวาง ของเลนเด็กที่ใสแบตเตอรี่เคลื่อนที่ได  
วิทยุเกิดเสียงดัง เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันวิเคราะหวา กิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ี ควร
จะเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร เพราะเหตุใดหลอดไฟฟาจึงเกิดแสงสวาง ของเลนเด็กเคลื่อนที่ได ฯลฯ 
  1.2 นักเรียนชวยกันเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย การเรียนรูควรจะมีขอมูล
อะไรบางเพ่ิมเติม 
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  1.3 นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนผังความคิด ถึงประเด็นตาง ๆ จากการ
วิเคราะห เชน หลอดไฟฟาสวาง เพราะพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงเปนพลังงานใน
รูปอ่ืน ๆ (พลังงานแสง) ฯลฯ 
 2. ขั้นวางแผนแกปญหา 
  2.1 ครูแจกใบความรูเร่ือง “พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน” 
เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษาคนควาความรู 
  2.2 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันวางแผนแกปญหา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพลังงาน
ไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน มีพลังงานใดบาง 
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา 
  3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  3.2 นักเรียนแตละกลุมใชอุปกรณตาง ๆ ที่ครูแจกใหมาปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได
วางแผนไว เชน ตอไฟฟาครบวงจร จะทําใหหลอดไฟเกิดแสงสวาง (พลังงานแสง) เม่ือใชมือจับ
หลอดไฟฟารูสึกรอน (พลังงานความรอน) เม่ือนําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสในวิทยุ จะทําให
เกิดเสียงดัง (พลังงานเสียง) ทําใหของเลนเด็กเคลื่อนที่ได (พลังงานกล) พรอมทั้งทําบันทึกผล
การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
  4.1 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
  4.2 ครูจะประเมินผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม ตั้งแตการทําความเขาใจในปญหาหรือ
กิจกรรมการเรียนรู ขั้นวางแผนแกปญหา และขั้นดําเนินการแกปญหา 
  4.3 ใหนักเรียนแตละกลุม บอกวิธีการนําผลของการแกไขปญหา และการนํา
ความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. หลอดไฟฟา 
 4. นาฬิกา 
 5. วิทยุ 
 6. ของเลนเด็ก 
 7. เครื่องเลนเกมส 
 8. ใบความรู 
 9. ใบงาน 
            10. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  สามารถสํารวจเครื่องใชไฟฟา 
   ตาง ๆ ภายในบานที่เปล่ียน 
   พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงาน 
   ในรูปอื่น ๆ 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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ใบความรูเร่ือง 

พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พลังงานทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานรูปอ่ืนไดทั้งสิ้น แตพลังงานไฟฟา
จากแบตเตอรี่มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถเปลี่ยนแปลงเปนรูปพลังงานอ่ืนที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดโดยตรง แตการที่พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงเปนรูปพลังงานอื่นได  
ตองผานเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ เชน ตอวงจรไฟฟาปดเขากับหลอดไฟฟาจะเกิดแสงสวาง 
(พลังงานแสง) ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(พลังงานแสง) 
 
 
 

พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอื่นได
อยางไร 
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 ใชแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสในกระบะของเลนเด็ก เม่ือเปดสวิตซจะทําใหของเลน
เคลื่อนที่ได แสดงวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนแปลงรูปเปนพลังกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใชแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายในกระบะถานวิทยุ จะทําใหเกิดเสียงดัง แสดงวา 
พลังงานไฟฟาเปลี่ยนแปลงรูปเปนพลังงานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 ใชแบตเตอร่ีหรือถานไฟฉายในนาฬิกาจะทําใหนาฬิกาเดินได แสดงวาพลังงาน
ไฟฟาเปลี่ยนแปลงรูปเปนพลังงานกล 
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 ใชแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายในเครื่องเลนเกมส จะทําใหเครื่องเลานเกมสมีแสง เสียง 
ภาพเคลื่อนไหวได แสดงวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนแปลงรูปเปนพลังงานแสง เสียง และพลังงาน
กล 
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ใบงานเรื่อง 
พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอ่ืน 

 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่องพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานอื่น 
ตามที่ไดกําหนด พรอมทําบันทึกและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  
อุปกรณ 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ถานไฟฉาย 
 3. หลอดไฟฟา 
 4. ปลั๊กหลอดไฟฟา 
 5. ของเลนเด็ก 
 6. วิทยุ 
 7. นาฬิกา 
 8. เครื่องเลนเกมส 
 
วิธีการ 
 1. ใหนักเรียนนําอุปกรณมาปฏิบัติกิจกรรม 
 2. บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. สรุปผล 
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แบบบันทึกกิจกรรม 

เร่ือง  พลงังานไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลงังานอ่ืน 
 
 
รายชื่อสมาชิก 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติกิจกรรม ผลของการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  ตอวงจรไฟฟาเขากับหลอดฟาทําใหเกิด 
     แสงสวาง 

1.  ....................................................................... 
............................................................................. 

