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  พนิดา   จารยอุปการะ  :  การพัฒนาผลการเรียนรู เ ร่ืองโจทยปญหาของนักเรียน              
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.
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 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แผนการวิจัยแบบกลุมเดียวสอบกอน
และหลัง (One - Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1)  เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู เรื่องโจทยปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ      4  MAT     2 ) 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ป
การศึกษา 2551 จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหา  
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3    ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  การ
วิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที          
(t- test ) แบบ dependent   
 ผลการวิจัยพบวา   
 1)  ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบ  4  MAT แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอน
จัดการเรียนรู 
 2)  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดย
ภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดาน ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู มีความเห็นวานักเรียน            
มีการชวยเหลือกันในกลุม  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเรียนสนุกสนานไมเครงเครียด      
ดานกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ใชสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา  ชวยนักเรียนมีความกลาแสดงออกและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
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 The purposes of this experimental research with  one group pretest-posttest design 
were 1) to compare learning outcomes on mathematical problems solving of the third grade students 
before and after being taught by 4 MAT  approach and 2) to investigate the students’ opinion 
towards the instruction with 4 MAT approach. The sample consisted of 28 third grade students from 
3/3 class of Sarasit Phittayalai School Education academic year 2008. The research instruments 
used for gathering data were, lesson plans, learning outcomes test and questionnaire. The 
statistical analysis employed were percentage (%), mean  (Χ ), Standard  Deviation  (S.D.)  and  
t-test  dependent. 
 
 The  research finding of the study were : 
 1)  Learning  outcomes  of the third grade students before and after being taught by       
4 MAT approach were statistically significant at the .05 level. The learning outcomes score 
after the instruction were higher than before the instruction . 
 2) The opinion of the third grade students’ towards the instruction  with   4 MAT  
approach were at a high agreement level in all aspects . On the learning environment , the 
students perceived that they could help each other, share ideas among friends and learning was 
enjoyable .On the learning activities they perceived that they could work systematically , they 
learned by doing and they were encourage to express themselves. On the aspect of learning 
usefulness, they could apply their learning experiences in daily life.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกคณะผูบริหารและสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย วันที่           
3  ตุลาคม 2533 “ ... มหาวิทยาลัย  มุงส่ังสอนนักศึกษาใหเปนคนเกง  ซ่ึงเปนการดี แตนอกจาก      
จะสอนใหเกงแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย  ประเทศเราจึงจะไดมีคนที่มี
คุณภาพพรอมคือ  ทั้งเกงและทั้งดีมาเปนกําลังของบานเมือง...”  (รวมพระบรมราโชวาท  2545 ) 
โดย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 3-4) ระบุวา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสราง
และพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  และคุณธรรมของบุคคล          กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย  
ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ         ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
และกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใหสอดคลองกับความสามารถ       ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด  ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมี        ความสมดุล โดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธของตนเอง
กับสังคม     นอกจากนี้สถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชปองกัน และแกไขปญหาการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติให     ทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  ผสมผสานสาระความรูในดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุล 
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  และจัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยหลักสูตรดังกลาวไดจัด       สาระการเรียนรูไว 8 กลุม 
ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนา          และวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
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พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ   (กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ 2544 : 5)  และตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว สาระที่เปนองค
ความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย              (กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ 2546  : 13-14) สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ   สาระที่  2  การวัด   สาระที่ 3 
เรขาคณิต  สาระที่ 4 พีชคณิต  สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  และสาระที่ 6 
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  จะเห็นไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. 2544  มี
โครงสรางเนื้อหาวิชาเหมือนเดิมแตมีลักษณะการแบงกลุมวิชาเพิ่มขึ้นและแยกเปนสาระ   และเมื่อ
พิจารณาสาระ และการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล  รูจักแกปญหาอยาง
มีระบบ  และรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง  รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคานั้น มีเนื้อหาเดนชัดอยูในวิชา
คณิตศาสตรซ่ึงผูเรียนตองเรียนรูอันดับแรกจนเกิดความเชี่ยวชาญและไปใช        ในการเรียนใน
ระดับสูงตอไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546  : 13-14)    
 คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีความสําคัญ   โดยไดกําหนดจุดมุงหมายเนน
ทักษะกระบวนการในการคิด  การแกปญหาของชีวิตประจําวัน  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนสวนหนึ่งที่จะชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  และ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด   ถือวาเปนวิชาที่สรางสรรคมนุษยเกี่ยวกับ
ความคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล  เปนเครื่องมือในการปลูกฝงอบรมใหผูมีความละเอียด  
รอบคอบ  ชางสังเกต   มีความคิดสรางสรรค  ชวยใหเขาใจสิ่งตาง ๆ  อยางลึกซึ้ง  ตลอดจนมี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผล (วรรณี โสมประยูร 2534 : 220-224) 
สอดคลองกับ สิริพร ทิพยคง  (2536 : 9)  คณิตศาสตรชวยพัฒนาใหแตละบุคคลเปนคนที่สมบูรณ 
เปนพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร ชวยเสริมสรางความมีเหตุผล  ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่ม
สรางสรรค  มีระบบมีระเบียบในการคิด   มีการวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบตอกิจการงาน
ที่ไดรับมอบหมาย  ตลอดจนลักษณะความเปนผูนําในสังคม    
 ดวยความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรดังกลาว   สถาบันนานาชาติหลายแหงไดจัดใหมี
การทดสอบระหวางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร  และ
วิทยาศาสตร ทุกประเทศไดใหความสําคัญกับการทดสอบสองวิชานี้อยางมาก เพราะเปนดัชนี      
ตัวหนึ่งที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาของประเทศนั้น ๆ  และจากการแขงขัน
คณิตศาสตรโอลิมปกเปนระยะเวลา 16 ป ตั้งแต พ.ศ. 2532-2547  พบวา ประเทศไทยไดเหรียญทอง
เปนคร้ังแรกและครั้งเดียว ใน พ.ศ. 2546 นอกนั้นจะเปนเหรียญเงิน เหรียญทองแดง   การจัดแขงขัน
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ความสามารถทางคณิตศาสตรกําลังเปนที่นิยมและไดรับความสนใจอยางมาก  จะเห็นไดจากการที่
โรงเรียนสงนักเรียนสมัครสอบแขงขันเปนจํานวนมาก  ไมวาจะเปนการแขงขันสงเสริมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร  ที่จัดโดย สสวท. การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร
โลกที่ฮองกง  แขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ     การทดสอบกระบวนการคิดพิชิตคณิตศาสตร
โลก  การจัดการแขงขันความสามารถของนักเรียนดานคณิตศาสตรในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จากการทดสอบความสามารถทางดานคณิตศาสตรจะเห็นวา  ปญหาที่พบคือจะพัฒนานักเรียน
อยางไร  จะใชสถานการณหรือปญหาทางคณิตศาสตรอยางไร  มีแนวทางในการสอนนักเรียน
อยางไร  จึงจะทําใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยะทางคณิตศาสตรไดพัฒนาเต็มศักยภาพ  และทําอยางไร
ชวยใหนักเรียนที่มีศักยภาพการเรียนรูทางคณิตศาสตรต่ําจะไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น  
 จากรายงานประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 2547 ของสํานักงานทดสอบทาง
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับประเทศปการศึกษา 2547  วิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.77 
อยูในเกณฑดีรอยละ 19.98 พอใชรอยละ 45.17 และควรปรับปรุงรอยละ 34.85 (กลุมพัฒนา
สารสนเทศ ศกท.สป./16 พฤษภาคม 2549) และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ    
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547 ภาพรวม
ของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตพื้นที่การศึกษา  พบวาจังหวัดราชบุรี เขต 2  ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
คณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 47.27 เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของนักเรียนอยูในเกณฑดี    
(รอยละ 26.43) พอใช  (รอยละ 47.22)  และควรปรับปรุง (รอยละ 26.33) เมื่อพิจารณาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับเขตการศึกษา  
สรุปไดวา  ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ 
 จากผลการประเมินผลการเรียน วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2548 พบวานักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียรอยละ 82.31 และปการศึกษา 2549 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.50 จะเห็นไดวานักเรียน       
สวนใหญมีผลการเรียนทางคณิตศาสตรอยูในระดับสูงแตถาพิจารณาเปนรายบุคคลพบวามีนักเรียน
รอยละ 15  ที่มีเกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑรอยละ 80  จากการศึกษาคะแนนของนักเรียนจากสมุดบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียน (ปพ. 5) และจากการประชุมวิชาการของครูผ  ูสอนในสายชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยพบวา คะแนนการสอบคณิตศาสตรของนักเรียนเรื่อง
โจทยปญหานักเรียนทําคะแนนไดนอยท่ีสุดคือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.50  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยการสอบคณิตศาสตรในเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร  และความเขาใจทางคณิตศาสตร 
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จะพบวา โจทยปญหาทางคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด  เนื่องจากนักเรียนไมสามารถวิเคราะห
โจทยปญหาได  ไมเขาใจวิธีการแกไขโจทยปญหา   ดังนั้นการเรียนการสอนโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร จึงสมควรไดรับการแกไขมากที่สุด  เพราะเปนพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตรใน
ระดับที่สูงขึ้นตอไปและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดมาก 
 แมคคารธี (McCarthy 1990 : 2)  ไดกลาวถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT วานักเรียนทุกคนที่ผานประสบการณทุกอยางครบทุกขั้นตอน
จะไดเรียนในลักษณะที่กาวตามธรรมชาติ  นักเรียนไดใชสามัญสํานึกและความรูสึก ไดรับ
ประสบการณ  ไดเฝาสังเกตและจองมอง ตอบสนองกลับ ไดนําความรูไปพัฒนาความคิดสรางสรรค 
ทั้งนี้แมคคารธีไดนําผลการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน และผล
การศึกษาดานพัฒนาสมอง 2 ซีก  มาพัฒนาเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน
ทุกลักษณะผสมผสานกัน โดยแบงกระบวนการจัดการเรียนรูเปน 4 สวน และแตละสวนแบงเปน
ขั้นตอนยอย ๆ 2 ขั้นตอน  เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและยืดหยุน  
ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของผูเรียน  ที่มีรูปแบบ/ลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน  
กลาวคือ ในการจัดการเรียนรูไดแบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1  การนําเสนอประสบการณที่มี
ความสัมพันธกับผูเรียนแบงเปน  ขั้นที่ 1 การเสริมสรางประสบการณ  และข้ันที่ 2 วิเคราะห
ประสบการณ  สวนที่ 2 การเสนอเนื้อหา สาระขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนแบงเปน ขั้นที่  3  บูรณาการการ
สังเกตไปสูความคิดรวบยอด  และขั้นที่  4  พัฒนาความคิดรวบยอด สวนที่  3  ฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความคิดรวบยอด  แบงเปน ขั้นที่  5  ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  และขั้นที่ 6  การนําเสนอผล    
การปฏิบัติงาน และสวนสุดทายคือ การนําความคิดรวบยอดไปสูการประยุกตใชแบงเปนขั้นที่ 7   
การวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช/การพัฒนางาน และขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรูของตนเองกับผูอ่ืน 
ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนจะตองเรียงลําดับจากขั้นที่ 1ถึงขั้นสุดทาย  แตละขั้นตอนครูตองชวย
สงเสริมดูแลใหนักเรียนไดบรรลุเปาหมายแตละขั้นตอนกอนปฏิบัติกิจกรรมขั้นตอไป  เนนกิจกรรม
ที่ใหนักเรียนมีสวนรวมอยางสนุกสนาน  มีอิสระในการคิด 
  จากสาระสําคัญและจุดเดนของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ซ่ึงสอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ผูวิจัยจึงสนใจการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT     
ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียนและความสมดุลของสมอง         
ทั้งสองซีกมาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความ
แตกตางกันและเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงผลการวิจัยจะ
เปนขอมูลในการสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัด  
การเรียนการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของ แมคคารธี (McCarthy  1990 : 1-25)     
เปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม  ในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน 
มีอิสระในการคิด  และสนุกสนาน การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเรียนรูของ
ผูเรียนทั้ง 4 แบบ กลาวคือ การลงมือปฏิบัติ  ประสบการณตรง การสังเกตอยางไตรตรอง และ
ความคิดรวบยอดแบบนามธรรม ซ่ึงเปนการนําเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา     
สลับกันไป  ดวยการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอน 8 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ  
ขัน้ตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด  
ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด ขั้นตอนที่ 6 ขั้นวางแผน
และสรางผลงาน ขั้นตอนที่ 7 ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช และขั้นตอนที่ 8 นําเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน   ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2542  :  8) 
การศึกษาผลการสอนโดยใชชุดกิจกรรม 4 MAT และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542 : 10) การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษา  โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และศศิธร  เถ่ือนสวาง (2548 : 12) การศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
ดวยวิธีการ เรียนรูแบบ 4 MAT  มีขั้นตอนการวิจัยโดยจัดการสอน  8 ขั้นตอนเชนเดียวกัน                
มีผลการวิจัยวา  การสอนที่ใชแผนการสอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน   ซ่ึงคํานึงถึง    
แบบการเรียนของนักเรียน  กับการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา  เปนวิธีการสอนที่สามารถ
พัฒนาครู  และพัฒนาศักยภาพนักเรียนในระดับตาง ๆ ในการเรียนการสอนเรื่องตาง ๆ ได
นอกจากนี้จากผลการวิจัยของ ประพนธ  จายเจริญ  (2544  : บทคัดยอ)   รายงานการวิจัยเร่ืองผล    
การใชแฟมสะสมผลงานสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ดวยชุดกิจกรรม         
การเรียนรูแบบ 4 MAT  พบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนระบบ 4  MAT  โดยชุดกิจกรรมนั้นเปน
การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได   โดยมุง
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนในดานการคิดและทักษะกระบวนการ และการจัดกิจกรรมใหเด็กมี
ความคิดสรางสรรคในการเรียนรูและการกระทําของตน  รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง  รูจักคิด
ไตรตรอง  แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกับผูอ่ืน  ตัดสินใจเลือกกระทําหรือไมกระทําใน
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สถานการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล  ตระหนักถึงผลการกระทําของตนที่อาจสงผลตอสวนรวมและ
พัฒนาสมองใหสมดุล  ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางปญญาที่ใชความสามารถการคิด
ระดับสูงหลายอยางมารวมกันเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมหรือแกปญหาที่มีอยูใหดีขึ้น  (Torrance  1964, 
อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ 2544 : 40)   จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธี      
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   8 ขั้นตอน  คือ  ขั้นที่ 1 สรางประสบการณโดยครูใชกิจกรรม           
ตั้งคําถามนักเรียนใหคิดใหจินตนาการ   ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณของนักเรียน   ขั้นที่ 3  ปรับ
ประสบการณเดิมเขาสู ความคิด รวบยอดครูใหขอมูลวิธีการ และสาธิตวิธีการ  ขั้นที่ 4 พัฒนา
ความคิดรวบยอดใหนักเรียนทดลองทําแบบฝกหัดและใบงานหาคําตอบตวยตนเอง  ขั้นที่ 5  ปฏิบัติ
ตามความคิดรวบยอด กลุมนักเรียนศึกษาใบงาน เลือกวิธีแกปญหาดวยตนเอง  ขั้นที่ 6  วางแผนและ
สรางผลงานกลุม  นักเรียนทํากิจกรรมในการแกปญหา   ขั้นที่ 7 วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช         
นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองในกลุม  และขั้นที่ 8  นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนเอง
กับผูอ่ืน นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนอภิปรายและอธิบายใหเหตุผลตามความคิด
ของตนเอง  จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในเรื่องโจทยปญหา 8 ขั้นตอน ดังกรอบแนวคิด 
 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
ข้ันที่ 1   สรางประสบการณ ครูใชกิจกรรมตั้งคําถามใหคิดใหจินตนาการ   
ข้ันที่ 2 วิเคราะหประสบการณ นักเรียนอภิปรายและอธิบายใหเหตุผล 

ตามความคิดของตนเอง 
  

ข้ันที่ 3 ปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด ครูใหขอมูล 
 วิธีการ และสาธิตวิธีการ 

  
 

ข้ันที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด นักเรียนทดลองทําแบบฝกหัด  
 หาคําตอบดวยตนเอง  

 

ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา 

ข้ันที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด กลุมนักเรียนศึกษาใบงาน 
เลือกวิธีแกปญหาดวยตนเอง 

 ความคิดเห็นของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

ข้ันที่ 6 วางแผนและสรางผลงาน กลุมนักเรียนทํากิจกรรม 
ในการแกปญหา 

  

ข้ันที่ 7 วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช นักเรียนนําเสนอผลงานของ 
ตนเองในกลุม 

  

ข้ันที่ 8 นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนเองกับผูอื่น นักเรียน 
แตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

  

 

แผนภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT      
 2.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
แบบ 4 MAT  
  

คําถามการวิจัย 
 1.   ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  แตกตางกันหรือไม 
       2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ          
4 MAT  อยูในระดับใด  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัด 
การเรียนรูแบบ4 MAT  แตกตางกัน 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   ตัวแปรที่ศึกษา  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
  1.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ การจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT 
  1.2 ตัวแปรตาม (dependent variables)  คือ  
   1.2.1 ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา  
   1.2.2  ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 2.   ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1-3/3  
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1             
ปการศึกษา 2551 จํานวน 3 หอง รวม 112 คน   
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 จํานวน 28 คน
ไดมาจากการสุมหองเรียนอยางงาย  ดวยวิธีจับสลาก 
 3.    สาระการเรียนรู คือ สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  มาตรฐาน ค 6.1 :  มีความสามารถในการแกปญหา 
  มาตรฐาน ค 6.2 :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
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  มาตรฐาน ค 6.3 :  มีความสามารถในการสื่ อสาร  การสื่ อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ 
  มาตรฐาน ค 6.4 :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
  มาตรฐาน ค 6.5 :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4.   ระยะเวลา  
  ใชระยะเวลาในดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โดยทดลอง
ระหวางวันที่ 1-12 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยจัดการเรียนรู 5 แผน รวมทั้งหมด 10 ช่ัวโมง   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกนัผูวิจยัจึงไดกาํหนดนิยามศพัทของการวิจยั  ดังนี ้
 1.   การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูที่ตางกัน 4  แบบ  โดยมีการสงเสริมและพัฒนา
สมองซีกซายและซีกขวาสลับกันไป  ดวยการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอน 8 ขั้นตอน ไดแก  1) ขั้นสราง
ประสบการณ  2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  3) ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด    
4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 5) ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 6) ขั้นวางแผนและสรางผลงาน    
7) ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช  และ 8) ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอื่น   
 2.   ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา หมายถึง  คะแนนการทดสอบกอน-หลัง การจัด     
การเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียน ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหา บวก ลบ คูณ หาร และระคน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งแบบปรนัยและอัตนัย 
 3.   ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัด  
การเรียนรูแบบ 4 MAT ดานบรรยากาศ การจัดการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับภายหลังเสร็จสิ้น
การเรียนการสอน โดยวัดจากแบบสอบถามความคิดเห็น  
 4.   นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนที่กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ไดรับการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังนี้  
 1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร         
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  
  2. การสอนคณิตศาสตร ประกอบดวย หลักการสอนคณิตศาสตร ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสอนคณิตศาสตร  การเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  ความหมายของปญหาทาง
คณิตศาสตร  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   กระบวนการและขั้นตอนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร ประโยชนของการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
 3.  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบดวย ความหมายของ 4 MAT  ความเปนมา
ของวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัด    
การเรียนรูแบบ 4 MAT หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  ขอคิดสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ประโยชนของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบดวย  งานวิจัย
ภายในประเทศ  และงานวิจัยตางประเทศ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบดวย
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรูผูสอน         
ควรบูรณาการสาระตาง ๆ  เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระคณิตศาสตร ประกอบดวย 
 สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 
 สาระที่ 2  การวัด 

9 
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 สาระที่ 3 เรขาคณิต 
 สาระที่ 4  พีชคณิต 
 สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถานศึกษา      
อาจจัดใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนขึ้น หรือฝกทักษะกระบวนการ  
มากขึ้น โดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมก็ได เชน แคลคูลัสเบื้องตน หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน โดยพิจารณาให
เหมาะสมกับความสามารถและความตองการของผูเรียน 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนมี ดังนี้  
 

 สาระที่ 1   จํานวนและการดาํเนินการ     
 มาตรฐาน ค 1.1 :  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวน
จริงในชีวิต 
 มาตรฐาน ค 1.2 :  เ ข า ใ จถึ งผลที่ เ กิ ดขึ้ นจ ากการดํ า เนิ นการของจํ านวนและ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกไขปญหาได 
 มาตรฐาน ค 1.3 :   ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค 1.4 :   เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
 

 สาระที่ 2   การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 :   เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 :  วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ที่ตองการวัดได 
 มาตรฐาน ค 2.3 :   แกปญหาเกี่ยวกับการวดัได 
 

 สาระที่ 3   เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 :  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
 มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร (geometric mode) ในการแกปญหาได 
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 สาระที่ 4   พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 :  อธิบายและวิเคราะหรูปแบบ (Pattern) ความสัมพันธของฟงชัน        
ตาง ๆ ได 
 มาตรฐาน ค 4.1 :  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร
อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
 

 สาระที่ 5   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค 5.1 :  เขาใจและใชวธีิการทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลได 
 มาตรฐาน ค 5.2 :  ใช วิ ธีก ารทางสถิติ และความรู เ กี่ ย วกับความน าจะ เปนใน               
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 :  ใชความรูเกี่ยวกับสถิติ และความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจ
แกปญหาได 
 

 สาระที่ 6   ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 มาตรฐาน ค 6.1 :  มีความสามารถในการแกปญหา 
 มาตรฐาน ค 6.2 :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 มาตรฐาน ค 6.3 :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
และการนําเสนอ 
 มาตรฐาน ค 6.4 :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
 มาตรฐาน ค 6.5 :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 ในการทําวิจยันี้ผูวิจยัทําการสอนในสาระที่ มาตรฐาน ค 6.1-ค 6.5  
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ป 2548 : กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ตั้งอยูเลขที่ 76 ถนนสารสิทธิ์ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
เปนโรงเรียนของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโรงเรียนหนึ่งในเครือซาเลเซียน  และ            
เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครู 160 คน นักเรียน 2,800 คน โดยเนนปรัชญา
ที่วา “ขยัน  ศรัทธา  ราเริง”   
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วิสัยทัศน 
 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจะหลอหลอมนักเรียนดวยความรัก ความศรัทธา ใหเปน        
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะห แกปญหาอยางมีเหตุผลตามศักยภาพของ      
แตละบุคคลที่เหมาะสมกับวัย โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ การกีฬา ดนตรี ศิลปะ โดยนํา
เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในบรรยากาศแหงอิสรภาพ ที่สรางสรรคสังคม และ
ส่ิงแวดลอม เพื่ออยูรวมกันอยางมีความสุขในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

จุดมุงหมาย 
 1. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  ผูเรียนทุกคนมีความขยัน ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
 3.  ผูเรียนมีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ
การคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 4.  ผูเรียนมีทักษะในดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร ดนตรี ศิลปะและ
กีฬาตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 5.  ผูเรียนมีการออกกําลังกาย ดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6. ผู เ รียนสามารถนําเทคโนโลยี  และภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชอยางม
ประสิทธิภาพ 
 7. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานและมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอทองถ่ิน 
 8.  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