2.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสกระบะของ 
    ของเลนเด็ก ทําใหของเลนเด็กเคล่ือนที่ได 

2.  ....................................................................... 
............................................................................. 

3.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสวิทยุ ทําใหวิทยุ 
     เกิดเสียงดัง 

3.  ....................................................................... 
............................................................................. 

4.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสนาฬิกา 
     ทําใหนาฬิกาเดินได 

4.  ....................................................................... 
............................................................................. 

5.  นําแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายใสเครื่องเลนเกมส 
     ทําใหเกิดภาพมีเสียง มีแสง 

5.  ....................................................................... 
............................................................................. 

 
สรุปผล 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมทดลอง (การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา 
        ใหเปนพลังงานอ่ืน                  จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานมีหลายชนิด เชน โทรทัศน ตู เย็น เตารีด      
เครื่องเปาผม หมอหุงขาว เทปวิทยุ และพัดลม ฯลฯ เครื่องใชไฟฟาจะชวยเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ไฟฟาใหเปนพลังงานในรูปตาง ๆ ได เชน พลังงานความรอน แสง เสียง และพลังงานกล หรือ
อาจเปลี่ยนแปลงพลังงานหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน เชน พลังงานความรอนและพลังงานกล 
หรือพลังงานแสงและเสียง 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถสํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาให
เปนพลังงานในรูปอ่ืน ๆ 
 
เน้ือหาสาระ 
  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานใน
รูปอ่ืน ๆ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลนเกมปริศนาคําทาย  “อะไรเอย ” เกี่ยวกับ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจและคิด เชน “อะไรเอยทําใหผาเรียบเวลาใช 
ตองเสียบปลั๊กไฟ เวลาใชตองระมัดระวัง” (เตารีด) หรืออะไรเอยมีทั้งภาพและเสียง ชาวบาน
ชอบดูละครและขาว” (โทรทัศน) 
  1.2 นักเรียนแตละกลุมเสนอความคิด วา จะใชคําถามหรือเกมอะไรเอยอยางไร   
ที่สามารถทําใหผูอ่ืนทราบวาเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานมีอะไรบาง 
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 นักเรียนชวยกันระดมสมอง โดยการเขียนแผนผังความคิดที่จะสํารวจ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบาน 
  2.2 นักเรียนอภิปรายถึงแผนผังความคิดที่ชวยกันวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
เครื่องใชไฟฟาภายในบานควรมีอะไรบาง ทําหนาที่อะไร ใหพลังงานอะไร เชน เตารีด เปน
เครื่องใชไฟฟาภายในบานชนิดหนึ่ง ที่ใหพลังงานความรอน ฯลฯ 
 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 
  3.1 ครูใหนักเรียนดูภาพเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ภายในบาน และชวยกัน
วิเคราะหไตรตรองในการจัดหมวดหมู หรือประเภทเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ 
  3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมเสนอความคิดเห็นวา ทําไมจึงจัดเครื่องใชไฟฟาชนิด
ตาง ๆ ไวในประเภทเดียวกัน เชน หมอหุงขาวไฟฟา และเตารีดไฟฟา ควรจัดไวในประเภทให
ความรอน 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด 
  4.1 ครูแจกใบความรูเร่ือง “สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอ่ืน” เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาขอมูล 
  4.2 นักเรียนแตละกลุมลองใชอุปกรณจริงประกอบการปฏิบัติกิจกรรม ใน
หองทดลองวิทยาศาสตร เชน ลองเสียบปลั๊กโทรทัศนแลวเปดเครื่อง จะทําใหเกิดภาพและเสียง 
ฯลฯ นักเรียนจะไดเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 
  5.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  5.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ พรอมทั้งทําบันทึกและสรุปผล
การดําเนินงาน 
  5.3 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
 6. ขั้นสรางชิ้นงานที่สะทอนความเปนตัวเอง 
  6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันเสนอความคิดเห็นในการทํางาน เชน ทําอยางไร
จึงจะสรางชิ้นงานไดดี เชน วาดภาพประกอบการปฏิบัติกิจกรรม หรือเสนอเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานเพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็น การบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นน้ี 
  6.2 นักเรียนแตละกลุมชวยก ันวางแผนงานเพื่อนเสนอผลงานของกลุม 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช 
  7.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนใหเพ่ือน ๆ 
ไดติชม 
  7.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนแตละกลุม 
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 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
  8.1 นักเรียนแตละกลุมเสนอความคิดเห็นในการเรียนรูเพ่ือแสดงใหเห็นวา 
เครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ภายในบาน ควรมีอะไรบาง เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูกับ   
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
  8.2 นําชิ้นงานหรือผลงานไปแสดงที่ปายผลงานประจําหองเรียน หรือจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. งานเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ที่มีอยูภายในบาน 
 2. เครื่องใชไฟฟาที่เปนอุปกรณจริง เชน หลอดไฟฟา เตารีด วิทยุ/เทป โทรทัศน 
และพัดลม ฯลฯ 
 3. ใบความรู 
 4. ใบงาน 
 5. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความสามารถในการสํารวจ 
   เครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ 
   ภายในบานที่เปล่ียนพลังงาน 
   ไฟฟาใหเปนพลังงานในรูป 
   อื่น ๆ 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมควบคมุ (การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา 
        ใหเปนพลังงานอ่ืน                  จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานมีหลายชนิด เชน โทรทัศน ตู เย็น เตารีด      
เครื่องเปาผม หมอหุงขาว เทปวิทยุ และพัดลม ฯลฯ เครื่องใชไฟฟาจะชวยเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ไฟฟาใหเปนพลังงานในรูปตาง ๆ ได เชน พลังงานความรอน แสง เสียง และพลังงานกล หรือ
อาจเปลี่ยนแปลงพลังงานหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน เชน พลังงานความรอนและพลังงานกล 
หรือพลังงานแสงและเสียง 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถสํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาให
เปนพลังงานในรูปอ่ืน ๆ 
 
เน้ือหาสาระ 
  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานใน
รูปอ่ืน ๆ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา 
  1.1 นําภาพเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ภายในบาน เชน โทรทัศน ตูเย็น เตารีด 
เครื่องเปาผม หมอหุงขาวไฟฟา เทป/วิทยุ และพัดลม ฯลฯ ใหนักเรียนแตละกลุมไดพิจารณา
และชวยกันวิเคราะหวา กิจกรรมการเรียนรูในคร้ังน้ีควรจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีการทํางาน
อยางไร 
  1.2 นักเรียนชวยกันเสนอความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับเคร่ืองใชไฟฟาภายใน
บานที่พบเห็น เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม 
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  1.3 นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนผังความคิดถึงประเด็นตาง ๆ จากการ
วิเคราะห เชน  เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานควรมีอะไรบาง มีการทํางานอยางไร และเปน
พลังงานใด 
 2. ขั้นวางแผนแกปญหา 
  2.1 ครูแจกใบความรูเร่ือง “สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอ่ืน” เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมไดศึกษาขอมูล 
  2.2 นักเรียนแตละกลุ มชวยกันวางแผนแกปญหาเพื่ อแสดงให เ ห็นว า
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอื่นมีอะไรบาง            
ใหพลังงานในรูปใด 
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา 
  3.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินการ 
  3.2 นักเรียนแตละกลุมลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดวางไวในหอง 
วิทยาศาสตร โดยใชอุปกรณจริง พรอมทั้งทําบันทึกผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ไดรับ 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
  4.1 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
  4.2 ครูประเมินผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม ตั้งแตทําความเขาใจในปญหาหรือ
กิจกรรมการเรียนรู ขั้นวางแผนการแกปญหา และขั้นดําเนินการแกปญหา 
  4.3 นักเรียนแตละกลุม บอกวิธีการนําผลของการแกปญหา และการนําความรู
ตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเกิดเปนประโยชน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. งานเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ที่มีอยูภายในบาน 
 2. เครื่องใชไฟฟาที่เปนอุปกรณจริง เชน หลอดไฟฟา เตารีด วิทยุ/เทป โทรทัศน 
และพัดลม ฯลฯ 
 3. ใบความรู 
 4. ใบงาน 
 5. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  สามารถสํารวจเคร ื่องใชไฟฟา 
   ตาง ๆ ภายในบานที่เปล่ียน 
   พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงาน 
   ในรูปอื่น ๆ 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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ใบความรู 
เร่ือง สํารวจเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่เปลีย่นแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลงังานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ควรสํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานในรูปอื่น เราจะมีหลักเกณฑในการจําแนกอยางไรบาง 

เราสามารถจําแนกเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนแปลง
พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานในรูปอื่น ๆ ไดดังน้ี 
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 1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เพราะเครื่องใชไฟฟาเหลานี้มีลวดตัวนําความรอน  
เปนสวนประกอบที่สําคัญ เชน 
 

 
 
 2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล เพราะเครื่องใชไฟฟาเหลานี้มีมอเตอรเปน
สวนประกอบที่สําคัญ เชน 
 

 
 