โครงสรางหลักสูตร  
 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามีดังนี ้
 ระดับชั้น   แบงเปน 4 ช้ัน ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ชวงชั้นที่ 4           
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
 เวลาเรียน  ตลอดหลักสูตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป แตละปการศึกษามีเวลาเรียน 
40 สัปดาห หรือ 200 วัน แบงเปน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละ      
100 วัน มีเวลาเรียนเฉลี่ยสัปดาหละ 25  ช่ัวโมง  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 1 ( ป.1-ป.3) 
 

ชวงช้ันที่ 1 ( ช่ัวโมง/ป)  
กลุมสาระการเรียนรู ป. 1 ป. 2 ป. 3 ช่ัวโมง /สัปดาห 

1. สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 
    1.1  ภาษาไทย 
    1.2  คณิตศาสตร 
    1.3  วิทยาศาสตร 
    1.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
    1.6  ศิลปะ 
    1.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    1.8  ภาษาตางประเทศ 

 
200 
200 
80 
80 
80 
80 
80 

120 

 
200 
200 
80 
80 
80 
80 
80 

120 

 
200 
200 
80 
80 
80 
80 
80 

120 

 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

รวม 8 กลุมสาระ 920 920 920 23 
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม - - - - 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 80 80 2 

รวม 1,000 1,000 1,000 25 

 
วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544          
เปนการศึกษา เพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพยีง 
สามารถนําความรู ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิต            
ใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานสําหรับ    
ศึกษาตอ 
 

คุณภาพผูเรียน 
 เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 14

ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมี
ความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม ดังนี้ 
 1.  มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวน และการดําเนินการ    
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้น
ไปประยุกตใช 
 2.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร   และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  
 3.  มีความสามารถในการทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร 
 

คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3)  
 เมื่อผูเรียนจบชวงชั้นที่ 1 ผูเรียนควรจะมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. มีความคิดรวบยอดและความรู สึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับ   และศูนย           
การดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร    
จํานวนนับ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสามารถสรางโจทยได 
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร และความจุ 
สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได  
 3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และ
สามมิติ 
 4.  มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได 
 5. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลและอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแทงได 
 6.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา 
การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมาย และการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 15

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

ชวงชั้นท่ี 1 
 สาระพื้นฐาน 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3    คณิตศาสตร 3        5  ช่ัวโมง  /  สัปดาห  
 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาคณติศาสตร 3 จํานวน  200   ช่ัวโมง  
 ภาคเรียนที่ 1  จํานวน 100  ช่ัวโมง เรียน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 

 ศึกษา ฝกทักษะ การคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี ้
 จํานวนนับที่ไมเกิน 100,000 การบอกจํานวน การอาน และการเขียนตัวเลขแทนจํานวน 
ช่ือหลักคาของตัวเลขในแตละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจํานวน การใช
เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การเรียงลําดับจํานวน 
 การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวน และโจทยปญหา การบวก การลบจํานวนที่มี
หลายหลัก การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีหลายหลัก การหารตัวหารที่เปนจํานวนที่มี
หลักเดียว การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยปญหา 
 การวัดความยาว การวัดความยาว (กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร) การเลือก
เครื่องมือวัด และหนวยการวัดความยาว การคะเนความยาว ความสัมพันธระหวางหนวยการวัด
ความยาว โจทยปญหา 
 การชั่ง การชั่ง (กิโลกรัม กรัม และขีด) การเลือกชั่ง และหนวยการชั่ง การคะเนน้ําหนัก  
ความสัมพันธระหวางหนวยการชั่ง  โจทยปญหา 
 การตวง การตวง (ลิตร มิลลิลิตร) การเลือกหนวยตวง การคะเน  ความสัมพันธระหวาง
หนวยการตวง โจทยปญหา 
 เงิน ลักษณะของธนบัตร การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุดและการอาน การเปรียบเทียบ
จํานวนเงินและการแลกเงิน บันทึกรายรับรายจาย โจทยปญหา 
 เวลา การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน การอานและบันทึกเวลา
หรือเหตุการณตาง ๆ ที่ระบุเวลา ความสัมพันธระหวางนาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห เดือน และป       
โจทยปญหา 
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 รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต จุดสวนของเสนตรง เสนตรง รังสี มุมแบบรูปและ
ความสัมพันธ แบบรูปของจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน แบบรูปของเรขาคณิตและ
แบบรูปอื่น  ๆ ของความสัมพันธหรือการเขียนประโยคสัญลักษณแสดงความสัมพันธของ
สถานการณหรือปญหา  การอานแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ     
แผนภูมิแทง   การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา          
โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ                 
การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลประเมินผล    
ใชวิธีหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และทักษะที่ตองการวัด 
 ในการทําวิจัยผูวิจัยทําการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาซึ่งอยูในหนวยจํานวน
และการดําเนินการ ซ่ึงจัดการเรียนรู  60  ชั่วโมง และเรื่องโจทยปญหา ใชเวลาสําหรับจัดการเรียนรู  
10  ช่ัวโมง  ซ่ึงผูวิจัยนํามาทําการวิจัย 
 

สาระการเรียนรูรายป 
 

ตารางที่ 2   สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

สาระหลัก สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
1.  จํานวนและการ 
     ดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 6.1  
มาตรฐาน ค 6.2  
มาตรฐาน ค 6.3 
มาตรฐาน ค 6.4 
มาตรฐาน ค 6.5 
 

การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนนับและศูนย 
1.  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

-  เมื่อกําหนดโจทยการบวก ลบ คูณ  
   หารระคนใหสามารถหาคําตอบ    
   พรอมทั้งตระหนักถึงความ 
   สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
-  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ  บวก ลบ  
   คูณ หารและระคนใหสามารถวิเคราะห 
   โจทยและหาคําตอบพรอมทั้งตระหนัก 
    ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  
-  เมื่อกําหนดสถานการณใหสามารถ 
   สรางโจทยปญหา บวก ลบ คูณ หาร 
   และระคนได  สามารถวิเคราะหโจทย 
    และหาคําตอบพรอมทั้งตระหนักถึง 
   ความสมเหตุสมผลของ คําตอบที่ได 
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กําหนดหนวยการเรียนรู 
 

ตารางที่ 3   กําหนดหนวยการเรียนรูที่ใชจัดการเรียนรูเร่ืองการบวก  ลบ  คูณ   หารจํานวนนับ 
                   และศูนย 
 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา  (ช่ัวโมง ) 
1 การบวก  การลบ  การคูณ และการหารจํานวนนับ และศูนย 

1.  การบวกจํานวนที่มีผลบวกไม เกิน 100,000 
2.  การลบจํานวนที่มีตัวต้ังไม เกิน 100,000 
3.  การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลัก กับจํานวนไมเกินสี่หลัก 
4.  การคูณจํานวนที่สองหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก 
5.  การหารที่ตัวต้ังไมเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก 
6.  โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และระคน 

 
5 
5 
10 
10 
10 
10 

 
ตารางที่ 4   กําหนดแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา 

 

แผนการจัด 
การเรียนรู 

 

สาระการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

1 โจทยปญหาการบวก  
1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้ง  ตระหนักถึงความสมเหตุ 
     สมผลของคําตอบที่ได 

2 

2 โจทยปญหาการลบ 
2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
     ของคําตอบที่ได 

2 

3 โจทยปญหาการคูณ 
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
     ของคําตอบที่ได 

2 
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ตารางที่ 4   (ตอ)           
             

แผนการจัด 
การเรียนรู 

 

สาระการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

4 โจทยปญหาการหาร 
4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
     ของคําตอบที่ได 

2 

5 โจทยปญหาระคน 
5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาระคนใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหาหา 
     คําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
     ของคําตอบที่ได 

2 

 
การสอนคณิตศาสตร 

 

หลักการสอนคณิตศาสตร 
 การสอนคณิตศาสตร  ครูควรยึดหลักการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  โดยเริ่ม
สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียน   สอนจากเรื่องที่งายกอนสอนเรื่องที่ยาก  โดยครูตองทําการสอน
เปนลําดับขั้นตอน  และพยายามจัดกิจกรรมการเรียนใหสนุกสนานไมนาเบื่อเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความตองการที่จะเรียนรู 
 สิริพร  ทิพยคง (2545 : 110-111) ได กลาวถึงครูจําเปนที่จะตองทราบหลักการสอน
คณิตศาสตรและนําสิ่งเหลานี้ไปใชในการสอน เพื่อชวยนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรดวย        
ความเขาใจ มีความรูและประสบการณผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร ซ่ึงหลักการสอน
คณิตศาสตร มีดังนี้ 
 1.  สอนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม เชน ครูตองการสอนความคิดรวบยอด
ของหา ครูก็หยิบสมมา 5 ผล ใหนักเรียนนับพรอมกับหยิบสมกอนการเขียนสัญลักษณ 5 หรือ      
ครูตองการสอนทฤษฎีบทเกี่ยวกับผลบวกของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ รวมกัน
เทากับ 120 องศา ครูใหนักเรียนทุกคนตัดกระดาษเปนรูปสามเหลี่ยมใด ๆ แลวพับมุมทั้งสามของ              
รูปสามเหลี่ยมมาจดกันที่ฐาน นักเรียนจะเห็นวาผลบวกของมุมทั้งสามเทากับ 180 องศา 
 2.  สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียนกอนสอนสิ่งที่อยูไกลตัวนักเรียน เชน การคะเน
ความยาว ครูควรใหนักเรียนคะเนความยาวของดินสอที่นักเรียนใชความยาวของโตะนักเรียน    
กอนการคาดคะเนความกวางและความยาวของหองเรียนตามลําดับ 
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 3.  สอนจากเรื่องที่งายกอนสอนเรื่องที่ยาก เชน สอนการบวกกอนการคูณ การแก
สมการตัวแปรเดียวกอนการแกสมการสองตัวแปร 
 4.  สอนตรงตามเนื้อหาที่ตองการสอน เชน การสอนเรื่องรูปวงกลม ครูจะสอน 
เกี่ยวกับจุด ศูนยกลางรัศมี เสนผาศูนยกลาง คอรด รูปทั่วไปของสมการวงกลม แทนที่จะกลาวถึง 
โฟกัสของวงรี  พาลาโบลา และไฮเพอรโบลา 
 5.  สอนใหคิดไปตามลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผล โดยข้ันตอนที่กําลังทําเปนผลมาจาก
ขั้นตอนกอนหนานั้น 
 6.  สอนดวยอารมณขัน ทําใหนักเรียนเกิดความเพลินเพลินโดยครูอาจใชเกม ปริศนา 
เพลง 
 7.  สอนดวยหลักจิตวิทยา สรางแรงจูงใจ เสริมกําลังใจใหกับนักเรียน โดยการใชคําพดู 
เชนดีมาก ทําไดถูกตองแลว ลองคิดอีกวิธีหนึ่งดูซิ 
 8.  สอนโดยการนําไปสัมพันธกับวิชาอื่นๆ เชน วิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเพิ่ม
จํานวนของแมลงหวี่ ซ่ึงตองอาศัยความรูเร่ืองเลขยกกําลัง เพราะจํานวนแมลงหวี่มีคําตอบอยูในรูป
เลขยกกําลัง 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอนคณิตศาสตร 
 ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
จําแนกได 2 ประเภท คือ 
 1.  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร ที่สําคัญมีดังนี้ (กรมวิชาการ 2538 : 16-17) 
   1.1 ทฤษฎีแหงการฝกฝน (drill theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนใน
เร่ืองการฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกวาผูเรียนจะเคยชินกับวิธีการสอนนั้น ๆ การสอนจึงเริ่ม
จากครูเปนผูใหตัวอยาง บอกสูตรหรือกฏเกณฑ แลวใหผูเรียนฝกฝนจนผูเรียนเกิดความชํานาญ 
    1.2 ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (incident learning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูเรียน
จะเรียนรูไดดี เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรม        
การเรียนควรจัดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน ซ่ึงผูเรียนไดประสบดวยตนเอง 
    1.3 ทฤษฎีแหงความหมาย (meaning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการคิดคํานวณกับ    
การเปนอยูในสังคมของผูเรียนเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความเชื่อวาผูเรียน
จะเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี เมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอผูเรียนและเปนเรื่องที่ผูเรียนไดพบเห็น
และปฏิบัติเปนประจํา 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรู นักทฤษฎีหลายคนไดใหแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมากดังนี้ 
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    2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของ เพียเจท (Jean Piaget 1966 : 576-584, อางถึงใน วัสริน 
ประเสริฐศรี 2544 : 28-33) เพียเจท (Piaget) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส ซ่ึงสนใจและไดวิเคราะห
กระบวนการการพัฒนาความคิดและการเรียนรูของเด็กอยางละเอียด และเสนอเปนทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญา (intellectual development) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
       2.1.1  เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
       2.1.2  การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล โดยตัวผูเรียนเองเทานั้นที่ทราบวา
ตัวเองกําลังเรียนรู 
       2.1.3  พัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะดังนี้ 
     ระดับพัฒนาความรูสึกทางการเคลื่อนไหว (sensory motor stage) อายุ  
0-2 ป ระยะนี้เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการสัมผัสการเคลื่อนไหว 
     ระดับการพัฒนาความคิดรวบยอด (pre-operational stage) อายุ 2-6 ป 
เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจภาษาอากัปกิริยาของคนใกลชิด เปนชวงเวลาที่เด็กเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของตนเอง รูจักใชเหตุผลแตยังไมสามารถอธิบายอยางชัดเจนได 
     ระดับการพัฒนาความคิดรวบยอด (concrete operational stage) อายุ     
6-12 ป ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจในการจัดหมวดหมู การจําแนก การเรียงลําดับ การใหเหตุผลของ    เด็ก
วัยนั้นจะอาศัยส่ิงแวดลอมที่ตนเองมองเห็น ยังไมสามารถใหเหตุผลเกี่ยวกับนามธรรมได 
     ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (formal operational stage) 
อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป ระยะนี้เปนระยะที่เด็กรูจักอธิบายเหตุผล เร่ิมคิดในรูปการตั้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐานสามารถคิดในสิ่งที่เกินเลยจากการรับรูได 
   จากแนวคิดดังกลาวประโยชนตอการพัฒนาดานหลักสูตร ดานการเรียนรูและ
รวมถึงการนําไปใช เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งจากการเรียนรูจะประสบผลดีที่สุดตอเมื่อครู
และนักเรียนมีความสัมพันธ ดานการเรียนการสอนอยางใกลชิด แนวคิดของ เพียเจท (Piaget) เปน
ประโยชนตอการออกแบบวิธีสอน การคนควาวิธีสอนและเนื้อหาใหม โดยการคนควาวิธีสอนและ
เนื้อหาใหมโดยการใหนักเรียนคนควาใชอุปกรณ และสื่อการสอนที่จับตองได ซ่ึงจะชวยใหมี      
การแสดงออกทางสติปญญาดวยการใชเหตุผลสามารถคิดในลักษณะที่เปนนามธรรมตามแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาเชาวปญญา มีความสามารถในการคิดสรางสรรคมีแนวความคิดตอการพัฒนา
ทางดานภาษา และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนถือวาเปนเครื่องชี้รวมของความสามารถทางสติปญญา
และความสัมพันธของพัฒนาการดานตาง ๆ นั่นเอง (ฉวีวรรณ  กีรติกร 2537 : 49-50) 
  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของ บรูเนอร (Bruner) บรูเนอรไดใหหลักการเรียนรูที่สําคัญ 
ไดแก การเนนโครงสราง (structure) ของเนื้อหาวิชาและเนนกระบวนการ (process) ของ            
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การแกปญหามากกวาการเนนผลของพฤติกรรม (product) และการเขาใจโครงสรางของความรู      
จะชวยใหนักเรียนมีความรูแจง สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอ่ืน ๆ ได ทําใหมีความทรง 
จําเปนระยะเวลานานจึงได เสนอแนะวิธีการสอนมโนคติทางคณิตศาสตร    3 ขั้น    ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2538 : 18)  
   2.2.1 การใชความจริงอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร (concrete 
representation) 
   2.2.2 การใชสัญลักษณอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร (symbolic  
representation) เปนขั้นของการใชจินตนาการลวน ๆ คือ สัญลักษณตัวเลขเครื่องหมายตาง ๆ         
มาอธิบายหาเหตุผลและเขาใจที่เปนนามธรรม 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของ บรูเนอร (Bruner) จําเปนตอง
คํานึงถึงโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ คุณสมบัติที่สําคัญบางประการของคณิตศาสตร เชน 
คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุมและคุณสมบัติการแจกแจง หากครูผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะกับ
พัฒนาการของผูเรียนและจัดเนื้อหาใหเหมาะกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความพรอมในการเรียน การเรียนการสอนนั้นจึงถือไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและสามารถ
คิดปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง นอกจากนี้ บรูเนอร (Bruner) ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรไวดังนี้ (ฉวีวรรณ  กีรติกร 2537 : 54-55) 
 1.  ทฤษฎีการสรางความรู บรูเนอรไดกลาวไววา การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยให
เด็กสรางกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นไดเอง   และสามารถนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 2.  ทฤษฎีการใหคําอธิบาย เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตาง ๆ ใหเปน
สัญลักษณ ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายแนวคิดตาง ๆ       
ไดอยางถูกตอง 
 3.  ทฤษฎีการเปรียบเทียบและความแตกตาง ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็นความ
แตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร จึงควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรมและ    
ควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปในแนวเดียวกัน จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็วยิ่งขึ้น 
 4.  ทฤษฎีความตอเนื่อง แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตร เพื่อใหมี
ความตอเนื่องสัมพันธกัน มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม มีการจัดการเรียน    
การสอนในรูปการปฏิบัติการ การจัดแบงกลุมและการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน อันจะเปน
การเสรมิพลังการเรียนรูและสรางเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี 
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 วรรณี  โสมประยูร (2536 : 20) ไดเสนอวิธีการสอนที่สอดคลองกับทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตร 8 ทฤษฎี ดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก (apperception theory) ของเฮอรบารด (Herbart) เปน
ทฤษฎีเชื่อมโยงสิ่งเรากับการเรียนรู เนนการเรียนที่เราความสนใจและสรางความเขาใจใหแก
นักเรียนเสียกอน ดวยกิจกรรมที่ใชรูปธรรมเปนสื่อการเรียนหรือใชสถานการณตาง ๆ เปน
กระบวนการเชื่อมตอความคิดใหเขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว 
 2.  ทฤษฎีการเชื่อมโยงสภาพการณจากสิ่งเราและการตอบสนอง (connectionism S-R 
bond theory) ของธอรนไดค (Thorndike) เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของนักเรียนใน
แตละขั้นอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎ คือ 
  2.1  กฎของการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา ๆ  (the law of exercise repetition)        
ควรตอบสนองของสิ่งเรามากบอยครั้งเทาใด ส่ิงนั้นยอมจะคงทนมากขึ้นเทานั้น และถาไมไดปฏิบัติ
ตัวเช่ือมจะออนกําลัง 
  2.2 กฏแหงผล (law of effect) หรือกฎแหงความพึงพอใจและความเจ็บปวด 
(pleasure – pain principle) การตอบสนองจะมีกําลังขึ้น หากเกิดความพึงพอใจตามมา และกําลัง
ออนลงเมื่อเกิดความไมพอใจ 
  2.3 กฏแหงความพรอม (law of readiness) ของ ครอนบาค (Cronbacth) กระแส
ประสาทที่มีความพรอมที่จะกระทําและไดกระทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความพอใจ แตถายังไมพรอม
ที่จะกระทํายอมทําใหเกิดความรําคาญ 
 3.  ทฤษฎีเสริมแรง (operant conditioning) ของ สกินเนอร (Skinner) การเรียนรูจะแบง
จุดประสงคของการเรียนรูออกเปนสวนยอยมากมาย ซ่ึงแตละสวนจะถูกเสริมแรงเปนสวน ๆ ไป 
และตองกําหนดจังหวะเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม 
 4.  ทฤษฎีฝกสมอง (mental discipline) ของ เพลโต (Plato) การพัฒนาสมองโดยให
นักเรียนเขาใจและฝกมาก ๆ จนเกิดทักษะและความคงทนในการเรียนรู และการถายโยงไปใชโดย
อัตโนมัติ 
 5.  ทฤษฎีการสรุป (generalization theory)  ของ จัดด (Judd) เนนการสรุปเรื่องจาก
ประสบการณที่ไดรับ 
 6.  ทฤษฎีการหยั่งรู (insight through configuration of a perceive situation theory)      
ของ โคลเลอร (Kohler) คือจัดสภาพที่เปนปญหา และใหนักเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวาง   
ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและหาทางแกปญหาเปนคราว ๆ ไป ตอเมื่อเกิดปญหาอีก นักเรียนก็จะสามารถ
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นําวิธีการนั้นมาแกปญหาไดทันที โดยไมตองเสียเวลาคิดพิจารณาใหมแลวก็อาจนํามาดัดแปลงใช
กับสถานการณใหมและรูจักแกปญหาเปนสวน ๆ และเรียนรูความสัมพันธตาง ๆ ได 
 7.  ทฤษฎีการผอนคลาย (suggestopedia theory)   เนนเรื่องความสุขความสบายจะ    
ชวยใหเกิดความรูและความคิดสรางสรรค 
 8.  ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (the natural approach theory) เนนเรื่องการเรียนรู
โดยใหนักเรียนไดสัมผัสจริง 
 จะเห็นไดวาในการสอนคณิตศาสตร  ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน     
แตละคน  ควรเริ่มสอนจากสิ่งที่งายไปสูส่ิงที่ยากข้ึน  และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ
ทางการแกปญหาจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  โดยตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริม
แรงจูงใจในการเรียน  ชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดความตองการที่จะเรียนรู 
 

การเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
 การสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจําตองใหนักเรียนเรียนจาก  
ส่ิงที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม มีการจักกิจกรรมการเรียนที่เราความสนใจ สนุกสนานและ
เสริมแรงใหนักเรียนรูสึกสนุกและสนใจที่จะเรียนรู  และใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมที่หลากหลาย
และมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติพรอมกับไดเคล่ือนไหวรางกายขณะทํากิจกรรม 
 การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้น ผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึง   
ส่ิงตอไปนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
การคิดคํานวณพื้นฐาน มีความสามารถคิดในใจ ตลอดจนพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถ
ทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
 2.  การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่อง และ
ลําดับขั้นของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรู  
โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริงรวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรัก        
ในการศึกษา และแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 
 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหนักเรียน    
ไดเกิดความรูที่สมดุลทั้งสามดาน คือ 
  3.1  ดานความรูประกอบดวยสาระการเรียน 5 สาระดังนี ้
   3.1.1  จํานวนและการดําเนินการ 
   3.1.2  การวัด 
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   3.1.3  เรขาคณิต 
   3.1.4  พีชคณิต 
   3.1.5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
  3.2  ดานทักษะ/กระบวนการ ประกอบดวย 5 ทกัษะ/กระบวนการที่สําคัญ ดังนี้ 
   3.2.1  การแกปญหา 
   3.2.2  การใหเหตุผล 
   3.2.3  การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 
   3.2.4  การเชื่อมโยง 
   3.2.5  การคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  3.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดแก 
   3.3.1  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
   3.3.2  สามารถทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความ
รับผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาวคือ ใหนักเรียนเปนผูมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
สาระคณิตศาสตร มีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดี ตระหนักในคุณคาของ
เครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
   3.3.3  การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน  สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทาง
คณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญ และจําเปน ทั้งนี้ควรใหการสนับสนุน ใหผูสอนสามารถดําเนิน         
การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.3.4  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ ควรมี  
การประสานความรวมมือกับหนวยงานและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร เชน 
สถานศึกษา โรงเรียน บาน สมาคม ชมรม ชุมนุม หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนคณิตศาสตรสรางสรรค 
หองกิจกรรมคณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแม ผูปกครอง ครู 
อาจารย ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3.3.5  มาตรฐานการเรียนรู เปนมาตรฐานการเรียนรูที่จะเปน ที่คาดหวังวา
นักเรียนปกติทุกคนตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้ สําหรับนักเรียนที่มีความสนใจ มีความถนัดหรือ     
มีความสามารถทางคณิตศาสตรและตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของ
สถานศึกษาที่จะตองจัดหนวยการเรียนรู โปรแกรมการสอนหรือรายวิชาที่มีความเขมสูงขึ้นใหกับ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเต็มศักยภาพ ตามความถนัด  
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ความตองการ ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       
ที่สถานศึกษาแตละแหงจัดเพิ่มเติมใหแกนักเรียนนั้น ๆ จึงมีความหลากหลาย 
 

ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร 
 

 คําวา “ปญหาทางคณิตศาสตร”   นั้นไดมีนักการศึกษาใหความหมายของปญหาทาง
คณิตศาสตร ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกัน เชน แอนเดอรสัน และพินกรี (Anderson and Pingry 1973 : 
228, อางถึงใน ศรีทอง  มีทาทอง 2534 : 74 )  กลาววา ปญหาทางคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือ
คําถามที่ตองการวิธีการหาคําตอบ  ซ่ึงผูตอบจะทําไดดีตองมีวิ ธีการที่ เหมาะสมใชความรู
ประสบการณ และการตัดสินใจ  อดัมส เอลลิส และบีสัน (Adams, Elis and Beeson 1977 : 173- 
174, อางถึงใน สุนีย  เหมะประสิทธิ์ 2533 : 71)  ใหความหมายของปญหาวา  คือ  สถานการณที่เปน
ประโยคภาษา คําตอบจะเกี่ยวของกับปริมาณ ซึ่งปญหานั้นไมไดระบุวิธีการหรือการดําเนินการ    
ในการแกปญหาไวชัดเจน ผูแกปญหาจะตองคนหาวาจะใชวิธีการใดในการหาคําตอบของปญหา 
นั่นคือการไดมาซึ่งคําตอบของปญหา   โพลยา (Polya 1973 : 5-40)  กลาววา   การแกปญหา
คณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางที่จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรค 
เพื่อจะไดขอสรุปหรือคําตอบที่มีความชัดเจน แตวาสิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด เชินเฟลด 
(Schoenfeld 1989 : 83, อางถึงใน จุฑารัตน จันทะนาม 2543 : 10) ใหคําจํากัดความของปญหา
คณิตศาสตรวาเปนชิ้นงานที่นักเรียนใหความสนใจ ประสงคจะหาขอยุติและยังไมมีวิถีทางสําเร็จรูป
ที่จะไดขอยุติหรือแกหาคําตอบได  นอกจากนี้  ปรีชา   เนาวเย็นผล (2537 : 62)  ใหความหมายของ
ปญหาทางคณิตศาสตรสรุปได ดังนี้ 
 1.  เปนสถานการณทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปปริมาณหรือ
จํานวน หรือคําอธิบายใหเหตุผล 
 2.  เปนสถานการณที่ผูแกปญหาไมคุนเคยมากอน ไมสามารถหาคําตอบไดทันทีทันใด
ตองใชทักษะความรู และอุปกรณหลาย ๆ อยาง ประมวลเขาดวยกันจึงหาคําตอบได 
 3.  สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไม   ขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหา  และเดา
สถานการณอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง  แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได 
และสถานการณที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง อาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนั้นแลวใน
ปจจุบัน 
 

 วัยวุฒิ  อินทวงศ (2539 : 28)   มุกดา  งอกเสมอ (2541 : 28)   ปราณี  จงศรี (2545 : 40)    
สัทธา  สืบดา (2545 : 74)  และศรีสมร  ประเสริฐศรี (2546 : 15)  ไดใหความหมายของโจทยปญหา
คณิตศาสตรไวในทํานองเดียวกันวา  สถานการณหรือสภาพของปญหาคณิตศาสตรซ่ึงประกอบดวย
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จํานวน ตัวเลข และขอความที่กอใหเกิดปญหาซึ่งนักเรียนตองตัดสินใจเองวาจะเลือกวิธีการทาง
คณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบ  ซ่ึงผูแกปญหาตองคนหาวาจะใชวิธีใดที่มี
กระบวนการอยางเหมาะสม  โดยใชความรู ประสบการณ การวางแผน  และการตัดสินใจ
ประกอบการพิจารณาแกปญหานั้น ๆ  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาทางคณิตศาสตรคือ สถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวของ
กับปริมาณปญหาในชีวิตประจําวัน ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเผชิญอยู และตองการหาคําตอบ         
ซ่ึงตองใชความรูและวิธีการตาง ๆ ที่มีอยูมาผสมผสานเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบใหสําเร็จ 
 

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบของโจทยปญหา    
ที่กําหนดใหโดยผูแกปญหาตองใชความรู และประสบการณเดิมที่มีอยูมาผนวกเขากับสถานการณ
ใหมที่พบ  ดวยการพิจารณาถึงกระบวนการคิดแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหนักเรียนเกิด  
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดดังนี้ 
 

กระบวนการและขั้นตอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 กระบวนการแกโจทยปญหามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคณิตศาสตร เพราะคําตอบ
ของปญหาที่ไดจากกระบวนการแกโจทยปญหาจะทําใหเกิดขอคนพบใหม  และเปนวิธีการที่
สามารถนําไปประยุกตใชกับปญหาอ่ืน ๆ ได มีนักการศึกษาไดศึกษาขั้นตอนการแกปญหาไว   
หลายวิธี ดังนี้ 
 

 โพลยา (Polya 1973 : 5-40) ไดจัดขัน้ตอนการแกปญหาไว 4 ประการ คือ 
 1.  ทําความเขาใจในปญหา ส่ิงแรกที่จะตองทําความเขาใจคือ สัญลักษณตาง ๆ ของ
ปญหา นักเรียนจะตองสรุปปญหาใหเปนภาษาของตนเอง สามารถบอกไดวาโจทยถามหาอะไร 
อะไรคือเงื่อนไข และถาจําเปนจะตองใหช่ือกับขอมูลตาง ๆ นักเรียนจะตองเลือกสัญลักษณ            
ที่เหมาะสมได นักเรียนจะตองพิจารณาปญหาหลาย ๆ แงมุม จนกระทั่งสามารถสรุปออกมาได 
        2.  วางแผนในการแกปญหา    ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมองเห็นความสัมพันธของ   
ขอมูลตาง ๆ ในปญหาที่ชัดเจนกอน  ส่ิงที่ตองการหามีความสัมพันธกับขอมูลที่ใหมาอยางไร โดย
นักเรียนตองนึกทบทวนความรูของตนวามีความรูอะไรบางที่เขามีอยูซ่ึงสัมพันธกับปญหานั้นบาง       
เทคนิคหนึ่งที่จะชวยในการแกปญหา  ไดแก  การพยายามนึกถึงปญหาที่เคยแกมากอนซึ่งมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน  ในการวางแผนนั้นควรจะแบงเปนขั้น ๆ  แบงออกเปนขั้นตอนใหญกอน  และใน
ขั้นตอนใหญแตละขั้นก็จะแบงออกเปนขั้นตอนเล็ก ๆ  นอกจากนั้นในขั้นนี้นักเรียนตองมองเห็นวา  
ถาเขาตองการรูส่ิงใด  เขาจะตองใชเหตุผลอะไรเพื่อที่จะไดส่ิงนั้นมาตามตองการ 
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 3.   ดําเนินการตามแผน  ขั้นนี้เปนขั้นลงมือทําการคํานวณตามแผนที่วางไว  เพื่อใหได
คําตอบของปญหา ส่ิงที่นักเรียนจะตองใชในขั้นนี้คือ  ทักษะคํานวณ 
 4.   ขั้นตรวจสอบ  เปนขั้นการตรวจสอบเพื่อความแนใจวา  คําตอบถูกตองสมบูรณ
หรือไม  โดยพิจารณากระบวนการในการแกปญหา  เพื่อตรวจสอบและหาคําตอบที่ถูกตอง 
 

 ครูลิค  และเรย   (Krulik and Reys  1980, อางถึงใน  จุฑารัตน   จันทะนาม 2543 : 15)   
กลาวถึง ขั้นตอนในการแกปญหา  ดังนี้    
 1.   ทําความเขาใจในการแกปญหานั้นจะตองทําความเขาใจปญหากอน   โดยพิจารณา
วาอะไรเปนตัวที่ไมทราบคามีขอมูลเงื่อนไขอะไรบาง  ส่ิงที่โจทยบอกมีเพียงพอในการแกปญหา
หรือไม  ในการพิจารณาอาจจะสรางภาพประกอบความเขาใจ 
 2.   วางแผนในการแกปญหา  จะตองหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีโจทยบอกกับตัว
ไมทราบคา  พิจารณาปญหายอยทั้งหลาย  และเทียบเคียงโจทยปญหาใหมกับปญหาเกา  
 3.  ดําเนินการตามแผน   ดําเนินงานตามแผนทันที  ควรตรวจสอบทีละขั้นตอนวา
ถูกตองหรือไม  และอยาขามขั้นตอน 
 4.   ขั้นตรวจสอบ  ตรวจสอบวาใชขอมูลหมดหรือยัง  และไดผลตามที่ตองการหรือไม 
 

 วิลสัน  เฟอรเดช  และฮาดาเวย (Wilson, Fernandez and Hadaway  1993 : 62, อางถึงใน  
จุฑารัตน  จันทะนาม 2543 : 16)  ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาที่แสดงความเปน   
พลวัตร (dynamic) และกําหนดขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา  ดังแผนภาพที่ 2 หนา 28 
 

 เปนการแสดงการพิจารณาตัดสินใจที่เปนการเคลื่อนที่ของการทํางาน จากตําแหนงหนึ่ง
ไปสูอีกตําแหนงหนึ่ง อาจจะพิจารณายอนกลับไปที่ขั้นตอนเดิม หากมีปญหาหรือขอสงสัยจะเห็น
วากระบวนการไมจําเปนตองเปนแนวตรง เชน เมื่อนักเรียนทําการแกปญหาในขั้นตอนแรก คือ    
ทําความเขาใจกับปญหา แลวเคลื่อนไปสูขั้นตอนการวางแผน ระหวางการดําเนินการนั้นนักเรียน
อาจคนพบสิ่งที่ทําใหเขาใจปญหาไดดียิ่งขึ้น หรือในขณะที่นักเรียนดําเนินการตามแผนที่วางไว      
แตไมสามารถดําเนินการได นักเรียนอาจกลับไปเริ่มวางแผนใหม หรือทําความเขาใจใหม               
ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนการแกปญหา   โดยไมจําเปนตองเริ่มตนใหมในขั้นทําความเขาใจ
ปญหาเสมอไป 
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แผนภาพที่ 2   กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตร 
ที่มา  :  Wilson, Fernandez and Hadaway, กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตร อางถึงใน จุฑารัตน 
จันทะนาม,  “การพัฒนาชุดการแกปญหาคณิตศาสตรดวยตนเองที่ใชการตูนประกอบ  สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 16. 
 

หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร สามารถทําไดทั้งในระหวางเรียนและ
หลังเรียนโดยมีเคร่ืองมือการวัดเปนแบบทดสอบประเภทตาง ๆ แบบสังเกต  หรือภาระงานที่
ครูผูสอนมอบหมายใหกับผูเรียนไดปฏิบัติ  โดยการประเมินสามารถประเมินโดยครูผูสอน  
ประเมินโดยครูผูสอนและผูเรียน  หรือประเมินโดยผูเรียน  โดยมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. การวัดผลประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องควบคูกันไปกับการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู ผูสอนควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนส่ิงเราที่สงเสริมใหผูเรียนไดมี
สวนรวมในการเรียนรู  โดยอาจใชคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเนื้อหา  
สงเสริมใหเกิดกระบวนการทางคณิตศาสตรดังตัวอยางคําถามตอไปนี้ “นักเรียนแกปญหานี้อยางไร”  
“ใครมีวิธีการนอกเหนือไปจากนี้บาง”  “นักเรียนคิดอยางไรกับวิธีการที่เพื่อนเสนอ”   การกระตุน
ดวยคําถามที่เนนการคิดจะทําใหเกิดการความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง  และระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน  ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถใชคําตอบของ

กระบวนการจัด 
กิจกรรม 
การสอน

ทําความเขาใจปญหา 

กําหนดสถานการณ 
        ปญหา 

ตรวจสอบผล 

ดําเนินการแกปญหา 

วางแผนการ 
แกปญหา 
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ผูเรียนเปนขอมูลเพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจ  และพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไดอีกดวย 

 2.   การวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียนที่ระบุไวตามมาตรฐาน
การเรียนรูและจะตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา
ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้ผูสอนจะตองกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
เพื่อใชตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดไว  และตองแจงผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อใหผูเรียนไดปรับปรุงตนเอง 

 3.   การวัดผลตองครอบคลุมดานความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามสาระการเรียนรูที่จัดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนน   
การเรียนรูดวยการทํางานหรือทํากิจกรรมที่สงเสริมสมรรถภาพทั้ง 3 ดาน งานหรือกิจกรรมดังกลาว
ควรมีลักษณะดังนี้  
  3.1  สาระในงานหรือกิจกรรมตองใชเชื่อมโยงความรูหลายเรื่อง 

  3.2  ทางเลือกในการดําเนินงานหรือแกปญหามีหลายวิธี 

  3.3  เงื่อนไขหรือสถานการณของปญหาที่เปนปลายเปด  เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส 

แสดงความสามารถตามศักยภาพของตน 

  3.4  งานหรือกิจกรรมตองเอื้ออํานวยใหผูเรียนไดใชการสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป 

  3.5  งานหรือกิจกรรมควรมีความใกลเคียงกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง  เพื่อชวยให
ผูเรียนไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตจริง  ซ่ึงจะกอใหเกิดความตระหนักใน
คุณคาของคณิตศาสตร 
 4.   การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตรตองชวยใหไดสาระสนเทศเกี่ยวกับ     
ผูเรียน  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือวัดและวิธีการวัดที่เหมาะสมอยางหลากหลาย เชน          
การมอบหมายงานใหทําเปนการบาน   การเขียนแบบบันทึกทางคณิตศาสตร การทดสอบ            
การสังเกต  การสัมภาษณ  การจัดทําแฟมสะสมงาน  การทําโครงงาน  รวมทั้งการใหผูเรียนได
ประเมินตนเองและนําผลที่ไดไปตรวจสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวังตามที่กําหนดไว  เพื่อชวยให
ผูสอนไดมีขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนอยางครบถวน  การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตรเพื่อใหได
ขอมูลดังกลาว สามารถทําได 3 ลักษณะดังนี ้
  4.1  การประเมินเพื่อวินิจฉัย ผู เ รียน   มีจุดประสงค เพื่อตรวจสอบความรู
ความสามารถ   และคนหาจุดเดนหรือจุดดอยของผูเรียน  ดวยการสังเกต  การสอบปากเปลา  หรือ
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ใชแบบทดสอบเพื่อการวิจัย   ทั้งนี้คําถามหรืองานที่มอบหมายควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาระ  
ที่เปนพื้นฐานการเรียนรู  และครอบคลุมทักษะกระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตรดวย 

  4.2  การประเมินเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ  มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบผูเรียนถึง
การบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โดยเนนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่ครอบคลุมเนื้อหา
การทดสอบ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน การทําโครงงาน การแกปญหา การอภิปรายในชั้นเรียน  
หรือการทําภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

  4.3 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความรู       
ความเขาใจ  ประยุกตใชความรูและความสามารถของผูเรียนในรายวิชานั้น  วิธีการประเมิน         
ควรพิจารณาจากการปฏิบัติงานและการทดสอบที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
หรือมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่ใชในการประเมินตามจุดประสงคหนึ่ง
อาจไมสามารถนํามาใชกับอีกจุดประสงคหนึ่งได  เชน  แบบทดสอบเพื่อการแขงขันหรือเพื่อ      
การคัดเลือกที่มีความยากงายและมีจํานวนขอคําถามเหมาะสมกับผูเรียนบางกลุม  อาจไมเหมาะที่จะ
นํามาใชกับผูเรียนทุกคน  และไมควรนําผลการคัดเลือกจากการแขงขันมาใชในการตัดสินผล       
การเรียนรู 
 5. การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมให ผู เ รียนเกิดความ
กระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร  โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผล             
การประเมินมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู  ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งปรับปรุง
การสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

 การประเมินสมรรถภาพแตละดานดังกลาว  พิจารณาไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผูเรียนในดานตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
 1.  ความรูความคิด 

  ความรูความคิดในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนการพัฒนาสมรรถภาพ
ของผูเรียนที่แสดงออกดวยพฤติกรรมตาง ๆ  ดังตารางที่ 5 หนา 31 

  การวัดผลประเมินผลดานความรูความคิด  จะตองพิจารณาจากจุดหมายของ       
การประเมินผลที่กําหนดไวแลว  โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกตามที่ระบุไวใน
หลักสูตร 
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ตารางที่ 5   การพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียนที่แสดงออกดวยพฤติกรรมตาง ๆ   
 

สมรรถภาพ พฤติกรรม 
1.  ความรูความจํา 
2.  ความเขาใจ 
3.  การนําไปใช 
4.  การวิเคราะห 
5.  การสังเคราะห 
6.  การประเมินคา 

-  บอกนิยามบท  ทฤษฎีบท  และขอตกลงตาง 
-  อธิบายและยกตัวอยางประกอบ 
-  นําความรู เชน กฎ  สูตร กระบวนการไปใชในสถานการณที่เกิดขึ้น จริง 
-  แยกแนวคิดที่ซับซอนออกเปนสวน ๆ 
- รวบรวมความรู  ขอเท็จจริง  และลงขอสรุปหรือสรางองคความรูใหม 
-  เปรียบเทยีบความรูและตัดสินใจหรือสรุปเพื่อการเลือกตามเกณฑที่กําหนดไว 

 
 2.  ทักษะ/กระบวนการ 

  ทักษะ /กระบวนการ  เปนสมรรถภาพที่จํ า เปนตอการเรียนรูคณิตศาสตร  
ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือสาร  การสื่อความหมายและ
การนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  ประเมินไดจากความสามารถในการแสดงออก
ตามขั้นตอนของแตละทักษะดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่  6   การแสดงออกตามขั้นตอนของแตละทักษะทางคณิตศาสตร 
 

ทักษะ/กระบวนการ การแสดงออกตามขั้นตอนของแตละทักษะ 
1.  การแกปญหา 
 

-  ทําความเขาใจกับปญหาโดยระบุประเด็นปญหา  กําหนดตัวแปร 
   และความสัมพันธระหวางตัวแปร 
-  สรางตัวแปรทางคณิตศาสตรที่เปนไปได 
-  ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปร 
-  ตรวจสอบความถูกตองและความเปนไปไดของการแกปญหา 
-  ตรวจสอบขั้นตอนการแกปญหา 
-  ตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล 

2.  การใหเหตุผล 
 

-  เลือกรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 
    ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ทักษะ/กระบวนการ การแสดงออกตามขั้นตอนของแตละทักษะ 
3.  การสื่อสารการสื่อ 
     ความหมายและการ 
     นําเสนอ 
 

-  ทําความเขาใจกับปญหาโดยระบุประเด็นปญหา  กําหนดตัวแปร 
   และความสัมพันธระหวางตัวแปร 
-  สรางตัวแปรทางคณิตศาสตรที่เปนไปได 
-  ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปร 
-  ตรวจสอบความถูกตองและความเปนไปไดของการแกปญหา 
-  ตรวจสอบขั้นตอนการแกปญหา 
-  ตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล 

4.  การเชื่อมโยงความรู 
 

-  เลือกรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ   
   ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
-  ใชขอความ  ศัพท  สูตร  สมการ  หรือแผนภูมิที่เปนสากล 
-  บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอยางสมเหตุสมผล 
-  สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
-  เสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปญหา 

5.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

-  เปรียบเทียบความรูของแตละสาระ 
-  เช่ือมโยงสถานการณจริงกับตัวแปรเชิงคณิตศาสตร 
-  หาขอสรุปจากตัวแปรเชิงคณิตศาสตร 
-  เช่ือมโยงความรูในแตละสาระทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  เพื่อนําไปสู 
   การเรียนรูมโนทัศนที่ซับซอน 
-   สรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรและศาสตรอื่น ๆ เพื่อนําไปสู 
    การเรียนรูมโนทัศนที่ซับซอน 
- ใชความรูหรอืมโนทัศนเพื่อสรางองคความรูใหม 
- สรางสรรคตัวแปรทางคณิตศาสตรหรือช้ินงานที่มีประโยชนตอการเรียนรู 

 
 3. คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เ รียนที่ไดจากการรวมกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร  ประกอบดวย  การทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร 
  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูจะตองกระทําใหครอบคลุมสมรรถภาพ                 
ที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน  โดยลักษณะของการประเมินที่เปนไปไดมีดังนี้ 
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  3.1 การประเมินโดยผูสอน  เปนการประเมินผลการเรียนรูโดยผูสอนเปนผูสราง
เครื่องมือและเปนผูวัดผลประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

  3.2 การประเมินโดยผูสอนและผูเรียน  เปนการประเมินผลโดยผูสอนและผูเรียน
รวมกันกําหนดเปาหมายขอบเขต  และเกณฑตาง ๆ  ของการประเมิน  รวมทั้งประเมินผลงาน
รวมกัน 

  3.3 การประเมินโดยผูเรียน  เปนการประเมินผลการเรียนรูโดยผูเรียนเปนผูกําหนด
เปาหมาย  ขอบเขต  และสรางผลงาน  รวมทั้งประเมินผลงานดวยตนเอง 

 ทั้งนี้ การประเมินทั้ง  3  ลักษณะดังกลาวยังอาจมีผูเกี่ยวของอื่น ๆ  เชน ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูสอนในรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาสาระสัมพันธกัน  รวมทั้งผูปกครองที่สามารถจะ        
เขารวมประเมินผลผูเรียนไดตามความเหมาะสม 

 การวัดผลประเมินผลสมรรถภาพทั้ง 3 ดานดังกลาว ทําไดโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย  
ซ่ึงประกอบดวย   ภาระงานที่ได รับมอบหมาย   แฟมสะสมงานคณิตศาสตรและโครงงาน
คณิตศาสตร  สําหรับสมรรถภาพดานความรูความคิดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร      
อาจใชแบบทดสอบรวมดวยไดเครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตรที่สอดคลองกับ
วิธีการวัดผลประเมินผลทั้ง 3 ลักษณะดังกลาวขางตน  จําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบ   เปนเครื่องมือวัดผลที่ ผูสอนสรางขึ้นเพื่อใชทดสอบผู เ รียน               
ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบประเภทตาง ๆ  ไดแก  แบบเลือกตอบ  แบบถูกผิด  แบบจับคู         
แบบเปรียบเทียบ  แบบเติมคํา  แบบเขียนตอบ  แบบตอบสองขั้นตอน  และแบบแสดงวิธีทํา 