 3. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลและพลังงานความรอน เครื่องใชเหลานี้จะมีทั้ง
อุปกรณที่ใหความรอน และมอเตอรเปนสวนประกอบที่สําคัญ เชน 
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 4. เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง เครื่องใชไฟฟาเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ไฟฟาใหเปนพลังงานแสงสวาง เชน 
 

 
 
 5. เครื่องใชไฟฟาที่ใหทั้งพลังงานเสียงและภาพ เครื่องใชไฟฟาเหลานี้จะมีอุปกรณ
ทางไฟฟา และอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาให
อยูในรูปของสัญญาณทางไฟฟา และสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส ออกสูลําโพง เปนพลังงาน
เสียง และออกสูจอภาพเปนภาพใหเราชม 
 

 
 
 6. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง เชน 
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ใบงาน 
เร่ือง สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลีย่นแปลงพลงังานไฟฟา 

เปนพลงังานอ่ืน 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนสํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาให
เปนพลังงานอ่ืน โดยใชอุปกรณที่กําหนดให พรอมทั้งทําบันทึกและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมลง
ในแบบบันทึกที่กําหนดให 
 
อุปกรณ 
 1. เตารีด 
 2. หลอดไฟฟา 
 3. พัดลม 
 4. เครื่องเปาผม 
 5. โทรทัศน 
 6. วิทยุ/เทป 
 
วิธีทํา 
 1. นักเรียนแตละกลุมนําอุปกรณที่มีอยูในหองทดลองวิทยาศาสตรมาปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อแสดงใหเห็นวามีเครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงาน
อ่ืน 
 2. บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. สรุปผล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 206

 
แบบบันทึกผลการปฏิบัตกิิจกรรม 

เร่ือง  สํารวจเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟา 
เปนพลงังานอ่ืน 

 
 
รายชื่อสมาชิก 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เครื่องใชไฟฟา การเปล่ียนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น 
1.  ....................................................................... 1.  พลังงานความรอน 
2.  ....................................................................... 2.  พลังงานกล 
3.  ....................................................................... 3.  พลังงานแสง 
4.  ....................................................................... 4.  พลังงานแสงและเสียง 
5.  ....................................................................... 5.  พลังงานความรอนและพลังงานกล 
6.  ....................................................................... 6.  พลังงานเสียง 

 
สรุปผล 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมทดลอง (การจัดการเรียนรูแบบก 4 MAT) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใช 
        เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน                 จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 ไฟฟาเปนพลังงานรูปหนึ่ง เราสามารถนํามาใชประโยชนอยางมากมายใน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ัน ไฟฟาจึงมีทั้งคุณและโทษ หากใชไฟฟาไมถูกตองหรือขาดความ
ระมัดระวังอาจเกิดเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน เชน อาจถูกไฟฟาดูดหรือไฟฟา
ลัดวงจร ฯลฯ เราควรรูวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และสามารถนําความรูไปใชให
เกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  บอกวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย 
 2. สามารถนําความรูไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
เน้ือหาสาระ 
  1.  การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย 
 2. นําความรูไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ใหนักเรียนแตละกลุมรองเพลง “ประหยัดไฟฟา” พรอมทั้งปรบมือใหจังหวะ 
และทําทาทางประกอบการรองเพลง เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน สนใจ และ
ตองการที่จะเรียนรู 
  1.2 ครูซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง เชน วิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดเปน
อยางไร  
  1.3 ใหนักเรียนบอกวิธีการใชไฟฟาอยางปลอดภัย และจะนําความรูไปใชใหเกิด
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรตามที่เขาใจ เพ่ือเปนการทบทวนประสบการณเดิม 
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  1.4 นักเรียนแตละกลุมเสนอความคิดเห็นวา จะใชวิธีการอยางไรทําใหผูอ่ืน
ทราบวา การใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และจะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 ใหนักเรียนชวยกันระดมสมอง โดยการเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการใช
ไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
  2.2 นักเรียนอภิปรายถึงแผนผังความคิดที่ชวยกันวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
 3. ขั้นปรับมวลประสบการณไปสูความคิดรวบยอด 
  3.1 ครูใหนักเรียนดูภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟาอยางประหยัด 
ปลอดภัย 
  3.2 ใหนักเรียนบอกวิธีการนําความรู เร่ืองการใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย 
ไปใชในชีวิตประจําวัน ตามแผนผังความคิดที่ไดวิเคราะห 
 4. ขั้นพัฒนาเปนทฤษฎีและความคิดรวบยอด 
  4.1 ครูแจกใบความรู ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 
  4.2 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน สรุปความรู ความเขาใจ และขอคิดเห็น 
เกี่ยวกับการใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใชใหเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางความคิดรวบยอด 
 5. ขั้นทําตามหลักการ/แนวคิด 
  5.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  5.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ พรอมทั้งทําบันทึก และสรุปผล
การดําเนินงาน 
  5.3 ซักถามความรูความเขาใจของนักเรียนแตละกลุม 
 6. ขั้นสรางชิ้นงานที่สะทอนความเปนตัวเอง 
  6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น เชน ทําอยางไรจะใหผลงาน
หรือชิ้นงานมีความสมบูรณ เชน วาดประกอบในการปฏิบัติกิจกรรม ฯลฯ 
  6.2 นักเรียนแตละกลุมวางแผนเพื่อนําเสนอผลงานของกลุม 
 7. ขั้นวิเคราะหและการนําไปใช 
  7.1 นักเรียนแตละกลุมเลือกตัวแทน เพ่ือนําเสนอผลงานหนาชั้นไดติชม 
  7.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลที่ไดจากการศึกษาคนควา 
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 8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
  8.1 นักเรียนแตละกลุมเสนอความคิดเห็นในการเรียนรูเพ่ือแสดงใหเห็นวา การ
ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
  8.2 แสดงผลงานชิ้นงาน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. ภาพเกี่ยวกับการใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใชให
เกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 2. ใบความรู 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่องการใช 
   ไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย 
   และการนําความรูไปใชใหเกิด 
   เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมควบคมุ (การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง  ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใช 
        เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน                 จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ว 5.1 
สาระสําคัญ 
 ไฟฟาเปนพลังงานรูปหนึ่ง เราสามารถนํามาใชประโยชนอยางมากมายใน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ัน ไฟฟาจึงมีทั้งคุณและโทษ หากใชไฟฟาไมถูกตองหรือขาดความ
ระมัดระวังอาจเกิดเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน เชน อาจถูกไฟฟาดูดหรือไฟฟา
ลัดวงจร ฯลฯ เราควรรูวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และสามารถนําความรูไปใชให
เกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  บอกวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย 
 2. สามารถนําความรูไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
เน้ือหาสาระ 
  1.  การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย 
 2. นําความรูไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา 
  1.1 นําภาพการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย ใหนักเรียนแตละกลุมได
พิจารณาและชวยกันวิเคราะหวา กิจกรรมการเรียนรูในวันน้ีควรจะเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร         
มีรายละเอียดอะไรบาง 
  1.2 นักเรียนชวยกันเสนอความคิดเกี่ยวกับการใชไฟฟาอยางประหยัด และ
ปลอดภัย ตามที่พบเห็น เพ่ือหาขอมูลเพิ่มเติม 
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  1.3 นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนแผนผังความคิดถึงประเด็นตาง ๆ จากการ
วิเคราะห เชน การใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย ควรมีอะไรบาง เราจะมีวิธีการนําความรู    
ไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
 2. ขั้นวางแผนแกปญหา 
  2.1 ครูแจกใบความรูเรื่อง “การใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย แลการนํา
ความรูไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน” เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาขอมูล 
  2.2 นักเรียนแตละกลุมชวยกันวางแผนแกปญหา เพ่ือแสดงใหเห็นวา การใช
ไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันมี
อะไรบาง ควรจะดําเนินการอยางไร เชน ในเรื่องประหยัดไฟฟา หากนักเรียนจะรีดผาควรรีดผา
ครั้งละมาก ๆ แตรีดนอยครั้ง จะดีกวาการรีดผาครั้งละไมมาก แตรีดบอยครั้ง หรือในการใช
ไฟฟาอยางปลอดภัย หากนักเรียนตัวเปยกหรือมือเปยก ไมควรจับตองอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
เพราะกระแสไฟฟาอาจวิ่งเขาสูรางกายได อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได ฯลฯ 
 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา 
  3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการในการดําเนินงาน 
  3.2 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่ไดวางไว และทํากิจกรรม
ตามใบงานที่ไดรับ เชน ในการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย นักเรียนควรจะทําอยางไร 
  3.3 นักเรียนทําบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่กําหนด 
 4. ขั้นตรวจสอบการแกปญหา 
  4.1 ครูซักถามความรูความเขาใจของนักเรียน 
  4.2 ครูประเมินผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม ตั้งแตขั้นทําความเขาใจในปญหาหรือ
กิจกรรมการเรียนรู ขั้นวางแผนแกปญหา และขั้นดําเนินการแกปญหา 
  4.3 นักเรียนแตละกลุมบอกวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนํา
ความรูไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. ภาพการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย 
 2. ใบความรูเร่ือง “การใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนําความรูไปใช
เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน” 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
-  ความรูความเขาใจเรื่องการใช 
   ไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย 
   และการนําความรูไปใชใหเกิด 
   เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
-  ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  ซักถาม 
-  สังเกต 
-  ประเมินผลงาน 