 2. ภาระงานที่ได รับมอบหมาย   เปนเครื่องมือวัดผลที่ ผูสอนและผู เ รียนอาจมี          
สวนรวมกันกําหนดขอบเขตและเกณฑตาง ๆ ในการทํางาน ซ่ึงประกอบดวย แบบฝกหัด  ปญหา
ทางคณิตศาสตร  การศึกษาคนควาทางคณิตศาสตร  และการรวมกิจกรรมการเรียนรู แฟมสะสมงาน
และโครงงานคณิตศาสตรเปนภาระงานที่ไดรับมอบหมายที่ผูสอน  ผูเรียน  และผูเกี่ยวของอื่น ๆ  
อาจรวมกันประเมินผลผูเรียนตามความเหมาะสม 
 

ประโยชนของการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเปนวิธีการที่จะพิจารณาวาการสอน
ของครูบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวเพียงใด  ผลจากการวัดและประเมินผลจะเปนขอมูลในการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นเราจะเห็นวาการวัดและการประเมินผล                
มีประโยชนหลายประการ  ดังนี้ 
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 1.   ประโยชนทางดานการเรียนการสอน     ผลจากการวัดและการประเมินผล                 
มีประโยชนดังนี้  คือ 

  1.1  ใชในการจัดตําแหนง (placement)  โดยผลการสอบบอกตําแหนงแหงที่ของ
ผูเรียนวามีความรูความสามารถอยูในระดับใดของกลุม  หรือเปรียบเทียบกับเกณฑแลวอยู ใน    
ระดับใดโดยแบบทดสอบชนิดตาง ๆ  เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงกลุม 
(Norm -Referenced Evaluation : NRT)   หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ (Criterion-
Referenced Evaluation : CRT) หรือใชแบบวัดเจตคติ (attitude test) แบบวัดความพรอม (readiness 
test) แบบทดสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (formative test) และแบบทดสอบเพื่อตัดสินผล
การเรียน (summative test) การใชแบบทดสอบเพื่อจัดตําแหนงนี้มักจะใชในวัตถุประสงค               
2 ประการ  คือ 
   1.1.1 ใชสําหรับคัดเลือก (selection) เปนการใชผลการสอบในการตัดสินใจ
ในการคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอ  การเขาทํางาน  การใหทุน  ผลการสอบนี้สวนใหญจะคํานึงถึง
อันดับที่เปนสําคัญ 
   1.1.2  ใช สําหรับแยกประเภท  (classification)     เปนการใชผลสอบใน           
การจําแนกบุคคลเปนกลุมเปนพวก อาทิเชน  ใชในการจําแนกบุคคลเปนกลุมเปนพวก  ใชใน      
การตัดสินไดตกแบงพวกเกงออนดานใดดานหนึ่ง  พวกที่ผานเกณฑและยังไมผานเกณฑเหลานี้ 
  1.2  ใชในการวินิจฉัย (diagnosis)  เปนการใชผลการสอบเพื่อหาจุดเดน-จุดดอย 
ของผูสอบวามีปญหาในเรื่องอะไร   เพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจแกไขปรับปรุงใหตรงเปา 
แบบทดสอบที่ใชเพื่อการนี้  คือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน (diagnostic test) การนําผลการสอบ
ไปใชในการวินิจฉัยการเรียนนี้  มักมีวัตถุประสงค 2 ประการ ดังนี้ คือ 
   1.2.1 ใชในการปรับปรุงเรื่องการเรียน  เปนการใชแบบสอบวินิจฉัยการเรียน
เพื่อบงบอกวาผู เรียนมีจุดบกพรองอะไร  ซ่ึงครูผูสอนจะสามารถสอนซอมเสริม (remedial 
teaching) ใหถูกตองวาตองการแกไขจุดออนของผูเรียนตรงไหน  และจะชวยใหผูเรียนไมสะสม  
ส่ิงที่ไมรูมากขึ้น  จนพอกหางหมูไวจนไมสามารถเรียนตอไปได 
   1.2.2 ใชในการปรับปรุงการสอน  ผลการสอบโดยขอสอบวินิจฉัยการเรียน  
นอกจากจะชวยใหเห็นวาผูเรียนขาดพื้นฐานการเรียนรูเรื่องใดแลว  ยังชวยใหเห็นจุดบกพรองของ
กระบวนการเรียนการสอนอีกดวย  เชน  มีนักเรียนสวนใหญในชั้นเรียนมีจุดบกพรองในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง เหมือนกันก็จะเปนเครื่องเตือนใหผูสอนกลับมาดูกระบวนการเรียนการสอนวา                
มีจุดบกพรองประการใด 
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  1.3  ใชในการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (formative evaluation) 
เปนการใชผลการสอบเพื่อเปนขอมูลยอนกลับแกผูสอนและผูเรียนวาไดประสบความสําเร็จใน      
การเรียนแตละหนวยอยางไร  เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการเรียนวิธีสอนไดถูกตอง 
  1.4  ใชในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ  (assessment)   เปนการใชผลการสอบ             
เพื่อเปรียบเทียบวาเจริญงอกงามขึ้นเพียงใด  อยูในระดับที่พึงพอใจหรือไม 
  1.5  ใชในการเพิ่มแรงจูงใจ (motivation)  ทําใหผูเรียนผูสอนมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น  
เปนการเสริมแรง (reinforcement) จากผลการสอบ 
 2.   ประโยชนในการแนะแนว   ผลจากการวัดผลประเมินผลมีประโยชนตอ               
การแนะแนว   คือชวยใหผูสอนทราบเกี่ยวกับปญหาและขอบกพรองของผูเรียน  และจะได
ชวยเหลือใหผูเรียนปรับตัวไดถูกตองตามประเด็น  และนอกจากนั้นขอมูลที่ไดจะเปนเครื่องมือ  
ชวยในการพิจารณาวินิจฉัยตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  และนําไปใช
แนะนําอาชีพใหผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด 
 3.   ประโยชนในการบริหาร  ในการบริหารจะตองใชขอมูลในการตัดสินใจมาก ขอมูล
จากการวัดและการประเมินผลจะชวยผูบริหารเห็นขอบกพรองตาง ๆ ของการเรียนการสอน  เพื่อจะ
ไดทําการปรับปรุงแกไขตอไป  ตลอดจนชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
และเปนเครื่องชี้สถานภาพทางการศึกษาที่แทจริงของสถานศึกษานั้น ๆ  เชน  ผูเรียนในโรงเรียน
หนึ่งสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดจํานวนมาก  ยอมแสดงถึงสภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนนั้น 
 4.  ประโยชนในการวิจัย  ขอมูลจากการวัดและประเมินผลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
การแนะแนว  การประเมิน  เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการวิจัย  ที่จะใชในการเลือก       
การตัดสินใจ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เชน  การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาวิธีสอน  เปนตน  
ดังนั้นขอมูลจากการวัดและประเมินผลควรจะตองเปนขอมูลที่ตรงและเที่ยง 
 การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร  เปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย   ซ่ึงอาจเนนการวัดดานความรูความคิด  ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอและตรงตามความเปนจริง  
แลวจึงประเมินผลขอมูลที่ไดเพื่อสรุปผลงานที่ผูเรียนปฏิบัติตามสภาพจริงที่กําหนดไวในหลักสูตร
 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ  จะตองสอดคลอง
ประสานกับการจัดการเรียนการสอนและเกณฑที่กําหนดไวอยางเที่ยงตรงและครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อใหสามารถวัดสมรรถภาพของผูเรียน
ไดตามความเปนจริง 
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วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT 
 

 วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดใชสมอง  
ทั้งซีกซายและซีกขวาสลับกันไป  ซ่ึงมาจากฐานความคิดเรื่องการเรียนของมนุษยที่เกิดจากการรับรู  
และกระบวนการ   โดยผานกระบวนการของสมองทั้งสองซีก  โดยสมองซีกขวาถนัดเรื่อง             
การสังเคราะห  จินตนาการ  การมองภาพรวม  การเคลื่อนไหว  มิติสัมพันธ  ศิลป  และสุนทรียภาพ  
ในขณะที่สมองซีกซาย  จะถนัดในเรื่องรายละเอียด  ภาษา  ความจํา  การจัดลําดับ  วิเคราะห 
 

ความหมายของ 4 MAT 
 ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของ  4 MAT ดังตอไปนี้ 
 เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy 1990 : 1)   เคทท แมคแคน (Kate McCan 2001  
: 1)  และฮารกิส นาวิกาเทอร (Hargis Navigator 2001 : 1)  ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา 4 MAT  
คือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน  โดยรวมลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 แบบ เขาดวยกันดวยนํา  
การวิธีการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาเขามารวมกัน    ผสมหลักพื้นฐานของหลายทฤษฎีใน  
การพัฒนาบุคคลกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทํางานของสมองและการเรียนรูในปจจุบัน  และยังใช  
เพื่อสรางแผนการสอน  โดยรวบรวมความแตกตางของรูปแบบการเรียนของผูเรียน  พหุปญญา  
และกระบวนการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
 นอกจากนั้นไดมีนักการศึกษาไทยหลายคนไดกลาวถึงความหมายของ  4 MAT  
ดังตอไปนี้ ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2542 : 1)  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี (2542 : 13)  อุษณีย  โพธิสุข (2542 : 
62)  และไผท  สิทธสุนทร (2543 : 20) ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา 4 MAT  เปนรูปแบบการเรียน
การสอนที่ตอบสนองการเรียนรูของผู เ รียน  4 ลักษณะ  ซ่ึงลักษณะการเรียนรูของเด็ก  ๆ                     
มีความสัมพันธโดยตรงกับโครงสรางทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซายและสมอง
ซีกขวา  โดยการแบงพื้นที่วงกลมออกเปน 4 สวน โดยใหแตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียน    
การสอน 4 ลักษณะ  ซ่ึงสอดคลอง กับลักษณะการเรียนรูของเด็กๆมีความสัมพันธโดยตรงกับ
โครงสรางทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซายและสมองซีกขวา  และเปนการจัด
กิจกรรมเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน 
 จากความหมายของ 4 MAT  ขางตนสามารถสรุปไดวา 4 MAT  เปนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปนลําดับขั้นตอน  เหมาะสมกับลักษณะการเรียนของผูเรียนทุกรูปแบบใหเรียนรวมกัน
อยางมีความสุขโดยเนนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาดวยในขณะเดียวกัน 
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ความเปนมาของวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงความเปนมาของ  4 MAT ดังตอไปนี ้
 ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2542 : 7-11)  ไดกลาวถึงความเปนมาของ 4 MAT  วา   เบอรนีส   
แมคคารธีเปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน ที่มีประสบการณดานการสอนนักเรียนหลายระดับชั้นเรียน
มาเปนเวลานาน  ทําใหเธอแนใจวาเด็กแตละคนมีความแตกตางกันทั้งทางดานสติปญญา การรับรู
และการเรียนรู แมคคารธี ไดนํารูปแบบการเรียนรูของ เดวิด คอลบ (David Kolb) ปราชญทาง
การศึกษาชาวอเมริกันมาเปนแนวทางในการจัดการกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนเปนสําคัญ จากการศึกษาของคอลบ  พบวา  คนบางคนชอบเรียนรูโดย    
การผานการปฏิบัติจริง (active experimentation) ขณะบางคนถนัดการเรียนรูโดยการสังเกต 
(reflective observation)   ซ่ึงคนทั้งสองประเภทดังกลาวมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอผูเรียนลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนเกินไป   จะทําใหผูเรียน           
อีกลักษณะหนึ่งขาดโอกาสที่จะพัฒนาความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ ดังแผนภาพที่ 3  
วิธีการจัดการเรียนรูของ David Kolb (The 4 MAT system 1980 : 34) 
 

ประสบการณตรง (concrete experience) 
 
 
 
 
            ลงมือปฏิบัติ                                 ก    การสังเกตอยางไตรตรอง 
   (active experimentation)              (reflective observation) 
 
 
 
                      ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (abstract conceptualization) 
 
แผนภาพที่ 3   วิธีการจัดการเรียนรูของ  David Kolb  
  
 
 

       กระบวนการ 
 
 
การเรียนรู 
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 ในป ค.ศ. 1980  แมคคารธี ไดนําแนวคิดของคอลบ มาประยุกตและพัฒนาเปนรูปแบบ
การเรียนรูที่ใชพื้นที่ 4 สวนของวงกลมแทนลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ ซ่ึงมีสไตล        
การรับรูและกระบวนการการจัดการสิ่งที่ไดรับรูแตกตางกันเปนรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนใน
แบบตาง ๆ  ใหเรียนรูรวมกันอยางสอดคลองกันที่เรียกวา   รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT หรือ 
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนของสมอง  ซ่ึงแมคคารธีไดขยายแนวคิด         
ของคอลบไปใหกวางขึ้น โดยไดเสนอวาวิธีการเรียนรูของผูเรียนมี 4 แบบหลัก ๆ ดังนี้   (ไผท      
สิทธิสุนทร 2543 : 20-23) 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1  เกิดจากการรับรูประสบการณดวยความรูสึกผาน
กระบวนการรับรูอยางไตรตรอง  (reflective watching)  สมองซีกขวาจะคนหาความหมายเฉพาะตัว
ของเขา หรือทําความเขาใจในแงมุมของเขา (personal meaning)  จากเรื่องที่ตองการเรียน สมองซีก
ซายจะสรางความเขาใจในเรื่องนั้น  ดวยการวิเคราะหในรายละเอียด คําถามนําทางของผูเรียนแบบที ่
1 คือ “ทําไม” (why ?)  ผูเรียนจะคนหาคําตอบในแงมุมของตนเอง เพื่อใหเขาใจวา   ส่ิงที่จะเรียนรู
นั้นมีผลกระทบตอตนเองอยางไร  เรื่องที่เรียนเกี่ยวของกับความเชื่อ ความรูสึก และความคิดเห็น
ของตนเองอยางไร   
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 2  เกิดจากการรับรูดวยความคิดรวบยอด (concept) ผาน
กระบวนของการดู การเห็น หรือรับรูขอมูลอยางไตรตรอง คําถามนําทางของผูเรียนแบบที่ 2 คือ 
“อะไร” (what ?)  สมองซีกขวาจะทําหนาที่คนหาประสบการณที่บูรณาการเขากับขอมูลท่ีถูกตอง
นาเชื่อถือจากผูรู หรือผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยในการสรางความคิดรวบยอด หรือขอสรุปเปนหลักการ 
ทฤษฎี ที่มีความถูกตองแนนอน 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 3  เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมผาน
กระบวนการของการลงมือกระทํา คําถามนําทางของผูเรียนแบบที่ 3 คือ “ทําอยางไรจึงจะนํา
ความคิดไปประยุกตใชงานได” (how does it work ?)  สมองซีกขวาจะพยายามคนหาหนทาง      
การประยุกตที่เปนแนวเฉพาะของตน สวนสมองซีกซายจะคนหาหนทางทํางานที่เปนลักษณะของ
คนอื่น คือ การดูวาคนอื่นเขาจะทํางานชิ้นนั้นอยางไร ซ่ึงเปนการศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอน   
การทํางานตามแนวของผูอ่ืน เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนแนวทางเฉพาะของตนเองตอไป 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 4  เกิดจากการรับรูดวยการมีความรูสึกตอประสบการณ     
ที่เปนรูปธรรม และผานกระบวนการลงมือกระทํา คําถามของผูเรียนแบบที่ 4 คือ “ถาหาก” (if ?) 
สมองซีกขวาจะคนหาหนทางการขยายผลการเรียนรู และซีกซายจะวิเคราะหถึงความสําคัญและ
ความเกี่ยวของกับสถานการณในชีวิตจริง  ผูเรียนแบบที่ 4 นี้ ประสงคที่จะคนหาความสัมพันธใน
การเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและนําผลการเรียนรูมาสูชีวิตจริง  มีความกระตือรือรนที่จะสังเคราะห
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ความรู   และทักษะการเรียนรูในแงมุมที่ตนเองไดคนพบเขากับสถานการณอ่ืน ๆ ของตนเองและ
ผูอ่ืน ถึงแมวาการทําอยางนั้นจะมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม 
           ลักษณะการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบขางตน สอดคลองกับแนวคิดของ อุษณีย โพธ์ิสุข (2542 
: 62-65) และศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2542 : 10) ซ่ึงไดสรุปแนวคิดของเบอรนิส  แมคคารธี ดังนี้ 
 1. ผูเรียนลักษณะที่ 1 ผูเรียนจะรับรูผานประสาทสัมผัสและความรูสึก  และสามารถ
ประมวลกระบวนการเรียนรูไดดียิ่งในภาวะที่ตนเองไดมีโอกาสเฝามอง  หรือการไดรับการสะทอน
กลับทางความคิดจากที่ตาง ๆ สมองซีกขวาของพวกนี้ทําหนาที่เสาะหาความหมายของสิ่งตาง ๆ 
จากประสบการณสมองซีกซายขุดคนเหตุผล  และความเขาใจจากการวิเคราะห 
                    2. ผูเรียนลักษณะที่  2 ผูเรียนจะรับรูในลักษณะรูปธรรมและนําสิ่งที่รับรูมาประมวล
กลไกหรือกระบวนการเรียนรูในลักษณะของการมองสังเกตสมองซีกขวาเสาะหาประสบการณที่จะ
สามารถผสมผสานการเรียนรูใหม ๆ และตองการขอมูลที่เหมาะสมถูกตอง  แมนยําตองการศึกษา
หาความรูใหม ๆ และตองการขอมูลที่เหมาะสมถูกตอง  แมนยําตองการศึกษาหาความรูความจริง
และมีความสามารถสูงในการนําความรูไปพัฒนาเปนความคิดรวบยอดทฤษฏีหรือจัดระบบ
หมวดหมูของความคิดไดดีเด็กกลุมนี้เรียนรู  โดยมุงเนนรายละเอียดขอเท็จจริงความถูกตอง  แมนยาํ  
จะยอมรับนับถือเฉพาะผูเชี่ยวชาญ 
        3. ผูเรียนลักษณะที่ 3 รับรูโดยผานจากกระบวนความคิดและสิ่งที่เปนนามธรรม       
แตการประมวลความรูนั้นผูเรียนประเภทนี้จะตองการการทดลองหรือกระทําจริงสมองซีกขวา    
มองหากลยุทธในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคความรูไปสูการนําไปใช  ในขณะที่สมองซีกซาย
มองหาสิ่งที่เปนขอมูลเพิ่มเติม  เด็กกลุมนี้ตองการที่จะทดลองและตองการที่จะฝกปฏิบัติ  และ
ตองการเปนผูปฏิบัติ 
          4. ผูเรียนลักษณะที่  4  ผูเรียนจะรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรม  และผานการกระทําสมอง
ซีกขวาทํางานในการถักทอความคิดใหขยายกวางยิ่งขึ้น ในขณะที่สมองซีกซายเสาะหาการวิเคราะห
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และโดดเดนขึ้น  เด็กกลุมนี้มีความสามารถที่จะมองเห็น
โครงสรางของความสัมพันธ   ดังแผนภาพที่ 4 
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                                          ลักษณะผูเรียนแบบที่ 4  ลักษณะของผูเรียน 
         if (ประยุกตไปใช                 แบบที่ 1  why  
           สถานการณใหม)       (ใหความหมายและ 
                                                 กับสิ่งที่เรียน)  ความสําคัญ 
 
            ลักษณะผูเรียนแบบที่ 3  ลักษณะของผูเรียนแบบที่ 2 
            how  (ลงมือปฏิบัติ  what  (สรางความคิด 
                 ตามความสนใจ)             รวบยอดกับขอมูล) 
 
 
 

แผนภาพที่ 4  วงกลมสรุปลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 แบบ ตามแนวคิดของ เบอรนิส แมคคารธี   
ที่มา  :  เบอรนิส แมคคารธี, อางถึงใน ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และไพเราะ  พุมมั่น, วัฏจักรการเรียนรู    
(4 MAT) การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  (กรุงเทพมหานคร :  
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 19. 
       

       เธียร  พานิช  (2544 : 22-23)  ไดกลาววาพื้นที่ 4 สวนของ 4 MAT เกิดจากการตัดของ
แกนการรับรูกับแกนกระบวนการแทนลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 แบบซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยและระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา โดย เบอรนิส  
แมคคารธี (Bernice McCarthy)  ไดประยุกตแนวคิดมาจาก เดวิด คอลป  (David Kolb 1976)  นั่นคือ
การเรียนรูประกอบดวยสองมิติคือ การรับรู  (perception)  และกระบวนการ (processing)  นั่นคือ
การเรียนเกิดจากการที่คนเรารับรูแลวนําขอมูล  ขาวสารนั่นไปจัดกระบวนการเสียใหมตามความ
ถนัดของตนเองการรับรู เกิดได  2วิ ธี  คือ  จากประสบการณตรงที่ เปนรูปธรรม   (concrete  
experience)  และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (abstract conceptualization) ซ่ึงจะแทนดวย  
แกนตั้ง (Y) กระบวนการเรียนรูเกิดได 2 วิธีคือ  จากการปฏิบัติจริง  (active experimentation)  และ
จากการเฝาสังเกต  (reflective experimentation)  และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม 
(abstract conceptualization)  ซ่ึงจะแทนดวยแกนนอน  (X)  แกนการรับรูและแกนกระบวนการ   
ทั้งสองตัดกันทําใหเกิดพื้นที่ 4  สวนดังแผนภาพที่ 5 
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ประสบการณตรง 
 
 
                                              4                                  1 

กระบวนการ 
              ปฏิบัติ                                                                                     สังเกต 
                                      การรับรู 
                                              3                                   2 
 

1 
 
แผนภาพที่ 5    แกนการรับรูและกระบวนการของเดวิด  คอลป  (David Kolb : 1971)  
ที่มา  :  David Kolb, อางถึงใน เธียร พานิช, การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ 
ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2544), 23. 
      

 แมคคารธี  (McCarthy 1970,  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ 2542 :     
69-70)  ไดเสนอแนวคิดวา การเรียนรูและการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT จะตองมี
ลักษณะของการเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรการเรียนรู  ที่สามารถทําใหผูเรียน 
ซ่ึงมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน  เรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข  โดยมี
ความเชื่อพื้นฐานดังนี้ 
 1.  มนุษยทุกคนรับรูประสบการณและขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกัน 
      2.  มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดการกับประสบการณ  และขอมูลขาวสารในลักษณะ
ที่แตกตางกัน 
 3.    วิธีการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน 
 4.  ผูเรียนแตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบ หรือลักษณะ  
การเรียนรูของตนเอง 
 5.    ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีการเคลื่อนไหว  ผูเรียนทั้งหลายจะ “ฉายแวว” 
แตกตางกัน  ดังนั้น เขาจึงมีโอกาสไดเรียนรูจากเพื่อนแตละคน 
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 การเรียนการสอนที่มีฐานคิดจากความเชื่อพื้นฐานขางตนจะเกิดขึ้นได  เมื่อผูสอนและ
ผูเกี่ยวของกับการศึกษาเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหม  เพื่อทําในสิ่งตอไปนี้ 
 1.   สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะเรียนรู 
 2.   สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจเปนงานเบื้องตนของครู 
 3.  สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่สอนทักษะผนวกกับความคิดรวบยอดพรอม ๆ 
กับใหเห็นประโยชนโดยตรง 
 4.  สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตนเอง 
 5.    สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ปลุกใหผูเรียนตื่นตากับเทคนิคการสอนที่ใชทั้ง
สมองซีกซายและขวา 
 6.  สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ไมเพียงแตใหเกียรติผูเรียน  แตตองชื่นชมความ
หลากหลายของผูเรียนดวย 
 แนวการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียน
ทุกลักษณะ  โดยกิจกรรมบางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุขในการเรียน ในชวง
กิจกรรมที่ตนถนัด และรูสึกทาทายในชวงที่ผูอ่ืนถนัดผสมผสานกันไป 
 นอกจากนั้นแนวคิดของ   เบอรนิส  แมคคารธี   (Bernice  McCarthy  1990,  อางถึงใน    
พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 17)  เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง  4 ลักษณะและที่มา     
4 MAT จากเวปไซดตาง ๆ กลาวคือ 
 ลักษณะของการเรียนรู 4 ลักษณะจะมีความสนใจแตกตางกันโดยลักษณะการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้    
 ผูเรียนลักษณะที่ 1 innovative learner :  สนใจในความหมายของสิ่งที่เรียนที่มีตอผลตอ
ผู เ รียนกลุมนี้ตองการรู เหตุผลที่ เขาตองเรียน   ความคิดเห็นจะเชื่อมตอกับความรูใหมดวย
ประสบการณ 
 ผูเรียนลักษณะที่ 2 analytic  learner : สนใจในการหาความจริง  และทาํความเขาใจให
ลึกซึ้งเกี่ยวกับมโนทัศนและกระบวนการ 
 ผูเรียนลักษณะที่ 3 common sense learner : สนใจในวิธีการของการทํางานตองการทํา
และทดลองทํา 
 ผูเรียนลักษณะที่ 4 dynamic  learner :  สนใจในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรียนรูดวย
ตนเองและพรอมที่จะสอนคนอื่น ๆ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

 4 MAT นั้นมทีี่มาจากธรรมชาติการเรียนรูมี  4 ลักษณะ  ดังนี ้
 1. การเชื่อมตอความรูไปสูการเรียนรู  (connect to learn) 
 2. การไดรับที่เกี่ยวของสัมพันธกันกับขอมูล  (provide relevant information) 
 3. การไดรับโอกาสในการฝกปฏิบัติ  (offer an opportunity for practice) 
 4. การมีอิสระที่จะประยุกตส่ิงทีไดเรียนรูอยางสรางสรรค (allow for creative) 
และเปนกระบวนการที่เปนไปตามวัฏจักรโดยเริ่มจาก  การใหประสบการณ  (experiencing)       
การสรางมโนทัศน (conceptualizing)   การประยุกตใช (applying) การสรางสรรคผลงาน (creating)  
ตามลําดับ    
 กลาวโดยสรุป 4 MAT มีที่มาจากการที่เบอรนิส แมคคารธี  (Bernice McCarthy) ไดนํา
แนวคิดของ เดวิด  คอลป  มาสรางแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง  การเรียนรูเกิด
จากกระบวนการและการรับรูซ่ึงการรับรูมี 2 ประเภท  คือ จากประสบการณตรงและจากความคิด 
รวบยอดสวนกระบวนการนั้นเกิดจากการลงมือปฏิบัติและการสังเกต ซ่ึงในแตละบุคคลจะมี
กระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันซ่ึงทําใหเกิดการแบงรูปแบบการเรียนรูออกเปน  4 แบบ และเปน
แนวทางที่ เบอรนิส  แมคคารธี  มาประยุกตเปนแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับคน 4 แบบ            
ใหสามารถเรียนรวมกันอยางมีความสุข  ซ่ึงบุคคลทั้ง  4 แบบจะมีรูปแบบการเรียนรูดังนี้ 
 1. WHY   โดยการเรียนรูจะเกดิดวยการตั้งคําถามวาทําไม  มีคุณคาตอเขาอยางไร 
 2. WHAT   บุคคลในกลุมนี้จะสนใจวาเขาจะไดอะไรจากเรื่องที่เรียน 
 3. HOW   บุคคลกลุมนี้จะสนใจถึงส่ิงทีเ่รียนวามีวิธีการปฏิบัติอยางไร 
 4. IF    บุคคลในกลุมนี้จะสนใจวาส่ิงที่เรียนจะสามารถไปประยกุตใชไดอยางไร 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนใหเอื้อตอผูเรียนทั้ง 4 แบบ โดยใช
เทคนิควิธีการพัฒนาสมองซีกซาย – ซีกขวา กลาวคือ  กิจกรรมการเรียนรูจะหมุนตามเข็มนาฬิกา 
ไปจนครบทั้ง 4 สวน 4 แบบ (Why-What-How-If) แตละสวนจะแบงเปน 2 ขั้นตอน โดยจะเปน
กิจกรรมที่จะมุงใหผูเรียนไดใชทั้งสมองซีกซายและซีกขวาสลับกันไป  ดังนั้นขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกแบงออกเปน 4 สวน 8 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6    ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 8 ขั้นตอน (David Kolb 1981: 122) 
 

  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   มี
รายละเอียดดังนี้ 
 สวนที่ 1  การเรียนแบบ ทําไม (Why) : สรางประสบการณตรงเฉพาะผูเรียน บทบาท
ของครูเปนผูกระตุนและคอยดู 
 วิธีการ  เปนผูใชคําถามสรางความเราใจ การอภิปราย และการใหนักเรียนทํากิจกรรม 
 คําถาม  คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรม คือ ทําไม (Why ?) 
 ขั้นตอนที่ 1  การกระตุนสมองซีกขวา  เปนการสรางประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม
แกผูเรียน การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  โดยครูสรางประสบการณ
จําลอง  ใหเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาของนักเรียน  เพื่อใหผู เ รียนสรางเปน
ความหมายเฉพาะของตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 2  การกระตุนสมองซีกซาย วิเคราะหไตรตรองประสบการณ การเรียนรูเกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาสมองซีกซายโดยครูใหนักเรียนไตรตรองวิเคราะห
ประสบการณจําลองจากกิจกรรมในขั้นที่ 1 
 

 
สวนที่ 4 : เช่ือมโยงการเรียนรู                            สวนที่ 1 : สรางประสบการณ 
จากการทดลองปฏิบัติ                      ตรงเฉพาะผูเรียน 
ดวยตนเอง จนเกิดเปน         
ความรู 
 
 
 
สวนที่ 3 : การปฏิบัติ                                    สวนที่ 2 :  
และพัฒนาความคิด                                        พัฒนาความ 
รวบยอดมาเปน               คิดรวบยอด 
นามธรรม             ของผูเรียน 

         ขั้นตอนที่ 8       ขั้นตอนที่ 1 
 
 
ขั้นตอนที่ 7                            ขั้นตอนที่ 2 
 
ขั้นตอนที่ 6                                  ขั้นตอนที่ 3 
 
         
         ขั้นตอนที่ 5          ขั้นตอนที่ 4 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนที่ 1   ครูตองสรางบรรยากาศ ครูตองสรรหา
กิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว  (การสรางความหมายเฉพาะของตนเอง) 
      สวนที่ 2  การเรียนแบบอะไร (What ?)  : พัฒนาความคิดรวบยอดของผูเรียน บทบาท
ของครู ผูเตรียมขอมูล ใหขอมูล สาธิต 
 วิธีการ ใหนักเรียนคนควา 
 คําถาม  คําถามที่เปนคําถามนําในสวนนี้ คือ อะไร (What ?) 
 ขั้นตอนที่ 3  การกระตุนสมองซีกขวา สะทอนประสบการณเปนแนวคิด การเรียนรูเกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูไดกระตุนใหนักเรียนรวบรวม
ประสบการณและความรูเพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานของแนวคิด หรือความคิดรวบยอดอยาง
ชัดเจน เชน  การสอนใหผูเรียนเขาใจลึกซึ้งถึงแนวการใชอักษรตัวใหญในภาษาอังกฤษ  ครูตองหา
วิธีอธิบายใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจนวาอักษรตัวใหญที่ใชนําหนาคํานามในภาษาอังกฤษเพื่อเนน
ถึงความสําคัญของคํานั้น  
 ขั้นตอนที่ 4  กระตุนสมองซีกซาย  พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด การเรียนรูเกิดจากการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย  ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองแนวคิดที่ไดจากขั้นที่ 3  
และถายทอดเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดที่ได  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอแนวคิดนั้น ๆ ตอไป  
พยายามสรางกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนกระตือรือรนในการเก็บรวบรวมขอมูล และการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม 
 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนที่ 2  ครูตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิด  
เพื่อใหนักเรียนที่ชอบเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  สามารถปรับประสบการณและความรู  สรางเปน
ความคิดรวบยอดในเชิงนามธรรม  โดยฝกใหนักเรียนคิดพิจารณาไตรตรองความรูที่เกี่ยวของ  
ในชวงนี้เปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดความรู โดยการคิดและฝกทักษะในการคนหาความรู 
 สวนที่ 3 การเรียนแบบอยางไร “How” : การปฏิบัติและการพัฒนาความคิดออก       
เปนนามธรรม 
 บทบาทของครู   คือ ผูใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก 
 วิธีการ   ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
       คําถาม   คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้ คืออยางไร (How does it Work ?) 
 ขั้นตอนที่ 5  กระตุนสมองซีกซาย  ดําเนินตามแนวคิดและลงมือปฏิบัติหรือทดลอง  
การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนากระตุนสมองซีกซาย เชนเดียวกับขั้นที่ 4 นักเรียนเรียนรู
จากการใชสามัญสํานึก  ซ่ึงไดจากแนวคิดพื้นฐาน  จากนั้นนํามาสรางเปนประสบการณ เชน       
การปฏิบัติทดลองในหองปฏิบัติการ การทําแบบฝกหัด และไดฝกทักษะที่เรียนรูมาจากสวนที่ 2 
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 ขั้นตอนที่ 6  กระตุนสมองซีกขวา  ตอเติมเสริมแตงและสรางองคความรูดวยตนเอง       
การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  นักเรียนเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
แกปญหาคนควา รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษา  คนพบความรูดวยตนเอง 
 ในสวนที่ 3 ครูมีบทบาทเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนเกิด     
การเรียนรูอยางสรางสรรค  นอกจากนี้ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมใน              
การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู 
 สวนที่ 4  การเรียนรูแบบ ถา....แลว.... (If) : เชื่อมโยงการเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติ
ดวย  ตนเอง จนเกิดเปนความรูที่ลุมลึก บทบาทของครูเปนผูประเมิน / ซอมเสริม และเรียนรูรวมกัน 
 วิธีการ  การคนหาตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแนะนําผูอ่ืน 
 คําถาม  คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้ คือ ถา (If) 
 ขั้นตอนที่ 7 กระตุนสมองซีกซายวิเคราะหแนวทางที่จะนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน และเปนแนวทางสําหรับการเรียนรูเพิ่มเติมตอไป  การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสมองซีกซาย  นักเรียนนําความรูที่ไดเรียนมาแลวมาประยุกตใชอยางสรางสรรคโดยนักเรียน
เปนผูวิเคราะห และเลือกทํากิจกรรมอยางหลากหลาย 
 ขั้นตอนที่ 8  กระตุนสมองซีกขวา  ลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู
เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา    นักเรียนคนควาความรูดวยตนเองอยาง
สลับซับซอนมากขึ้น  เพื่อใหเกิดเปนความคิดสรางสรรค  จากนั้นนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู         
ซ่ึงกันและกัน ครูมีบทบาทเปนผูประเมินผลงานของนักเรียน  และกระตุนสรางสรรคใหนักเรียน
คิดผลงานใหม 
 เบอรนิส  แมคคารธี  (Bernice  McCarthy 1990 : 13-14)  ไดเสนอแนวคิด 4 MAT ตาม
ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 แบบ ซ่ึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด    
4 MAT  แบงออกเปน 8 ขั้นตอนยอยโดยเนนเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาดังตอไปนี้ 
 1. connect  การทําใหผูเรียนตระหนักความสําคัญของเรื่องที่เรียนโดยดึงประสบการณ 
ผูเรียนเปนกิจกรรม  ที่กระตุนการทํางานของสมองซีกขวา 
 2. examine  ใหผูเรียนสะทอนและวิเคราะหประสบการณ ไตรตรองถึงความสําคัญ
และความหมายของเรื่องที่เรียนเนนกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย 
 3. image  ใหเรียนไดมุมมองของเรื่องที่เรียนที่หลากหลายโดยใชส่ือที่หลากหลาย   
เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดของเรื่องที่เรียนกับผูเรียนกระตุนการทํางานของสมองซีกขวา 
 4. inform  ใหความรูเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียนสรางความคิดรวบยอด  กระตุนการทํางาน
ของสมองซีกซาย 
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 5. practice  ใหนักเรียนไดมีกิจกรรมเพื่อใหฝกปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
ผูเรียนเนนการทํางานของสมองซีกซาย 
 6. extend  ใหนักเรียนสรางชิ้นงานชิ้นใหมโดยบูรณาการความรูและสรางสรรค
ผลงานออกมาเนนการทํางานของสมองซีกขวา 
 7. refine  ใหผูเรียนไดวิเคราะหผลงานของตนเองเพื่อกล่ันกรอง  และแปลไปสู
ขอเท็จจริงเนนการทํางานของสมองซีกซาย 
 8. perform  ใหผูเรียนและครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและนําไปสูการประยุกต
ไปใชในอนาคต  เนนการทํางานของสมองซีกขวา 
 

     นอกจากนั้น ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์  (2542 : 4)  ไดกลาวถึงวิธีการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT  
โดยใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย ซีกขวา ตามแนวความคิดของ เบอรนิส แมคคารธี มีขั้นตอน
ดังตอไปนี ้
 ขั้นที่ 1   เร่ิมเรียนรูดวยการนําประสบการณจริงที่มีความหมายเปนสวนตัว 
 ขั้นที่ 2   นําเขาสูการวิเคราะหประสบการณที่ผานมา  (โดยคิดวาทําไมจึงเปนเชนนั้น) 
 ขั้นที่ 3   นําเอาประสบการณมาวิเคราะหไตรตรองแลวรวมกันเปนความตองการใหมี
ความรูมากขึ้น  เพื่อนําไปสูการสรางแนวความคิด 
 ขั้นที่ 4   นําความรูมาศึกษารายละเอียดปลีกยอย 
 ขั้นที่ 5   ทดลองทําตามความรูที่ไดมา 
 ขั้นที่ 6   ปรับปรุงแกไข  ดัดแปลงใหเขากับสถานการณหรือความจําเปนสวนตัว 
 ขั้นที่ 7   วิเคราะหวามีอะไรเกิดขึ้นบาง 
 ขั้นที่ 8   แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  เพื่อขยายวิสัยทัศนใหกวางขึ้น  และทําความ 
เขาใจสิ่งที่ซับซอนไดมากขึน้ 
 

 ศักดิ์ชัย นิรัญทวี  (2543 : 17-25)   ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิด 4 MAT  และทักษะในแตละขั้นตอนที่นักเรยีนตองใชในแตละขั้นตอน 
 ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ  เปนขั้นที่ผูเรียนเช่ือมโยงประสบการณดวยตนเองทําให
ผูเรียนรูสึกวาส่ิงที่จะเรียนนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวเขาเอง  โดยการใหผูเรียนไดสัมผัสไดเกิด  
มโนภาพ  ตลอดจนทักษะในการรวมกิจกรรมกลุม 
 ขั้นที่  2  วิเคราะหประสบการณ  ใหนักเรียนวิเคราะหตอจากขั้นที่  1  เปนขั้นที่ผูเรียน
ตองหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในขั้นแรกดวยการวิเคราะหผูเรียนจะชวยกันอภิปราย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

และอธิบายใหเหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน  ทักษะที่สําคัญในชวงนี้คือ  ทักษะใน
การวิเคราะห  อภิปราย 
 ขั้นที่ 3  ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  มุงเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
และไตรตรองความรูที่ไดจากขั้นแรกเชื่อมโยงกับขอมูลท่ีครูไดคนควา  เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะเรียนรูขั้นตอไปได  เปนขั้นที่เนนการใชสมองซีกขวา ทักษะที่สําคัญ
ในชวงนี้คือ ทักษะการสรางรูปแบบ การจัดระบบการวิเคราะห การจัดลําดับความสัมพันธ การจัด
ประสบการณเปรียบเทียบ 
 ขั้นที่ 4  พัฒนาความคิดรวบยอด  การสอนในขั้นนี้เปนขั้นของการใหขอมูลรายละเอียด 
ทฤษฏีหลักการใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  เพื่อทําใหผูเรียนสามารถเขาใจ  จนสรางความคิดรวบยอดเรื่อง        
ที่เรียนได  เนนการใชสมองซีกซาย  ทักษะที่ใช  การใหคนควา  ทดลอง  การเรียนรูจากวิทยากร
ทองถ่ิน 
 ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนดไว  ผูเรียนจะทําตามใบงานหรือคูมือหรือแบบฝกหัด  
หรือทําตามขั้นตอนที่กําหนด  หรือสรุปไวในขั้นที่  4 ก็ไดเนนการใชสมองซีกซาย  ทักษะที่ใช   
เชน  ทักษะการถาม  การสํารวจ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทดลอง  การลองผิดลองถูก       การ
ทํานาย    การบันทึก  เปนตน 
 ขั้นที่ 6 สรางชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ  เปนขั้นของการบูรณาการและ
สรางสรรคอยางแทจริงเพราะเปนขั้นที่ผูเรียนมีโอกาสแสดงความสนใจ  ความถนัด  ความเขาใจ 
เนื้อหาวิชา ความซาบซึ้ง  และจินตนาการของตนเองออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่
ตนเองเลือก  เชน  เปนสิ่งประดิษฐ สมุดรวมภาพ  ภาพวาด  นิทาน  บทกวี  หรือบทละคร  หรือ
หนังสือ  เปนตน ซ่ึงเนนการใชสมองซีกขวา  ทักษะที่ใชคือ  ทักษะการจัดระบบ  จัดลําดับกอนหลัง  
การแกปญหา  การลงมือทํางาน  การสรุปจดบันทึก 
 ขั้นที่ 7  วิเคราะหผลและประยุกตใช  เปนขั้นที่ผูเรียนไดช่ืนชมกับผลงานของตนเอง
หรือผูเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอื่น ๆ หรือผูเรียนนําผลงานของ
ตนเองเสนอในกลุมยอย ๆ ใหเพื่อน ๆ ติชม  เปนขั้นที่เนนการใชสมองซีกซาย 
 ขั้นที่ 8  แลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส
แบงปนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการคนควาหรือลงมือกระทํากับคนอื่น ๆ ในรูปแบบ
ตาง ๆ ตลอดจนจะชวยใหผูเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรูกับเรื่องอื่น ๆ ที่อาจพบใน
สถานการณใหม  ไดแก  จัดแสดงนิทรรศการ  ทักษะที่ใชคือ  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
และแลกเปลี่ยนความคิดความรูซ่ึงกันและกัน  มองอนาคต  ตลอดจนการชื่นชมตนเอง   
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 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด 4 MAT  ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภาพที่ 7  และ
ตารางที่ 7   ดังนี้ 
 
 
  
   
                                                 ซีกขวา                             ซีกขวา 
                        8.  นําเสนอและ   1.  สรางประสบการณ 
                                   แลกเปลี่ยน  
 
                   7.  วิเคราะหช้ินงาน                                                           2. วิเคราะหประสบการณ 
                      ซีกซาย                                                   ซีกซาย 
 
                                                                                                                         
 
              6.  วางแผนและสรางผลงาน                                     3.  ปรับประสบการณเดิม 
                  ซีกขวา                                               เขาสูความคิดรวบยอด  
                                                                                                              ซีกขวา 
                 5. ทบทวน              4. ทฤษฏีความคิด 
                 ฝกปฏิบัติ                   รวบยอดและพัฒนา   
          แนวความคิดรวบยอด 
                 ซีกซาย              ซีกซาย     
 
 

 
แผนภาพที่  7   ขั้นตอนการจดักิจกรรมตามแนวคดิ  4 MAT 
ที่มา  :  เบอรนิส แมคคารธี, อางถึงใน ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และไพเราะ  พุมมั่น, วัฏจักรการเรียนรู    
(4 MAT) การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  (กรุงเทพมหานคร :  
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 22. 
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ตารางที่ 7   ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4  MAT  ดัง 8 ขั้นตอนดังนี ้
 

ขั้นที่  1 สมองซีกซาย (LEFT MODE) สมองซีกขวา  (RIGHT  MODE) 
ทําไม  (WHY?) 
1  สรางประสบการณ 

(create an  experience) 
2 วิเคราะห / สะทอนประสบการณ 

(analyze/reflect  about  the 
experience) 

 

อะไร  (WHAT?) 
3  บูรณาการวิเคราะหโดยสะทอนเปนมโนทัศน 

(integrate reflective  analysis  into concepts) 
4 พัฒนามโนทัศน/ทักษะ (develop 

concepts/skills) 
 

อยางไร  (HOW ?) 
5 ฝกปฏิบัติในบทบาทของผูให 

(practice  defined “givens” 
 

6   ปฏิบัติเพิ่มความรู (practice and add something of 
oneself) 

ถา  (IF ?) 
7 วิเคราะหการประยุกตเพื่อเช่ือมโยง

ความสัมพันธ (analyze application for 
relevance) 

 

8  ลงมือปฏิบัติสูประสบการณที่ซับซอนมากขึ้น (do 
it and apply to more complex experience) 

 

ที่มา : ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4  MAT  [Online], Accessed 9 March 
2008. Available from http://www.valdodta.peachnet.edu/ whuitt/psy702/intruct/4mat.html 
      