-  ประเด็นการซักถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
   ทํางานกลุม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
-  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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ใบความรู 
เร่ือง ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนาํความรูไปใชเปนประโยชน 

ในชีวิตประจาํวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีวิธีการดังนี้ 
 1. การใชไฟฟาอยางประหยัด ทําไดโดย 
  1.1 ไมควรเปดไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว 
  1.2 การใชเตารีดไฟฟารีดผา ควรรีดผาคราวละมาก ๆ แตนอยครั้ง จะประหยัด
กวาการรีดผาครั้งละนอย ๆ แตรีดบอยครั้ง 
  1.3 ควรเลือกใชหลอดไฟฟาเรืองแสง เชน หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนตจะ
ประหยัดกวาหลอดไฟฟาธรรมดา 
  1.4 ควรใชพลังงานเทาที่จําเปน 
 2. การใชไฟฟาอยางประหยัด ทําไดโดย 
  2.1 ไมใชเครื่องใชไฟฟาขณะที่มือหรือตัวยังเปยก 
  2.2 หากพบสายไฟฟาชํารุด ควรรีบเปลี่ยนใหมทันที 
  2.3 ควรถอดปลั๊กไฟฟาออกทุกครั้ง หลังเลิกใชงานแลว  
  2.4 ไมควรใชเครื่องใชไฟฟาหลาย ๆ ชนิด ในเตาเสียบอันเดียวกัน อาจเกิด
ไฟฟาลัดวงจรเปนอันตรายได 
  2.5 ไมควรใชวัตถุใด ๆ แหยเขาไปในรูปลั๊กไฟ หรืออุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
 
 
 

เราจะนําความรูเร่ืองการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย 
ไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจาํวันไดอยางไร 
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ใบงาน 
เร่ือง ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนาํความรูไปใชเปนประโยชน 

ในชีวิตประจาํวัน 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันพิจารณาภาพตอไปน้ี แลวเขียนคําอธิบายภาพวา   
ภาพใดเปนการใชไฟฟาอยางประหยัด ภาพใดเปนการใชไฟฟาอยางปลอดภัย 
 

 
 
 
 

 
เม่ือเปดวิทยุ หรือโทรทัศน ก็ควรดูหรือฟง 
รายการที่ตนสนใจ ไมควรเปดวิทยุ หรือ 
โทรทัศนทิ้งไว เพราะจะทําใหเปลืองไฟฟา 

(เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
 
ไมปลอยใหสายไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา 
ชํารุด เพราะอาจเปนอันตรายตอผูใชได 

(เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
 

ไมซอม หรือแกไขไฟฟาดวยตนเอง ทั้งที่ 
ไมมีความรู 

(เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
 
การใชเตารีดไฟฟา ควรรีดผาครั้งละมาก ๆ 
แตนอยคร้ังดีกวา ควรรีดผาทีละนอย ๆ 
แตบอยครั้ง 

 (เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
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ควรถอดปลั๊กไฟฟาทุกครั้ง หลังจากใชงาน 
เสร็จแลว 
(เปนวิธีการใชไฟฟาอยางไร) 
 
 
 
อยาใชเครื่องใชไฟฟาหลาย ๆ ประเภทใน 
เตาเสียบอันเดียวกัน เพราะอาจเกิดอันตราย 
ได 

(เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
 
 
อยาใชมือ ปด – เปดไฟฟา หรือใชเครื่อง 
ไฟฟาขณะที่มือหรือตัวยังเปยก เพราะ 
รางกายอาจเปนตัวนําไฟฟาได 

(เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
 
 
 

ควรเลือกใชหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต 
หรือหลอดไฟฟาชนิดเรืองแสง เพราะกินไฟ 
นอยกวา 

(เปนวธิีการใชไฟฟาอยางไร) 
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แบบบันทึกกิจกรรม 

เร่ือง  ใชไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และการนาํความรูไปใชเปนประโยชน 
ในชีวิตประจาํวัน  

 
 
รายชื่อสมาชิก 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
 
เขียนคําอธิบายภาพวาเปนวิธีการใชไฟฟาอยางไร 
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 7. ....................................................................................................................... 
 8. ....................................................................................................................... 
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ใบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 

 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนแตละกลุมบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดย
การเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่........................เรื่อง....................................................................................................... 
รายชื่อสมาชิก......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

พฤติกรรมการทํางาน  

ส่ิงที่ประเมิน 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัต ิ

1.  กําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานรวมกัน ............................... ............................... 
2.  รวมปรึกษาในการทํางาน ............................... ............................... 
3.  ใหความรวมมือแกกลุมในการทํางาน ............................... ............................... 
4.  รับฟงและพิจารณาความคิดเห็นของผูอื่น ............................... ............................... 
5.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน ............................... ............................... 
6.  ปฏิบัติกิจกรรมตรงเวลา ............................... ............................... 
7.  เสนอผลงานดวยวิธีการที่นาสนใจ ............................... ............................... 