 กลาวโดยสรุป  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบ 4 MAT  ของ  
เบอรนิส  แมคคารธี  (Bernice  McCarthy)  ประกอบดวย  8 ขั้นตอน  ซ่ึงเนนการพัฒนาสมอง       
ซีกซายและซีกขวา  สลับกันตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย  ดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 สรางประสบการณกับเรื่องที่จะเรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ขั้นที่ 2  วิเคราะหประสบการณ  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
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 ขั้นที่ 3 สรางมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ขั้นที่ 4   คนควาขอมูล  รับขอมูลเพิ่มเติม  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่ 5   ทําแบบฝกหัด  ทดลองปฏิบัติ  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่ 6   สรางชิ้นงานใหม  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ขั้นที่ 7   วิเคราะหช้ินงาน  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่ 8   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แสดงชิ้นงาน (พฒันาสมองซีกขวา) 
 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT 
 4  MAT  เปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหบุคคลทั้ง  4 ลักษณะ
ที่มีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกันสามารถเรียนรวมกัน  ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  มีหลักการจัดดังนี้ โดย เบอรนิส  แมคคารธี  ไดกลาวถึง 
หลักพื้นฐานของการจัดกิจกรรม   (McCarthy 1990 : 2, อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ 2544 : 24) 
ดังนี้ 
 1.  มนุษยมีการรับรูประสบการณและขอมูลที่แตกตางกัน  มนุษยมีกระบวนการจัด  
การประสบการณและขอมูลที่แตกตางกัน การทํางานรวมกันของการรับรู และกระบวนการจะทาํให
เกิดลักษณะเฉพาะของผูเรียนแตละแบบ 
 2. ลักษณะการเรียนรูแบงออกเปน  4 ลักษณะแตทั้ง  4 ลักษณะมีคุณคาเทาเทียมกัน  
ผูเรียนจําเปนตองไดรับความสบายตามลักษณะการเรียนรู 
                        ผูเรียนลักษณะที่ 1   สนใจในความหมายของบุคคล  ครูจําเปนตองสรางเหตุผล  
จําเปนที่เขาจะตองเรียน 
                        ผูเรียนลักษณะที่ 2  สนใจในขอเท็จจริงในการทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศน    
ครูจําเปนตองใหความเขาใจที่ลึกซึ้งแกนักเรียน 
           ผูเรียนลักษณะที่ 3  สนใจในวิธีการทํางาน  ครูจําเปนตองใหเขาไดลองฝกปฏิบัติ 
           ผูเรียนลักษณะที่ 4  สนใจในการคนควาดวยตนเองเรียนรูดวยตนเอง  ครูจําเปนตอง
ใหพวกเขาไดเรียนรูดวยตนเองและไดสอนคนอื่นๆ 
     3. ผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะ จําเปนตองไดรับการสอนใน 4 รูปแบบ เพื่อที่จะประสบ
ความสําเร็จและรูสึกผอนคลายในชวงเวลาที่เรียนกับรูปแบบอื่นๆ ผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะจะฉายแวว  
ในชวงเวลาที่แตกตางกันตามลักษณะการเรียนรูของตน  ซ่ึงจะเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
     4.   การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิด 4 MAT  จะแบงชวงของการเรียนรู  โดย    
การสอนจะประกอบดวยผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะ ในแตละชวงของ 4 MAT เปนไปตามธรรมชาติของ
การเรียนรู 
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        5.  ในแตละลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะ จําเปนตองไดรับการสอนที่พัฒนาสมอง
สวนซีกซายและซีกขวา  ผูเรียนที่ถนัดใชสมองซีกขวาจะรูสึกมีความสุขในชวงที่ไดใชดานที่        
ตนถนัดและก็จะไดพัฒนาสมองอีกดานหนึ่งดวยในอีกชวงของเวลา 
 6.  การพัฒนาที่รวมเอาลักษณะการเรียนรูและการสอนดวยเทคนิคการใชสมองซีกซาย 
และซีกขวาควรเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา 
 7. ผูเรียนจะยอมรับในคุณคาของตนเองและพัฒนาการยอมรับลักษณะเดนของผูอ่ืน  
และในอนาคตผูเรียนจะสามารถเรียนโดยปราศจากความกดดัน 
     8. ผูเรียนจะรูสึกสะดวกใจและมีความสุขในสิ่งที่เขาเปนและรูสึกเปนอิสระใน      
ขณะเรียนรูจากผูอ่ืน 
 

 ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2542 : 11)  ไดอธิบายอยางสอดคลองกับ  เบอรนิส  แมคคารธี        
ถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT โดยสรุปไดวา  4 MAT เปนการสอน
ที่มีลักษณะเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรของการเรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียนซึ่งมี
ลักษณะการเรียนรูแตกตางกันสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุขโดยมีความเชื่อ
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายในการเรียนรู    ที่มนุษยทุกคนสามารถรับรูประสบการณ
และขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกันหลายประการ  ดังนี้ 
      1. มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดการประสบการณและขอมูลขาวสารในลักษณะที่
แตกตางกัน 
     2. วิธีการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน 
     3. ผูเรียนแตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบหรือลักษณะ  
การเรียนรูของตนเอง 
     4. ขณะที่วัฏจักรการเรียนรูเคล่ือนไหวไปผูเรียนทั้งหลายจะ  “ฉายแวว” แตกตางกัน 
ดังนั้นเขาจึงมีโอกาสเรียนรูจากเพื่อนแตละคน 
 

     นอกจากนั้นยังกลาววาการเรียนการสอนที่มีฐานคิดจากความเชื่อพื้นฐานเชนนี้            
จะเกิดขึ้นไดผูสอนและผูเกี่ยวของกับการศึกษาจะตองเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการเรียน      
การสอนใหม เพื่อทําในสิ่งตอไปนี้ 
      1. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะเรียนรู 
      2. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจเปนงานเบื้องตนของครู 
      3. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่สอนทักษะผนวกกับความคิดรวบยอดพรอม ๆ
กับใหเห็นประโยชนโดยตรง 
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      4. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตนเอง 
      5. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ปลุกใหผูเรียนตื่นตาอยูกับเทคนิคการสอนที่ใช
สมองซีกขวาและซีกซาย 
      6. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ไมเพียงแตใหเกียรติ  ผูเรียนตองชื่นชมความ
หลากหลายของผูเรียนดวย 
      จากหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT ขางตน สามารถ
วิเคราะหโดยสรุปหลักการจัดคือการเนนที่การพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกและเนนการสอนที่เอื้อแก
บุคคลตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันและสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขโดยแตละชวงของ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4 MAT   ผูเรียนก็จะไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแบบที่ตนเองถนัดและสนใจ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4   MAT 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT แมคคารธี (McCarthy 1990) เชื่อวา
ครูตองเตรียมตัวสรางสรรคประสบการณของตนกอนที่จะนําไปสูการอภิปรายในเสี้ยวแรกของ   
การสอน  ตอจากนั้นครูจะเปนผูปอนขอมูลในเสี้ยวที่สอง เปนผูช้ีแนะ  ชวยฝกฝนในสวนที่ผูเรียน
จําเปนตองรูในเสี้ยวที่สาม  เปนผูซอมเสริมและเปนแหลงความรูใหนักเรียนไดคนพบดวยตนเอง  
ในเสี้ยวที่ส่ี  ซ่ึง แมคคารธีไดใหขอควรจําแกครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครบทั้ง        
4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นั้นแบงชวงการเรียนรูออกเปน   
4 ชวงในแตละชวงการเรียนรูนั้นผูเรียนแตละแบบจะมีความสุขในการเรียนมากที่สุดในแตละชวง 
 2.  ผูเรียนที่มีลักษณะเปนคนชางคิด  ชอบท่ีจะเรียนรูวิธีการผสมผสานความรูสึก
สัมผัสกับการสังเกตและเฝาดู 
 3. ผูเรียนที่ เปนคนชางวิเคราะห ชอบที่จะเรียนรูดวยวิธีการผสมผสานความคิด
ไตรตรองกับการเฝาดู 
 4. ผูเรียนที่เปนคนมีสามัญสํานึกชอบคิดแบบไตรตรองแลวทดลองลงมือปฏิบัติ    
ดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัส 
 5.  ผูเรียนที่เปนคนมีความคิดใหม ๆ ชอบท่ีจะเรียนดวยการสัมผัสและคิดหาแนวทาง
ใหม ทําการคนพบดวยตนเอง 
 6.   รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT คิดขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนทั้ง   
4 รูปแบบขางตนมีความสุขในการเรียน 
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      แมคคารธี  ไดกลาวถึงนักเรียนไดรับการสอนดวยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ 4 MAT วานักเรียนทุกคนที่ไดผานประสบการณทุกอยางครบทุกขั้นตอนเปน        
การเรียนที่กาวหนาตามธรรมชาติ  เด็กไดใชสามัญสํานึกและความรูสึก ไดรับประสบการณได    
เฝามอง และตอบสนองกลับ และนําความรูไปพัฒนาความคิด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT  ตามแนวคิดของ เบอรนิส      
แมคคารธีนั้น ไดกลาววาพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนนั้นเปนการจัดกิจกรรมที่เอื้อใหแก
ผูเรียนลักษณะตาง ๆ ใหสามารถเรียนกันอยางมีความสุข  โดยเนนพัฒนาสมอง 2 ซีก  ดังนั้น
บทบาทของผูสอนจึงตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียนแบบตาง ๆ  ตามแตละชวงของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT  ซ่ึง เบอรนิส แมคคารธีไดกลาวถึงบทบาทของครูตาม
ลักษณะของผูเรียน   (McCarthy 1990, อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 246)   ดังตารางที่ 8  
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8   บทบาทของครูตามวิธีการเรียนรูของผูเรียน 
 

ผูเรียนแบบที่ ลักษณะของผูเรียน บทบาทของครูผูสอน 
ผูเรียนแบบที่ 1 สนใจสิ่งที่เรียนวามีคุณคามีผลตอ

ประสบการณของตนเอง 
ครูควรอธิบายใหเหตุผลของสิ่งที่เรียน
และใหแนวคิดที่สัมพันธและ
ความสัมพันธและความสําคัญกับชีวิต
ของผูเรียน 

ผูเรียนแบบที่ 2 สนใจความรูใหมและแนวคิดจาก
ผูเช่ียวชาญ  กฎ และ ทฤษฏี 

ครูใหขอเท็จจริงซึ่งแนวคิดที่ลึกซึ้ง
นําไปสูความเขาใจของเรื่องที่เรียน 

ผูเรียนแบบที่ 3  ชอบลงมือปฏิบัติเพื่อหาความสําคัญและ
ทดสอบทฤษฏีมาใชในชีวิตจริง 

ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติตาม
แนวคิดในเรื่องที่เรียน 

ผูเรียนแบบที่ 4 สนใจที่จะเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน
และสามารถที่จะถายทอดในสิ่งที่ตนเองรู
ใหกับผูอื่นและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสูสิ่งที่ดีกวา 

ครูใหนักเรียนไดมีโอกาสนําความรูไปใช
ในชีวิตจริงและอนุญาตนักเรียนใหเกิด
การเรียนรูโดยการคนควาดวยตนเอง   
ใหนักเรียนไดมีโอกาสถายทอดความรู
ใหแกผูอื่น 
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ขอคิดสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี (McCarthy 1990 : 186)  ไดสรุปขอคิดสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนแบบ 4 MAT ไวดังนี้ 
 1.   ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดที่เรียนรูไดดีที่สุด เพราะเปนเพียงวิธีที่ตางกันเทานั้น 
 2.   ไมมีรูปแบบการเรียนรูใด  ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 
 3.  จําเปนตองศึกษา วิจัยรูปแบบการเรียนรู และรวบรวมผลการวิจัยกับผลการวิจัย
สมรรถภาพเดนของสมองมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 4.  จําเปนตองสอนกระบวนการคิดกับความสัมพันธระหวางกระบวนการคิดเพื่อ
วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญกอน-หลังไดถูกตอง 
 5.  โครงการพัฒนาคุณภาพครูเปนสิ่งจําเปนมาก และตองเปนโครงการตอเนื่องเปน
ระยะเวลานาน 
 6.   คนหาวิธีเรียนที่ทําใหผูเรียนสามารถคนพบความรูดวยตนเองและมีความสุขใน  
การเรียนรูที่เกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว 
 

ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี  (McCarthy 1990 : 9)  ไดกลาวไววาครูที่ดีจะสามารถนํารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 1.   สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกัน  ระหวางครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับ
นักเรียน 
 2.   สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูใหเปนเรื่องงาย 
 3.   ชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวา  ส่ิงที่เปนไปไดยอมเปนไปได และสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราได 
 4.  ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยอง       
คุณงามความดี และชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบัน อดีต อนาคตใหเขากันไดอยางดี 
 

 เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy 1990, อางถึงใน ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ 2541 : 9) 
กลาวถึง  การนําแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT  จะทําใหเกิด        
การปลูกฝงความรักซึ่งกันและกัน  ระหวางครูและนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียนเพราะสามารถ
ทํากิจกรรมการเรียนรูใหเปนเรื่องงายอีกทั้งชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวาส่ิงที่เปนไปไมได  
ยอมเปนไปไดและสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราไดทําใหนักเรียนเกิดการยอมรับ   
ซ่ึงกันและกันเพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยองคุณงามความดีและชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวง
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ที่อยูในปจจุบัน อดีต  และอนาคตใหเขากันไดอยางดี กลาวโดยสรุปวาการสอนแบบปกตินั้นเปน
การสอนที่ไมยืดหยุนไมตอบสนองใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในขณะที่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT  สามารถชวยสงเสริมในการพัฒนาสมองและอารมณ 
 จากประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4 MAT  ขางตนสามารถวิเคราะห
ไดวา 4 MAT  เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาผูเรียนทั้งทางดานสติปญญาและอารมณ  เนื่องจาก         
4 MAT ไดสนองความถนัดและความตองการของผูเรียนแตละแบบ และผูเรียนทั้ง 4 แบบ              
ยังสามารถยอมรับความแตกตางของผูเรียนลักษณะอื่นดวย 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 
 กุสาวดี  สนธิสุวรรณ (2546 : บทคัดยอ, 9-10)  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการฟงอยางมี
วิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  กับ
การจัดการเรียนรูตามคูมือครูตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียน
วัดหนองแขม (สหราษฎรบูรณะ)  กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 จํานวน 76 คน  
จาก 2 หองเรียน หองเรียนละ 38 คน  กลุมทดลองเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และ         
กลุมควบคุมเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู   มีลําดับขั้นตอนการสอน  ดังนี้           
1) ขั้นสรางประสบการณ  2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  3) ขั้นปรับประสบการณเดิมไปสูความคิด
รวบยอด  4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  5) ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  6) ขั้นวางแผนและ
สรางผลงาน  7) ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช  และ 8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน    
ผลการวิจัยพบวาการฟงอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ธันยชนก   สรรพสาร  (2546 : 75-78)   ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ    
4  MAT ในการสอนวรรณคดีไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จํานวน 100 คนแบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองจํานวน 50 คน ไดรับ
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4  MAT กับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  ผลการวิจัย 
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4  MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีเจตคติตอการเรียนวรรณคดีไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 พรชัย  นาเวียง (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูภาษาอังกฤษโดย
ใชรูปแบบ 4 MAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนอาโอยามา  
2 กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 28 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยรอยละ 72.75 ซ่ึงผานเกณฑเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่โรงเรียนกําหนดไวรอยละ 70 
 ไพจิตร  เชื้ออํ่า (2546 : 67-70) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใชแนวคิด 4 MAT   เร่ืองผัก
พื้นบาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกุดจับประชารังสรรค จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่ใชสอนนักเรียน 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 และ 3) การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณคาของชุด
กิจกรรม  ดานกิจกรรมการเรียนรู  ดานการนําไปใช ดานสื่อ และแหลงเรียนรู และดานการวัด
ประเมินผล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 ศุภณี  ธรรมปติ (2546 : 74-76) ไดศึกษาผลการใชแผนการสอนแบบ  4  MAT หนวย
การเรียนรูเร่ืองตัวเรา  ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัด
ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร จํานวน 52 คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ         
26 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน 8 ขั้น ดังนี้ 1) การสรางประสบการณ  2) การไตรตรอง
ประสบการณ  3) การบูรณาการเขาสูแนวคิดโดยการสังเกต  4)การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด           
5) การทํางานตามแนวคิด  6) การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหเขากับสิ่งรอบ ๆ ตัว  7) การวิเคราะห      
เพื่อปรับปรุง  และ 8) การปรับตนเองโดยรวมกับแนวคิดเห็นกับผูอ่ืน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4  MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรู  
และดานการปฏิบัติสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบปกติ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานพฤติกรรมสุขภาพดานเจตคติพบวา นักเรียน         
ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน 
 อัมพวัน  ศรีเพ็ชรวรรณดี  (2546 : 48-50)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ 4 MAT  ในวิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
พุทธิโศภณ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545  จํานวน 46 คนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปน 8 ขั้น ดังนี้ 1) การสรางประสบการณ  2) การไตรตรองประสบการณ  
3) การบูรณาการเขาสูแนวคิดโดยการสังเกต  4)การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด     5) การทํางานตาม
แนวคิด  6) การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหเขากับสิ่งรอบ ๆ ตัว  7) การวิเคราะห      เพื่อปรับปรุง  และ 
8) การปรับตนเองโดยรวมกับแนวคิดเห็นกับผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ปยลักษณ  โพธิวรรณ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวัฎจักรการเรียนรู 4 MAT   เร่ืองโมเลกุลโคเวเลนต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังเรียน
อยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู 4 MAT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาเคมี นักเรียนมีความสนุกสนานใน   
การเรียน  กระตือรือรนที่จะเขาหองเรียน  สนใจในการเรียนและการทํางานรวมกันเปนกลุม            
มีความสามัคคีกับเพื่อน  รู ซ้ึงถึงบทบาทและหนาที่ของตนเอง  และมีความมั่นใจกลาแสดง         
ความคิดเห็น  กลาแสดงออก  ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  พบวาผานเกณฑ
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช คือ  จํานวนนักเรียนที่      
ผานเกณฑเปาหมายคิดเปนรอยละ 77.77 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547: 95-101)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง
สารอาหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะ      
หาความรู โรงเรียนวัดหวยไผ  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี จํานวน 58  คนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปน 8 ขั้น ดังนี้ 1) การสรางประสบการณ  2) การไตรตรองประสบการณ  3) การบูรณาการเขา
สูแนวคิดโดยการสังเกต  4)การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด   5) การทํางานตามแนวคิด  6) การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหเขากับสิ่งรอบ ๆ ตัว  7) การวิเคราะห      เพื่อปรับปรุง  และ 8) การปรับ
ตนเองโดยรวมกับแนวคิดเห็นกับผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวา      ผลการเรียนรูเร่ืองสารอาหาร  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบสืบเสาะหาความรู  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่จัด   การเรียนรูแบบ 4 MAT  มีผลการเรียน
สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 สุมาภรณ  แสนเหลา  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  เรื่องเศษสวน โดยใชรูปแบบ 4 MAT  โรงเรียนชุมชน          
บานทาพระ  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  จํานวน 29 คน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน 8 
ขั้น ดังนี้ 1) การสรางประสบการณ  2) การไตรตรองประสบการณ  3) การบูรณาการเขาสูแนวคิด
โดยการสังเกต  4)การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด           5) การทํางานตามแนวคิด  6) การปรับเปลี่ยน
แนวคิดใหเขากับสิ่งรอบ ๆ ตัว  7) การวิเคราะห      เพื่อปรับปรุง  และ 8) การปรับตนเองโดย
รวมกับแนวคิดเห็นกับผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  โดยโช
รูปแบบ 4 MAT  ทําใหผูเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรน  สนใจ  มีความสุข  สนุกสนาน  กลา
แสดงความคิดเห็น  ไดรวมทํากิจกรรมทุกขั้นตอน  มีการวางแผนการทํางาน  เกิดความรักความ
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สามัคคี  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ    ในบทบาทหนาที่ของตน ตลอดทั้งมี
การแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  ผูเรียนไดพัฒนาสมอง   ซีกซายและซีกขวา  มีการพัฒนา
ผลงานอยางสรางสรรค  และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง     และกลุมมีความสามารถในการใช
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 5 ทักษะ คือ ทักษะ           การแกปญหา  ทักษะการใชเหตุผล  
ทักษะการสื่อสารนําเสนอ  ทักษะการเชื่อมโยง  และทักษะความคิดสรางสรรค  ผลการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  พบวาผูเรียน        มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตั้งแตรอยละ 
70 ขึ้นไป  มี 24  คน คิดเปนรอยละ 82.75  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
 เอราวัณ   เมิงไชยสงค  (2547 : 93-96)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 4 MAT   ศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม  อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  
จํานวน  40 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ผานเกณฑที่ตั้งไว  7  ทักษะ คือ  ทักษะการสังเกต  ทักษะการวัด  ทักษะการคํานวณ  
ทักษะการจําแนก  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  ทักษะ    
การสื่อความหมาย  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  สวนทักษะที่ไมผานเกณฑคือ  ทักษะ        
การพยากรณในภาพรวมทั้ง 8 ทักษะ  หลักการสอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นคิดเปนรอยละ 
82.12 ของคะแนนเต็ม  และรอยละ 85.00 ของนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย  ผานเกณฑรอยละ 70.00     
ของคะแนนเต็มและของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนและผูวิจัย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววัฎจักรการเรียนรู 4 MAT   พบวานักเรียนเขาใจ
เนื้อหาที่เรียนไดงาย  ผูเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียน  มีพัฒนาการดานการคิด  การรูจักคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล  สนใจ  มีความกระตือรือรน  และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุมและ
ครูผูสอน  รูจักแบงหนาที่ในการทํางาน  กลาแสดงออก 
           ศศิธร  เถ่ือนสวาง  (2548 : 132-133 )ไดศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอน
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  โดยกลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาลนครปฐม  จํานวน 38 คน มีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมดังนี้  1) สรางประสบการณ 2) วิเคราะหประสบการณ 3) ปรับประสบการณเดิม  
เขาสูความคิดรวบยอด 4) พัฒนาความคิดรวบยอด  5) ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  6) วางแผนและ
สรางผลงาน 7) วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช และ 8) นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับ
ผูอ่ืน  ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    
ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60

ที่ระดับ .05 ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 
 สุณิสา  เกียวกุล (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ  4 MAT  โดยกลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบานโปง  จํานวน 24 คน  มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมดังนี้คือ ดังนี้  1) สรางประสบการณ 2) วิเคราะหประสบการณ 3) ปรับมวลประสบการณ
เปนความคิดรวบยอด 4) พัฒนาความคิดดวยขอมูล 5) ทําตามแนวคิดที่กําหนด 6) บูรณาการแนวคิด 
7) วิเคราะหและนําผลแนวคิดไปใช   และ 8) นําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิด  
กับผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะการฟง  
การพูด  การอาน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการสอนแบบ         
4 MAT  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
 กนกกร  แววพหูสูต (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองสนุกกับ
ไฟฟาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  อําเภอ      
บางใหญ  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 80  คน   แบงเปนกลุมทดลอง 40  คน กลุมควบคุม 40 คน
ผลการวิจัยพบวา  1) ผลการเรียนรูเรื่องสนุกกับไฟฟาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดย     
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และแบบการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ
แกปญหา 2) ความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร  ในเรื่องการตอวงจรไฟฟาอยางงาย  
และเรื่องพลังงานไฟฟาสาสมารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น  โดยผานเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบการแกปญหา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT                
มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบแกปญหา และ 
3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  1) ดาน
บรรยากาศการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตอบวา บรรยากาศการเรียนอบอุน  มีความเปนกันเอง       
2) ดานกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนสวนใหญชอบการทดลอง  และ 3 ) ดานการนําความรู         
ความเขาใจไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  นักเรียนสวนใหญตอบวาสามารถนําความรู        
ความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บานได  สวนความคิดของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา  พบวา 1) ดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนสวนใหญ
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ตอบวาไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  เกี่ยวกับปญหาและขอมูลตาง ๆ   2) ดานกิจกรรม        
การเรียนรู  นักเรียนสวนใหญตอบวาชอบกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และ 3 ) ดานการนํา
ความรูความเขาใจไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  นักเรียนสวนใหญตอบวาสามารถนําความรู
ความเขาใจเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บานได 
 จันทนา  พงษรัตน (2549 : 132-133 ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ 4 MAT  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปที่ 1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 (ปวช. 1) 
โรงเรียนตั้งตรงจิตพณิชการ  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  จํานวน 51 คน  ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 1 เรื่องสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการคา  โดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT  หลังการเรียนสูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
โดยรวมอยูที่ระดับมาก 
         

งานวิจัยตางประเทศ 
 โบเวอร (Bower 1987 : Abstract) ศึกษาผลการใชระบบ 4 MAT ในการวัด คือ กลุมที่ใช
ระบบ 4 MAT และกลุมที่ใชหนังสือเรียน เพื่อใหนักเรียนไดใชสมองซีกซายเทานั้น ทั้งสองกลุม
ไดรับการสอนเรื่องการคนกฏแรงโนมถวงของนิวตันใชเวลา 3 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน    และเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 2 กลุมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และจากการตอบปญหาที่ตองคิดวิเคราะหมีคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญ              
ทางสถิติ 
 รอนดา  และคินนาด   (Rhonda  M.  Wilkerson  and  Kinnasd  P.  White  1988 : 357)  
ไดศึกษาผลการใชระบบ 4 MAT  ในการสอนนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความเขาใจ
และทัศนคติ  การประเมินผลจากการใชระบบ 4 MAT   ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
และความเขาใจในบทเรียน โดยไดกําหนดใชระบบ 4 MAT  เปนรูปแบบการเรียนการสอน                
ซ่ึงเตรียมจัดเปนระบบใหสัมพันธกัน   ระหวางลักษณะวิธีการเรียนรู   และการทํางานของระบบ
สมอง  ที่แสดงความชอบหรือไมชอบของนักเรียน   การทดสอบครั้งนี้ไดทดสอบความสนใจใน  
การเรียนเนื้อหาวิชาของนักเรียน  ทดสอบทัศนคติที่มีตอการเรียนและติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 แมคคารธี (McCarthy 1990 : 31-37)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการใชระบบ  4 MAT  นําวิธี  
การเรียนแบบตาง ๆ มาสูโรงเรียน ระบบ 4 MAT เปนระบบการสอนแบบวงจร 8 ขั้น ซ่ึงตั้งอยูบน
พื้นฐานของวิธีการเรียนเฉพาะตัวของนักเรียน และขบวนการทํางานที่ควบคุมโดยระบบสมอง      
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ส่ิงสําคัญที่ตองมีในนักเรียน 4 ประการ ไดแก ความคิดจินตนาการ ความคิดวิเคราะห การมีสามัญ
สํานึก และการรูจักปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหว สามารถใชระบบ 4 MAT มาทําใหเกิดความตอเนื่องกัน
ในระบบการทํางานของสมองได  ในการเรียนนักเรียนใชวิธีการที่ตนเองสะดวกที่สุด  ในขณะที่  
การแสดงความคิดเห็นขัดแยงกันเล็กนอย 
 เเฮรี่  (Scott, Harry  V. 1994 : 16)  ไดศึกษาความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน     
4 MAT  จุดเดนของรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT คือ การที่ผูเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู
เปนของตนเอง  การหมุนเวียนดําเนินการของสมองซีกซายและซีกขวาจะชวยกําหนดทิศทาง  และ
นําพาใหสมองทั้งหมดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  งานดานการคนควาเรื่อง 4 MAT  กลาวไดวา      
4 MAT  เปนเครื่องมือวางรูปแบบการเรียนการสอน 4 MATเปนเครื่องมือท่ีจะพัฒนาคณะผูทํางาน
และรูปแบบของ 4 MAT เปนทฤษฎีที่ใชการอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน ผลการวิจัยปรากฏวา  
รูปแบบ 4 MAT สามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง  และครอบคลุมในการพัฒนาการเรียน        
การสอน  เพื่อไมใหเกิดความสับสน  ใชไดทั้งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา  ทั้ง
ในเมืองและนอกเมือง  
 วาลาร  (Valerie 1995 : 143, อางถึงใน พยงค  จิระพงษ  2544 : 57)  ไดศึกษาผลการใช
ระบบ 4 MAT  ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติระดับ 9 ที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร      
โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 48 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในรัฐคอนเนกติกัท  แบงเปน         
กลุมทดลอง สอนดวยระบบ 4 MAT  และกลุมควบคุมสอนตามหนังสือเรียน  ผลการวิจัยพบวา 
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนดานเจตคติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
    แมคคารธี (McCarthy 1997 : 46-51)  ไดศึกษานักเรียน 4 แบบ   ระบบ 4 MAT   อยูที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่นักเรียนสามารถนําไปใชในหองเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถพัฒนา
ความรูไดครบถวนตามวงจรการศึกษา นักเรียนสามารถทําใหเกิดผล โดยเปนไปตามวงจรธรรมชาติ
จากความรูสึกไปถึงผลสะทอนกลับมาใหคิดวิเคราะห  ในที่สุดแสดงออกมาเปนพฤติกรรม  โดยครู
ไมแบงนักเรียนเปนประเภทตาง ๆ แตชวยพวกเขาใหเกิดความสมดุลและมีความพรอมสมบูรณ 
ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความคิดวิเคราะห 
      

สรุป 
 

      จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนหลักสูตรที่พัฒนาการคิดของมนุษย    
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน และสามารถ
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นําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูส่ิงตางๆ  และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ  ในสวนคุณภาพผูเรียนไดการแกปญหาที่
หลากหลาย  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอ   มีความ
รับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  
ปญหาคณิตศาสตรเปนการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบของโจทยที่กําหนดให  โดยผูแกปญหาตองใช
ความรู และประสบการณเดิมที่มีอยูมาผนวกเขากับประสบการณใหมที่พบ โดยครูผูสอนจะตอง
สอนทั้งตัวความรู  และเหตุการณในชีวิตจริง   รวมถึงครูจะตองเปนผูแสวงหาความรูตลอดเวลา   
ทั้งในดาน  จิตวิทยาการเรียนการสอน  ทฤษฎีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  และการจัดการเรียนรู        
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ซ่ึงไดนํามาใชในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและ
ซีกขวาอยางสมดุลกัน   ทั้งยังเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียนของ
นักเรียนทั้ง 4  แบบ   ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน   ทั้งยังรูสึกทาทายกับวิธีการเรียนของ   
เพื่อนรวมชั้นเรียน  พัฒนาผูเรียนในดานสติปญญาและทักษะทางสังคมของนักเรียน   โดยมีขั้นตอน
การสอน ดังนี้ 1) ขั้นสรางประสบการณ  2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  3) ขั้นสะทอนประสบการณ
เปนแนวคิด  4) พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด  5) ขั้นดําเนินตามความคิด  6) ขั้นปฏิบัติเพิ่มเติม          
7) ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช  และ 8) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ  เปนเครื่องมือในการฝกอบรม
ใหผูเรียนมีความละเอียด  รอบคอบ  ชางสังเกต  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน  และ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ทําใหทราบวา วิธีดังกลาว
สามารถชวยพัฒนา  ผลการเรียนรูใหสูงขึ้น ดังนั้นบทบาทสําคัญของผูเรียนคือการปฏิบัติ และ
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT คือ การสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเปน ผูให
ความรูและทักษะ  คอยชวยเหลือและแนะนํา   สังเกตการณเรียนของนักเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิด  
การเรียนรู  และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรู (Learning Styles) ของผูเรียนทั้ง 4 แบบ 
และตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการ 4 MAT   
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  ซ่ึง
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ   pre  experimental  design   
แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (one-group pretest-posttest design) โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  เปนหนวย            
การวิเคราะห (unit of analysis)  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย  จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนิน      
การวิจัยไว ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ปรับปรุงเครื่องมือ  และเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือ       
ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่  1  นําไปทดลองใช  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  ปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพ  และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ      
ตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร  เพื่อจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 3  โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย  อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน     
3 หอง รวม 112 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดมาจากการจับสลากจาก 3 หองเรียน โดยผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้ง 3 หอง ไมแตกตางกัน จึงใชหองเรียนเปนหนวยสุม ไดกลุมตัวอยาง
หองเรียนเปนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี  จํานวน 28 คน    
 สาระการเรียนรูที่ศึกษา คือ สาระการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา จากแบบเรียนคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง  ในภาคเรียนที่ 1        
ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 10 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 5 แผน   
 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน  (pre  experimental  design)  แบบ   
กลุมเดียวสอบกอนและหลัง one-group pretest-posttest design  (Tuckman 1999 : 160)  ดังนี้  
 
                                                                     X 
  
                              แทน   การทดสอบกอนเรียน   
   X       แทน การจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT   
                               แทน  การทดสอบหลังเรียน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา  ผูวิจัยศกึษาตัวแปรดังนี ้
 1.   ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก   
     2.1 ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา 
     2.2  ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี้ 
 1.   แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   เร่ืองโจทยปญหา             
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 5 แผน โดยสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง     
รวม 10 ช่ัวโมง ประกอบดวย กําหนดการสอน ดังตารางที่ 9 

o 1 o 2

o 1

o 2
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ตารางที่ 9  ผลการเรียนรูที่คาดหวังและเวลาเรียนทีใ่ชจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

1 โจทยปญหาการบวก  
1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 
     สมผลของคําตอบที่ได 

2 

2 โจทยปญหาการลบ 
2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 
     สมผลของคําตอบที่ได 

2 

3 โจทยปญหาการคูณ 
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 
      สมผลของคําตอบที่ได 

2 

4 โจทยปญหาการหาร 
4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 
     สมผลของคําตอบที่ได 

2 

5 โจทยปญหาระคน 
5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาระคนใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
     หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 
     สมผลของคําตอบที่ได 

2 

 
 2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหา จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 22  ขอ   
แยกเปนขอสอบปรนัย 20 ขอ อัตนัย 2 ขอ ใชทดสอบทั้งกอนเรียน (pretest ) และหลังเรียน               
(posttest)  โดยเปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได  
0 คะแนน  และขอสอบอัตนัย ขอละ 5 คะแนน เกณฑการใหคะแนนคือ เขียนประโยคสัญลักษณ 
ถูกได 1 คะแนน แสดงวิธีทําถูกตองได 3 คะแนน ตอบคําถามและใสหนวยในการตอบถูกตองได    
1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน  ซ่ึงไดทําการวิเคราะหขอสอบจากหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  ตารางวิเคราะหขอสอบ   
 

ขอสอบปรนัย  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความ

เขาใจ 
การ

นําไปใช 

 

วิเคราะห 
 

รวม 

 
ขอสอบ
อัตนัย 

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกใหสามารถ 
     วิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
     คําตอบที่ได 

1 1 2 4 - 

2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบใหสามารถ 
     วิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
     คําตอบที่ได 

1 1 2 4 - 

3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณใหสามารถ 
     วิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
     คําตอบที่ได 

1 1 1 3 - 

4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารใหสามารถ 
     วิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
     คําตอบที่ได 

1 1 1 3 - 

5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาระคนใหสามารถ 
     วิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
     คําตอบที่ได 

2 2 2 6 2 

รวม 6 6 8 20 2 
 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวิธีการจัด 
การเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 1 ฉบับ  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  
scale) มี 3 ระดับ คือ  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  จํานวน 10 ขอ ซ่ึงถามใน         
3  ประเด็น คือ  1)  บรรยากาศในการเรียนรู   2) กิจกรรมการเรียนรู  และ 3) ประโยชนที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนรู 
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การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด  วิธีการและขั้นตอนใน  
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 1  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร   เร่ืองโจทยปญหาที่จัดการเรียนรูดวย
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   5  แผน สอนแผนละ 2 ช่ัวโมง  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
        1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 3) ในดานมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา 
  1.2  ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
จากงานวิจัย  หนังสือและเอกสารทางวิชาการ   รวมถึงเทคนิคการวัดผลประเมินผลวิชาคณิตศาสตร 
  1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหา ที่ใช       
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  โดยมีองคประกอบดังนี้  เวลาเรียน 10 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรู ค 6.1-ค 6.5  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู   ส่ือการเรียนรู   การวัดและประเมินผลการเรียนรู   และบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง  และใหคําแนะนํา  แลวนําไปใหผู เชี่ยวชาญทางดานวัดผล  ดานเนื้อหา  และ               
ดานการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูในดานเวลา  เนื้อหา  
กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือ  การวัดและประเมินผล  ของแผนการจัดการเรียนรู   แลววิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ (Index Of Item  Objective  Congruence : IOC)  ถาคา IOC มีคา 
มากกวาหรือเทากับ .50 ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพันธุ 2547  : 177)  แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูนั้น
ใชได  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
 

   + 1   หมายถึง   แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลอง 
         0   หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองหรือไม 
   - 1   หมายถึง   เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลอง 
 

นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร  ดังนี ้   
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      IOC      = 
 
   IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรยีนรูที่สรางขึ้น  
     R         แทน   คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน     
                 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ   
โดยปรับขอความในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จากขอความเดิม  ถาตอบถําถามถูกตองใหขอละ       
1 คะแนน แกไขเปนถาตอบคําถามถูกตองใหขอละ 1 คะแนน  จากนั้นเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  เพื่อแกไขกอนนําไปทดลองใช 
             1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไดคา IOC เทากับ 1  ไปทดลองใช      
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  จํานวน 30 คน ซ่ึงกําลังศึกษา        
ในปการศึกษา  2551  ภาคเรียนที่  1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง และนํามาปรับปรุง
แกไข โดยเพิ่มระยะเวลาทํากิจกรรมใน ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเนื่องจากนักเรียนปฏิบัติใน
ขั้นตอนนี้ไดชาจึงปรับเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณใหมากขึ้นอีก  5 นาที 
            1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นําไปใชจริงกับ 
กลุมทดลองตอไป ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรยีนรูที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
สรุปไดดังแผนภาพที่ 8  
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ขั้นที่ 1. 
 

 
ขั้นที่ 2. 

 
 
 
ขั้นที่ 3. 

 
 
 
ขั้นที่ 4. 

 
 
 
ขั้นที่ 5. 
 
 
ขั้นที่ 6. 

 
 
ขั้นที่ 7. 

 
แผนภาพที่ 8   ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูทีใ่ชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 
 
 

ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู  ที่ใชการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT   จากงานวิจัย  
หนังสือและเอกสารทางวิชาการ   รวมถึงเทคนิคการวัดผลประเมินผล 

สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหา  
ที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ   และผูเช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา  กิจกรรม  สื่อ  การวัดและประเมินผล  

หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารณผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 

นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ศึกษาหลักสูตรในดานมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  
กระบวนการเรียนรู   เรื่องโจทยปญหา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
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 2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา เปนแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4  ตัวเลือก   จํานวน  1  ฉบับ มีทั้งหมด 20 ขอ  กําหนดเกณฑใน    
การใหคะแนน  คือ   ตอบถูกให  1  คะแนน ตอบผิดหรือตอบไมไดให  0  คะแนน  ครอบคลุม
เนื้อหาเรื่องโจทยปญหา มีขั้นตอนในการดําเนินการสราง ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จาก 
   2.1.1 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   2.1.2 ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
   2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
   2.1.4 การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจาก
เอกสารหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ     
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา 33 ขอ แยกเปนแบบอัตนัย 
3 ขอ  และแบบปรนัย   4  ตัวเลือก   จํานวน 30  ขอ ตามขอกําหนดของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
โดยตองการขอสอบจริง 22 ขอ   แบงเปนแบบอัตนัย 2 ขอ และแบบปรนัย 20 ขอ   สาเหตุที่สราง
แบบทดสอบเกินจํานวนที่ตองการ เพราะตองนําไปหาคุณภาพแบบทดสอบเปนรายขอ และคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามจํานวนที่ตองการ  
  2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เ ร่ืองโจทยปญหา  และตารางวิเคราะห
แบบทดสอบ  ไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ  และใหคําแนะนําแลวนําไปให  
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ดานการวัดผล ประเมินผล  และการจัด   
การเรียนการสอน   ตรวจสอบความถูกตองของการวัดและใชดุลพินิจ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity) และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
     + 1   หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
            0   หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
      - 1    หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
ปรับแกขอสอบอัตนัย จากขอความเดิมในตูปลามีปลาเงิน 325 ตัว มี ปลาทอง 425 ตัว ในตูปลามี
ปลาเงินและปลาทองทั้งหมดกี่ตัว แกไขเปนในตูปลามีปลาเงิน 325 ตัว มีปลาทอง 425 ตัว ในตูปลา
มีปลารวมทั้งหมดกี่ตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72

  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
จํานวน 30 คน 
  2.6 นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยคําตอบ        
ที่ถูกตองให 1 คะแนน  และคําตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน แลวนํามาหาคาสถิติของ
แบบทดสอบซึ่งเปนคาที่ยอมรับกันตามทฤษฎีการสรางขอสอบ  คือ คาความยากงาย (P)  คาอํานาจ
จําแนก  (D)  และคาความเชื่อมั่น (reliability ) 
   การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (discrimination) คือ ตรวจสอบวาขอสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
ถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดี (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 186) แตเนื่องจากมี
ขอสอบเกินขอสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ ขอสอบปรนัย จํานวน 30 ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบ     
ใหเหลือขอสอบอัตนัย 2 ขอ  ขอสอบปรนัย จํานวน 20 ขอ  โดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบ
ในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค คาความยากงาย (P)   และ         
2) มีคาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.23  ถึง 0.58    
   การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑการตรวจสอบคาความยากงาย (P) และ      
คาอํานาจจําแนก (D)  จํานวน  23  ขอ แบงเปนขอสอบปรนัย 20 ขอ ขอสอบอัตนัย 2 ขอ นํามาหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชวิธีการของคูเดอร -ริชารดสัน จากสูตร KR. 20 (มาเรียม  นิลพันธุ 
2547 : 182)       
  2.7  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาไปทดลองใชกับนักเรียน 
กลุมตัวอยางในงานวิจัย สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดังแผนภาพที่ 9 
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ขั้นที่ 1 

 
 

ขั้นที่ 2. 

 
 

ขั้นที่ 3. 

 
 
 
ขั้นที่ 4. 
 
 
ขั้นที่ 5. 

 
 
 
ขั้นที่ 6. 
 
 
 
 

ขั้นที่ 7. 
 
แผนภาพที่ 9    ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู            
 

 3. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย      
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัด          
การเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3  ระดับ  
(rating  scale) เพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  คือ  เห็นดวยมาก 3 คะแนน    
เห็นดวยปานกลางให 2 คะแนน เห็นดวยนอยให 1 คะแนน ขอคําถามแบงออกเปน 3 ประเด็น คือ  

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากเอกสารตาง ๆ 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา 
จํานวน 30 ขอ และใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา 

 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3  คน   ตรวจสอบและนํามาหาคา 
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวครั้งที่ 1  
ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบปรนัยมาหาคาอํานาจจําแนก (D) 
คาความยากงาย (P) และคาความเชื่อมั่น (KR-20) ดวยโปรแกรม SPSS 

 แลวเลือกแบบทดสอบไว 22 ขอ 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74

1) บรรยากาศในการเรียนรู   2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ประโยชนที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  จํานวน 10 ขอ สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ที่ใชในการใหความหมาย ดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11   เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 
2.50 -  3.00 
1.50 -  2.49 
1.00 -  1.49 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 

 
  3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  
  3.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 10  ขอ แบงเปนดานบรรยากาศใน
การเรียนรู 3 ขอ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขอ และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบ 4 MAT   4 ขอ 
  3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และ   
ผูเชี่ยวชาญ  ดานการวัดผล  ดานเนื้อหา  และดานการสอน  จํานวน 3 คน  ตรวจสอบความถูกตอง
ของการวัด  และใชดุลยพินิจเพื่อตรวจความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม   นําตารางวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  โดยไดคา IOC เทากับ 1 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
   +1    หมายถึง   แนใจวาเกณฑการประเมินวดัความสามารถนั้นได 
       0    หมายถึง  ไมแนใจวาเกณฑการประเมินวดัความสามารถนั้นไดหรือไม 
   -1   หมายถึง   แนใจวาเกณฑการประเมินไมสามารถความสามารถนั้นได 
  3.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ        
3  คน  โดยแกไขขอความในแบบสอบถามความคิดเห็น ดานบรรยากาศในการเรียนรู  ขอความเดิม  
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซ่ึง กันและกัน  แกไขเปนนักเรียนไดแลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู      
ขอความเดิมเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  แกไขเปนนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงจากนั้น
เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  เพื่อแกไขกอนนําไปทดลองใช  
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  3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางในการทดลองตามแผนภาพที่ 10  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
ขั้นที่ 1 
 
ขั้นที่ 2. 
 
 
ขั้นที่ 3. 
 
 

 
ขั้นที่ 4. 
 
 
ขั้นที่ 5. 
 