 
 
       ลงชื่อ...................................................(ประธานกลุม) 
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แบบประเมนิผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

 
คําชี้แจง 
 ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตอไปน้ี (ตามเกณฑการใหคะแนน) 
กลุมที่........................เรื่อง....................................................................................................... 
 

คะแนน  

รายการที่ประเมิน 
3 2 1 

1.  จุดประสงคในการเรียนรู ................ ................ ................ 
2.  ความถูกตอง ................ ................ ................ 
3.  ความคิดสรางสรรค ................ ................ ................ 
4.  ความสะอาดของผลงาน/ชิ้นงาน ................ ................ ................ 

รวมคะแนน  
 
 
       ลงชื่อ.......................................................(ผูประเมิน) 
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เกณฑการใหคะแนนชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน 

 
คะแนน  

รายการที่ประเมิน 
3 2 1 

1.  จุดประสงค 
    ในการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ผลงานท่ีสราง 
ตรงกับจุดประสงคการ 
เรียนรูทั้งหมด 

ชิ้นงาน/ผลงานท่ีสราง 
ตรงกับจุดประสงคใน
การเรียนรูเปนบางสวน 

ชิ้นงาน/ผลงานท่ีสราง 
ไมตรงกับจุดประสงค 
ในการเรียนรู 

2.  ความถูกตอง บันทึกและสรุปผล 
และอธิบายชิ้นงาน 
/ผลงานไดถูกตอง 

บันทึกผลและสรุปผล 
และอธิบายชิ้นงาน 
/ผลงานไดเปนบางสวน 

บันทึกและสรุปผล 
และอธิบายชิ้นงา 
/ผลงานไมถูกตอง 

3.  ความคิด 
    สรางสรรค 

แตงชิ้นงาน/ผลงานได 
ถูกตอง สวยงาม และ 
ตรงกับเนื้อหาในการ 
เรียนรู งายแกการเขาใจ 

แตงชิ้นงาน/ผลงาน 
ไมสวย และตรงกับ 
เน้ือหาในการเรียนรู 

ไมไดแตงชิ้นงาน 
/ผลงานแตอยางใด 

4.  ความสุอาดของ 
    ชิ้นงาน/ผลงาน 

ชิ้นงาน/ผลงานสะอาด 
ถูกตองทั้งหมด 

ชิ้นงาน/ผลงานสะอาด 
ถูกตองเปนบางสวน 

ชิ้นงาน/ผลงาน 
ไมสะอาด ถูกตอง 

รวมคะแนน  
 
 ปฏิบัติชิ้นงาน/ผลงานได 9 – 12 คะแนน  ดีมาก 
 ปฏิบัติชิ้นงาน/ผลงานได 5 – 8   คะแนน  ดี 
 ปฏิบัติชิ้นงาน/ผลงานได 0 – 4   คะแนน  ตองปรับปรุงแกไข 
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ตารางที่ 36 วิเคราะหหลักสูตร หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องสนุกกับไฟฟา ของนักเรียน 
  ชันประถมศึกษาปที่ 2 
 

สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) จํานวน 
ชั่วโมง 

1.  แบตเตอรี่เปนแหลง 
    กําเนิดพลังงานไฟฟา 

1.1  นักเรียนสามารถบอกความหมายของแบตเตอรี่ 
1.2  นักเรียนสามารถบอกและอธิบายไดวาแบตเตอรี่เปนแหลง 
      กําเนิดพลังงานไฟฟา 

2 

2.  การตอวงจรไฟฟา 
    อยางงาย 

2.1  นักเรียนสามารถตอวงจรไฟฟาอยางงายได 
2.2  นักเรียนสามารถบอกและอธิบายไดวาการเชื่อมตอเปน 
      วงจร ทําใหเกิดเปนพลังงานไฟฟา 

2 

3.  พลังงานไฟฟาจาก 
    แบตเตอรี่นํามาใช 
    ประโยชนในการ 
    ทํางานตาง ๆ 

3.1  นักเรียนสามารถบอกไดวาพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ 
      สามารถทํางานได 
3.2  นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติงานใหเห็นวา 
      พลังงานไฟฟาสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานได 

2 

4.  พลังงานไฟฟา 
    สามารถเปลี่ยนเปน 
    พลังงานอื่น 

4.1  อธิบายไดวาพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น 
4.2  ปฏิบัติงานหรือทดลอง เพ่ือแสดงวาพลังงานไฟฟาสามารถ 
      เปล่ียนเปนพลังงานอื่นโดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภท 
      ตาง ๆ 

2 

5.  สํารวจเครื่องใชไฟฟา 
    ภายในบานที่เปล่ียน 
    พลังงานไฟฟาใหเปน 
    พลังงานอื่น 

5.1  สามารถสํารวจและบอกไดวาเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  
      ภายในบานที่เปล่ียนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานอื่น 

2 

6.  ใชไฟฟาอยาง 
     ประหยัดและ 
     ปลอดภัย และการนํา 
     ความรูความเขาใจ 
     ไปใชใหเปน 
     ประโยชนในชีวิต 
     ประจําวัน 

6.1  บอกวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย 
6.2  สามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยาง 
       ประหยัดและปลอดภัยไปใชใหเกิดเปนประโยชนในชีวิต 
       ประจําวัน 

2 
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ตารางที่ 37 วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  เรื่องสนุกกับไฟฟา 
 

ขอ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ประเภท 
1. นักเรียนสามารถบอกวาแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา ความรู 
2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของแบตเตอรี่ได ความรู 
3. นักเรียนสามารถบอกขั้วไฟฟาของแบตเตอรี่ได ความรู 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะหขอเสียของเลนเด็กที่มีแสงและเสียง วิเคราะห 
5. นักเรียนสามารถทดลองวากอกน้ําเปรียบไดกับสวิตซปด-เปดไฟฟาได วิเคราะห 
6. นักเรียนสามารถอธิบายไดวาถานกระดุมจะใชกับอุปกรณที่มีขนาดเล็ก การนําไปใช 
7. นักเรียนสามารถอธิบายวาถานชารทคือ ถานที่ใชไฟหมดแลว สามารถนําไปอัดใหมและ 

นํากลับมาใชงานได 
การนําไปใช 

8. นักเรียนอธิบายวา หลอดไฟฟาเปนเครื่องใชไฟฟาประเภทใหแสงสวาง ความรู 
9. นักเรียนสามารถอธิบายวามอเตอรเปนสวนประกอบเครื่องใชไฟฟาประเภทใหพลังงานกลได ความรู 
10. นักเรียนสามารถวิเคราะหใหเปนจริงวา เตารีดไฟฟาเปนเครื่องไฟฟาที่กินไฟมากที่สุด วิเคราะห 
11. นักเรียนสามารถทดลองใหเห็นวาเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ จะไมสามารถทํางานได  

หากขาดพลังงานไฟฟา 
วิเคราะห 

12. นักเรียนสามารถอธิบายถึงขอควรคํานึงในการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาได การนําไปใช 
13. นักเรียนสามารถทดลองไดวา พัดลมเปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปน 

พลังงานกล 
การนําไปใช 

14. นักเรียนสามารถบอกไดวา หมอหุงขาวไฟฟาเปนเครื่องใชไฟฟาที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟา  
ทําใหเปนพลังงานความรอนได 

ความรู 

15. นักเรียนสามารถบอกไดวาโทรทัศนเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานแสงและเสียง การนําไปใช 
16. นักเรียนสามารถวิเคราะหไดวา เมื่อใชมือแตะหลอดไฟฟาที่ตอวงจรไฟฟาจะเกิดความรูสึกรอน  

เปนเพราะเกิดพลังงานความรอน 
วิเคราะห 

17. นักเรียนสามารถวิเคราะหวาเครื่องเปาผม เปนเครื่องใชไฟฟาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน
ไฟฟาไดมากกวา 1 อยาง 

วิเคราะห 

18. นักเรียนสามารถสํารองและบอกไดวาหลอดฟลูออเรสเซนทดีกวาหลอดไฟฟาแบบมีไสธรรมดา
ได 

การนําไปใช 

19. นักเรียนสามารถบอกไดวา การใชเตารีดไฟฟาตองระมัดระวังที่สุดในขณะใชงาน การนําไปใช 
20. นักเรียนสามารถบอกวิธีการใชไฟฟาอยางปลอดภัยไดวา ไมควรแตะตองอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

ขณะตัวเปยก 
ความรู 

21. นักเรียนสามารถบอกวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด ไมควรเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว โดยไมไดใช 
ประโยชน 

ความรู 

22. นักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการประหยัดไฟฟาในการรีดผาได ความรู 
23. นักเรียนสามารถวิเคราะหไดวา เมื่อพบเห็นเครื่องใชไฟฟาชํารุด ควรบอกใหชางไฟฟาแกไขได วิเคราะห 
24. นักเรียนสามารถบอกวิธีการที่จะทําใหเครื่องใชไฟฟามีอายุการใชงานไดนาน การนําไปใช 
25. นักเรียนสามารถบอกไดวาในการซื้อหมอหุงขาวไฟฟามาใช ควรคํานึงถึงขนาดพอเหมาะ  

และไมกินไฟมาก 
การนําไปใช 
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