 
แผนภาพที่ 10    ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทดลอง  และการเก็บรวบรวมขอมลูผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดงัตอไปนี้  
 1.  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน (pretest)  ดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ
ทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหากับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3โรงเรียน       
สารสิทธิ์พิทยาลัย 
 2. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ตามแผน      
การจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 5 แผนเปนระยะเวลา 10 ช่ัวโมง ไดทําการทดลองสอน
ในชวงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นสรางประสบการณ  : เปนขั้นการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจ  
และจูงใจใหนักเรียนอยากเรียน   โดยเนนการพัฒนาสมองซีกขวาของนักเรียน โดยครูใชกิจกรรม  
ตั้งคําถามใหนักเรียนคิด และใชจินตนาการ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ    และผูเช่ียวชาญ  3  คน 
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่แกไขปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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  ขั้นที่ 2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ : เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียน สะทอน
ความรูความคิด และประสบการณ  เนนการพัฒนาสมองซีกซายของนักเรียน โดยใหนักเรียน
อภิปราย และอธิบายใหเหตุผลตามความคิดของตนเอง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด :  เปนขั้นที่จัดกิจกรรมให
นักเรียนไดพัฒนาสมองซีกขวา  โดยอาศัยการสังเกต และเชื่อมโยงความรูความคิดไปสูมโนคติ   
โดยครูใหขอมูลวิธีการ และการสาธิต 
  ขั้นที่ 4  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด : เปนขั้นที่ใหสาระการเรียนรู  หรือขอความรู  
โดยอาศัยส่ืออุปกรณ  หรือเทคนิคการสอนตางๆตามความเหมาะสม ขั้นนี้นักเรียนไดรับการพัฒนา
สมองซีกซาย โดยนักเรียนทดลองทําแบบฝกหัดหาคําตอบดวยตนเอง 
  ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด : เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนา  หรือเกิดมโนคติซ่ึงเปนการพัฒนาสมองซีกซายของนักเรียน โดย
นักเรียนทําใบงานเลือกวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
  ขั้นที่ 6 ขั้นวางแผนและสรางผลงาน : เปนขั้นที่ใหนักเรียนใชสมองซีกขวาเพื่อ
ปรับแตงสาระการเรียนรูที่พบใหแจมชัด โดยนักเรียนทํากิจกรรมในการแกปญหา 
  ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช : เปนขั้นที่จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดใชสมองซีกซาย โดยการวิเคราะหวิจารณหรือหาขอเดน-ขอดอย  และปรับปรุงให
สมบูรณ  หรือประยุกตใชขอความรูในสถานการณใหมอยางอิสระดวยตนเอง โดยนักเรียนนําเสนอ
ผลงานของตนเองในกลุม 
  ขั้นที่ 8 ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน : เปนขั้นที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดพัฒนาสมองซีกขวา  โดยรวมกันแลกเปลี่ยนขอความรูที่พบหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ โดยนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 3. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (posttest) ดวยแบบทดสอบผลการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้นซึ่งเปนขอสอบฉบับเดียวกับขอสอบที่ทําการทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ   
 4.  ผูวิจัยใหนกัเรยีนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 5.  นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  และผลจากการทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูลตาม แผนภาพที่ 11  สรุปขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอมูล 
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                                       นักเรียนแสดง 

                                        ความถนัด ความเขาใจในเนื้อหาวิชา 
                                           ออกมาเปนผลงานในรูปแบบตาง ๆ 

                                            เชน การสรางชิ้นงาน 
 

                                                          ผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 11    ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลแบบ 4 MAT 

ทดสอบกอนเรียน  (pretest)   

ทบทวนความรูเดิม

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน

นักเรียนคิดไตรตรองและรวมกันอภิปรายกลุมยอย 
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนสรางความคิดรวบยอดของตนเองโดยอาศัยการสังเกต 

นักเรียนศึกษาคนควา หาขอมูลเพิ่มเติม โดยศึกษาจากใบความรู สื่ออุปกรณ 

นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจากใบงาน แบบฝกหัด 

1. ขั้นสรางประสบการณ    

2. ขั้นวิเคราะห

3. ขั้นปรับประสบการณเดิม 
     เขาสูความคิดรวบยอด 

4. ขั้นพัฒนาสูความคิด 
     รวบยอด 

5. ขั้นปฏิบัติตามความคิด 
    รวบยอด 

นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

 สรุปความคิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยนความรู ความคิด

ทดสอบหลังเรียน  (posttest)        

6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 

7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไป 
     ประยุกตใช 

8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยน    
    ความรูของตนเองกับผูอื่น 

ซอมเสริม 

ไมผาน 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  มีรายละเอียดดังนี้  
     1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of ltem Objective Congruence : IOC) 
    1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร  ดําเนินการ
ดังนี้ 
   1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของแบบทดสอบโดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of ltem Objective Congruence : IOC) 
   1.2.2 ตรวจสอบคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของขอสอบ 
        1.2.2.1 การตรวจสอบคาความยากงาย (P)  คือ สัดสวนระหวางจํานวน
ผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-
0.80 (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 188)   
        1.2.2.2 การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (discrimination) คือตรวจสอบ
หาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.20 ขึ้นไป ถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดี (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 186) 
   1.2.3    การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) คือ การตรวจสอบผลการวัด
ที่สม่ําเสมอและคงที่  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน จากสูตร 
KR. 20  (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 180)  โดยใชเกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป 
    1.3  ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการดังนี้  
   ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาคาดัขนีความสอดคลอง (Index of ltem  
Objective  Congruence : IOC) 
 2.  การตรวจสอบสมมติฐาน 
      2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหาใช
คาสถิติดังนี้ 
   2.2.1 คาเฉลี่ย  (Χ ) 
   2.2.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และ
เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร   โดยการทดสอบคา  t-test แบบ 
dependent 
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  2.2  การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น  
3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับวิธีดําเนินการวิจัย สรุปไดดังตารางที่ 12 
  
ตารางที่ 12  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ / การวิเคราะหขอมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบ 
   ผลการเรียนรูเรื่อง 
   โจทยปญหาของ   
   นักเรียนช้ัน    
   ประถมศึกษาปที่ 3  
   กอนและหลังเรียน 
   ที่เรียนดวยการจัด 
   การเรียนรูแบบ  
   4 MAT 
 
 

- สรางแผนการสอนให 
  ผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบ 
- ทดลองกับนักเรียนช้ัน  
  ป. 3/2 (tryout) 
- ทดลองกับนักเรียนช้ัน  
  ป.3/3 
- วัดความสามารถในการ 
   แกปญหาทางคณิตศาสตร 
   กอนเรียน 
- จัดการสอนตามแผนการ 
  จัดการเรียนรู 
- วัดความสามารถในการ 
  แกปญหาทางคณิตศาสตร 
  หลังเรียน  
 

- แผนการจัดการเรียนรูโดยใช 
  การจัดการเรียนรูแบบ  
  4 MAT  ตรวจสอบความ 
  เที่ยงตรง (IOC)  
- แบบทดสอบวัด 
  ความสามารถในการ  
  แกปญหาทางคณิตศาสตร 
  กอนและหลังเรียน 
  วิเคราะหขอมูลโดยการ  
  ตรวจสอบความ 
  เที่ยงตรง (IOC)  
  คารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  (S.D.) และทดสอบ 
  สมมติฐานโดยสูตร t-test 
  dependent 

2. เพื่อศึกษาควาคิดเห็น 
   ของนักเรียน 
   ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
   ที่เรียนโดยใชการจัด 
   การเรียนรูแบบ  
   4 MAT 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
  ของนักเรียนที่ไดรับการ   
  เรียนรูโดยใชการจัด 
  การเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

- นักเรียนช้ัน 
   ประถมศึกษา 
   ปที่ 3/3   
   จํานวน 28 คน   
   จาก  
   1 หองเรียน 
 
 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
  วิเคราะหขอมูลโดยการ 
  ตรวจสอบความ 
  เที่ยงตรง ( IOC)   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูวจิยัได
เก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น  ที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน นําไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษา   
ปที่ 3/3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 28  
คน  โดยทดสอบกอนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  ทดสอบหลังเรียน  
และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปน   
การตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา ของนักเรยีนชั้นประถมศกึษา
ปที่ 3 กอนและหลังการจดัการเรียนรูดวยวธีิการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 3 ที่มีตอวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 
4  MAT 
 

ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ   4  MAT 
 การวิเคราะหขอมูล  เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1  ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  แตกตางกันหรือไม 
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ตารางที่ 13  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  
 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

ขอสอบ การทดสอบ คะแนนเต็ม Χ  S.D. t-test sig 
กอนเรียน 10 3.29 2.31  

อัตนัย หลังเรียน 10 8.43 1.37 

 

-15.12 
 

0.00 

กอนเรียน 20 5.79 1.91  

ปรนัย หลังเรียน 20 19.96 1.62 

 

-39.99 
 

0.00 

กอนเรียน 30 9.07 3.85  

รวม หลังเรียน 30 27.21 2.54 

 

-33.23 
 

0.00 

 
 จากตารางที่ 13 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา ของนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (Χ = 9.07, S.D = 3.85) และหลังเรียน (Χ = 27.21, S.D = 2.54) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว เมื่อพิจารณาการทดสอบแตละแบบจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยใน
การสอบแบบอัตนัยกอนเรียน (Χ = 3.29, S.D = 2.31) และหลังการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  
(Χ = 8.43, S.D = 1.37) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย    
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และคะแนนเฉลี่ยในการสอบแบบปรนัยกอน (Χ = 5.79, S.D = 1.91)
และหลังการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  (Χ = 19.96, S.D = 1.62) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดย
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
   

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียนรู 
แบบ 4 MAT    
 การวิเคราะหขอมูล   เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT อยูในระดับใด รายละเอียดดัง    
ตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  วิเคราะหความคดิเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรายดาน 
 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
แบบ 4 MAT เปนรายดาน 

 

Χ  
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 

ลําดับที่ 

ดานบรรยากาศ 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.99 0.02 เห็นดวยมาก 2 
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 2.99 0.02 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.99 0.02 เห็นดวยมาก - 
  

 จากตารางที่ 14   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ตีอ
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก 
(Χ = 2.99, S.D. = 0.02) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ทั้ง 3 ขอโดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ลําดับที่ 1 บรรยากาศในการเรียนรู (Χ = 3.00, S.D. = 0.00) 
ลําดับที่ 2 นักเรียนมีความคิดเห็นเทากันในดานกิจกรรมการเรียนรู (Χ = 2.99, S.D. = 0.02)  และ
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  (Χ = 2.99, S.D. = 0.02)  ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 15   วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
แบบ  4 MAT เปนรายขอ 

 

Χ  
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

 

ลําดับที่ 

ดานบรรยากาศ 
1. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุม 

 
3.00 

 
0.00 

 
เห็นดวยมาก 

 
1 

2. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
3. การเรียนสนุกสนานไมเครงเครียด 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

รวม 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4. มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรียน 

 
3.00 

 
0.00 

 
เห็นดวยมาก 

 
1 

5. นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
6. มีการใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
7. นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT อีกใน 
    การสอนเนื้อหาอื่น 

2.96 0.19 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.99 0.02 เห็นดวยมาก 2 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
แบบ  4 MAT เปนรายขอ 

 

Χ  
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

 

ลําดับที่ 

ประโยชนทีไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ4 MAT ชวยนักเรียนมี 
    ความกลาแสดงออกและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
3.00 

 
0.00 

 
เห็นดวยมาก 

 
1 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ4 MAT ชวยใหนักเรียน 
    ทํางานอยางเปนระบบ 

3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

10. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน 
      ชีวิตประจําวันได 

2.96 0.19 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.99 0.02 เห็นดวยมาก 2 
คาเฉลี่ยรวม 2.99 0.02 เห็นดวยมาก 

  

 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ    
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
นักเรียนเห็นดวยมาก ทุกขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานบรรยากาศ 
ลําดับที่ 1 นักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุม (Χ = 3.00, S.D. = 0.00) ลําดับที่ 2 นักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (Χ = 3.00, S.D. = 0.00) และลําดับที่ 3 การเรียนสนุกสนาน
ไมเครงเครียด (Χ = 3.00, S.D. = 0.00) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ลําดับที่ 4 มีการทบทวนความรู
เดิมใหนักเรียน (Χ = 3.00, S.D. = 0.00) ลําดับที่ 5 นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง (Χ = 3.00, S.D. = 
0.00) ลําดับที่ 6 มีการใชส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา (Χ = 3.00, S.D. = 0.00) 
ประโยชนทีไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ลําดับที่ 7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ        
4  MAT  ชวยนักเรียนมีความกลาแสดงออกและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Χ = 3.00, S.D. = 0.00)  
ลําดับที่ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบ  (Χ = 
3.00, S.D. = 0.00)  ลําดับที่ 9 นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT อีกในการสอน
เนื้อหาอ่ืน (Χ = 2.96, S.D. = 0.19) และลําดับที่ 10 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (Χ = 2.96, S.D. = 0.19) 
 นอกจากนี้จากการสังเกต   และบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนหลังจัด          
การเรียนรูแบบ 4 MAT  ตามแผนการเรียนรูที่ 1-5 พบวาเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ 
4 MAT  โดยมีขั้นตอนการสอน  คือ 1) ขั้นสรางประสบการณ  2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ         
3) ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด  4) พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด  5) ขั้นดําเนินตามความคิด  
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6) ขั้นปฏิบัติเพิ่มเติม  7) ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช  และ 8)  ขั้น แลกเปลี่ยนประสบการณ  
นักเรียนมีพัฒนาการในการทํากิจกรรมดีขึ้นตามลําดับ โดยในขั้นตอนที่ 8 ขั้น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ  นักเรียนจะมีปญหาในการแลกเปลี่ยนประสบการณกันมากที่สุด โดยในบันทึกทาย
แผนการจัดการเรียนรูทําใหทราบวา นักเรียนยังขาดความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
เพื่อนสมาชิกในหองเรียน  ไมกลาตัดสินใจในการทํางานทํากิจกรรมกลุม  นักเรียนที่เรียนออนจะรอ
ใหนักเรียนที่เรียนเกงกวาเปนคนทํากิจกรรมเพียงฝายเดียวโดยมักจะนั่งมองเพื่อนทํางาน  แตเมื่อครู
คอยกระตุนใหมีสวนรวมในการทํางานกลุมใหมีการแบงงานในกลุมตามความสามารถใหนกัเรยีนที่
เรียนเกงกวาชวยใหคําแนะนํา   เปดโอกาสใหเพื่อนที่เรียนออนกวาชวยแสดงความคิดเห็น  หรือ
คอยชวยในการเขียนคําตอบ   เพื่อนําเสนอผลงานของกลุม ทําใหการทํางานกลุมตามระบบ 4 MAT     
ของนักเรียนมีการทํากิจกรรมการเรียน  ไดบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู  และนักเรียนมี
ความสามารถในการทํากิจกรรมโดยอิสระมากขึ้น โดยครูเปนผูมีบทบาทในการคอยชี้นําและให
คําปรึกษา  จึงทําใหบรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนานผอนคลาย  นักเรียนมีความสนุกสนาน
ในการเรียน  และสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเปนที่นาพอใจ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  ซ่ึงผูวิจัย
ไดดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ   pre  experimental  design   แบบ
กลุมเดียวสอบกอนและหลัง  (one-group pretest-posttest design)  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้ 1)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหากอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จํานวน 112 คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดมาจากการสุมหองเรียน โดยวิธี      
จับสลาก  ไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 จํานวน 28 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก       
1) แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวน 5 แผน ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00   2) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา จํานวน 1 ฉบับ  ใชทดสอบทั้งกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน 
(posttest) โดยเปนขอสอบปรนัย  ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ ไดแก  1) ดานความเขาใจทาง
คณิตศาสตร  2) ดานการนําไปใช   และ 3) ดานการวิเคราะห และขอสอบอัตนัย (แสดงวิธีทํา) 2 ขอ 
ขอละ 5  คะแนน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบ 4  MAT จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  
scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย จํานวน 10 ขอ  ซ่ึงถามใน         
3 ประเด็น คือ 1)  บรรยากาศในการเรียนรู  2) กิจกรรมการเรียนรู  และ  3) ประโยชนที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนรู 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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 1. ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหากอน และหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัด     
การเรียนรูแบบ 4 MAT แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย      
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ไดตั้งไว 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธี   
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ทั้ง 3 ขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ลําดับที่ 1 
บรรยากาศในการเรียนรู  ลําดับที่ 2  นักเรียนมีความคิดเห็นเทากันในเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู  และ
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ทุกขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ นักเรียนมี   
การชวยเหลือกันในกลุม  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเรียนสนุกสนาน   
ไมเครงเครียด  มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรียน   นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง มีการใชส่ือการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  ชวยนักเรียนมี    
ความกลาแสดงออกและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ4 MAT ชวยให
นักเรียนทํางานอยางเปนระบบ   นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT อีกในการสอน
เนื้อหาอ่ืน และนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้  
ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหากอน  และหลัง   
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบ         
4 MAT เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการใชสมองและพัฒนาสมองโดยตรง (brain based learning) 
อีกทั้งยังคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  กิจกรรมการเรียนสงเสริมการพัฒนาสมองสวนบน
ทั้งสองซีก  คือสมองซีกซายและสมองซีกขวา  ใหทํางานไดอยางสมดุล  นักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางมีอิสระ  ครูจะทําหนาที่เปนผูแนะนําหรือสนับสนุนการเรียนรู  นักเรียนทุกคนไดทํา
กิจกรรม  รวมกันคิด รวมกันวิเคราะหไตรตรอง  สรางความคิดรวบยอดไดดวยตนเองลงมือ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความถนัดของแตละบุคคลโดยผูวิจัยซ่ึงเปนผูดําเนินการสอนเองไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปน 4  สวน  8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สรางประสบการณโดยครูจัดกิจกรรมเพื่อ
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สรางประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมแกนักเรียน  โดยกิจกรรมที่ครูจัดจะเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิมของนักเรียน  เชน การรองเพลง เลนเกม การแขงขัน การคิดเลขเร็ว เนื้อหา
เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ  หาร ที่นักเรียนเคยเรียนมาแลว  เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมนักเรียนได
เชื่อมโยงกิจกรรมมาเปนความรูของตนเอง  ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ  เปนการกระตุนให
นักเรียนคิดวิเคราะหและไตรตรอง  เกี่ยวกับประสบการณที่ไดปฏิบัติในขั้นที่ 1 เชน การใหนักเรียน
วิเคราะหและสรุปกฎเกณฑทางคณิตศาสตรจากเกม หรือจากสถานการณจําลอง เปนตน ซ่ึงนักเรียน
จะไดรับการพัฒนาการคิดวิเคราะห  และการคิดเชิงเหตุผลในขั้นนี้  ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณเดิม
เขาสูความคิดรวบยอด  เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนนําความรูความเขาใจจากการวิเคราะห
ประสบการณในขั้นที่ 1 และ 2 มาเชื่อมโยงกับขอมูลเนื้อหาใหม  เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหา     
จนสามารถสรางเปนความคิดรวบยอด   โดยครูนําเสนอเนื้อหาใหมที่มีความเกี่ยวโยงกับ
ประสบการณเดิมของนักเรียนในขั้นที่ 1 และ 2  ดวยการใชส่ือและตัวอยางประกอบการอธิบาย  
เชน ครูนําเสนอโจทยปญหาระคน โดยมีขอความเกี่ยวกับการบวก การลบ ซ่ึงเปนประสบการณเดิม
อยูในโจทยเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูใหมเกี่ยวกับโจทยปญหาระคน โดยมีขอความเกี่ยวกับ        
การบวก   การลบ ซ่ึงเปนความรูเดิมซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมเขาสูความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับโจทยปญหาระคน  ขั้นที่ 4  พัฒนาความคิดรวบยอด  เปนขั้นกระตุนใหนักเรียน
วิเคราะหและไตรตรองแนวคิดที่กําลังจะเกิดเปนความคิดรวบยอดในขั้นที่ 3 ใหเกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น  เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดที่สมบูรณ  โดยครูใหนักเรียนคนควาและวิเคราะหจากใบความรู
รวมทั้งใหมีการอภิปรายซักถาม  นอกจากนั้นครูยังชวยอธิบายเพิ่มเติม กระตุนดวยคําถามให
นักเรียนสรุปความรูใหถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น  ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  เปนขั้นที่ครูจัด
โอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงตามความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาใหมที่นักเรียนสรางขึ้นจาก   
ขั้นที่ 4 โดยครูจะใหนักเรียนทดลองทําใบงานหรือแบบฝกหัดการแกโจทยปญหา  ซ่ึงครูจัดทําขึ้น  
และมีการศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุม  นักเรียนจะใชความรู  ที่ไดรับการพัฒนามาจากขั้นที่ 4      
ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 6 วางแผนสราง
ผลงาน  เปนขั้นที่ครูกระตุนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เชน ใหนักเรียนแตงโจทยปญหา
เองตามความคิดอยางอิสระ ซ่ึงนักเรียนจะไดวางแผนสรางผลงานของตนเอง โดยใชความคิด       
รวบยอดในขั้นที่ 4 และ 5 เปนพื้นฐาน  ขั้นที่ 7 วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช  เปนขั้นที่มุงให
ผูเรียนสามารถแสดงแนวทางการนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริง โดยครูใหนักเรียนคิดวิเคราะห
แนวทางที่จะนําความรูไปใชประโยชน  เชน ครูใหนักเรียนนําสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน    
มาสรางเปนโจทย และแสดงวิธีแกปญหา  เพื่อใหนักเรียนสามารถแกปญหาในชีวิตจริงที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  และขั้นที่ 8  นําเสนอแลกเปลี่ยนความรูของตนเองกับผูอ่ืน  โดยครูใหโอกาสนักเรียน
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ไดนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณที่ไดรับจากการลงมือกระทํา
ตอผูอ่ืนในรูปแบบตาง ๆ เชน นําเสนอการแตงโจทยปญหาหนาชั้นเรียน โดยครูเปนผูประเมิน  
ผลงานของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอนของนักเรียนมีคาการเรียนรูไดสูงขึ้น                 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ 3 คน คือ แมคคารธี (McCarthy 1997 : 46-51)  ไดศึกษา
การเรียนของนักเรียน4 แบบ  ในระบบ 4 MAT ที่นักเรียนสามารถนําไปใชในหองเรียน                
ในขณะเดียวกันนักเรียนสามารถพัฒนาความรูไดครบถวนตามวงจรการศึกษา โดยเปนไปตามวงจร
ธรรมชาติจากความรูสึกจนไปถึงผลสะทอนกลับมาใหคิดวิเคราะห  ในที่สุดแสดงออกมาเปน
พฤติกรรม  โดยครูไมแบงนักเรียนเปนประเภทตาง ๆ แตชวยพวกเขาใหเกิดความสมดุลและมีความ
พรอมสมบูรณ   สอดคลองกับแนวคิดของ   โบเวอร (Bower 1987 : Abstract)   ซ่ึงศึกษาผลการใช
ระบบ 4 MAT ในการจัดการเรียนการสอน  คือ กลุมที่ใชระบบ 4 MAT และกลุมที่ใชหนังสือเรียน 
เพื่อใหนักเรียนไดใชสมองซีกซายเทานั้น ทั้งสองกลุมไดรับการสอนเรื่องการคนกฎแรงโนมถวง
ของนิวตันใชเวลา 3 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และเจตคติในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน 2 กลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจากการตอบปญหา 
ที่ตองคิดวิเคราะหมีคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา    
เลาเรียนดี (2548 : 74) ที่ไดกลาวโดยสรุปไววาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงสงเสริมพัฒนาความรู 
ความคิด  ความสามารถในการแกปญหาและวิธีการเรียนรู  เพื่อสรางองคความรูดวยตนเองเปน       
การจัดการเรียนรูที่เนนการสงเสริม  พัฒนาการใชสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลยกันในอันที่
จะพัฒนาผู เ รียนที่มีความแตกตางกัน  ซ่ึงมีงานวิจัยภายในประเทศที่ใชกิจกรรมการเรียนรู            
แบบ 4 MAT ที่มีผลการวิจัยที่สอดคลองกัน คือ กุสาวดี  สนธิสุวรรณ (2546 : บทคัดยอ) ธันยชนก  
สรรพสาร (2546 : 75-7)  ศุภณี  ธรรมปติ (2546 : 74-76)  สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547 : 95-101) และ
ศศิธร  เถ่ือนสวาง (2548 :132-133) โดยผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ไพจิตร เชื้ออํ่า (2546 : 67-70)  อัมพวัน  ศรีเพ็ชรวรรณดี  (2546 : 48-50)   
สุณิสา  เกียวกุล (2548 : บทคัดยอ) กนกกร แววพหูสูต  (2549 : บทคัดยอ)  และจันทนา  พงษรัตน   
(2549 : 132-133) โดยผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรชัย  นาเวียง (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษโดย
ใชรูปแบบ 4  MAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียรอยละ 72.75 ซ่ึงผานเกณฑเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่โรงเรียนกําหนดไวรอยละ 70.00  สอดคลอง
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กับงานวิจัยของ ปยลักษณ โพธิวรรณ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียน     
การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT  เร่ืองโมเลกุลโคเวเลนต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       
ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  ผานเกณฑเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีของโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช คือจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑเปาหมายคิดเปนรอยละ 77.77 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาภรณ แสนเหลา (2547 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง
เศษสวน โดยใชรูปแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแตรอยละ 
70.00 ขึ้นไป มี 24  คนคิดเปนรอยละ 82.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอราวัณ  เมิงไชยสงค (2547 : 93-96)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 4 MAT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย     
ทั้งชั้นคิดเปนรอยละ 82.12 ของคะแนนเต็ม  และรอยละ 85.00 ของนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 
ผานเกณฑรอยละ 70.00 ของคะแนนเต็มและของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงจะเห็นไดวาการนํา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  4 MAT มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอ
การเรียนของนักเรียนทําใหมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น เปนการตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของ
ผูเรียนที่แตกตางกัน 
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธี  
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ทั้ง 3 ขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ                   
1) บรรยากาศในการเรียนรู  2)  กิจกรรมการเรียนรู  และ 3) ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT  ตามลําดับ 1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา นักเรียน  
เห็นดวยมากในทุกขอ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุม ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเรียนสนุกสนานไมเครงเครียด ไดเรียนรูรวมกันโดยตลอด ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT  ผูเรียนมีการปฏิบัติงานดวยตนเองภายในกลุมเปน          
สวนใหญ  ครูเปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวกและชวยช้ีแนะในการปฏิบัติงานของนักเรียน     
ทําใหนักเรียนมีความรูสึกมีอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง มีโอกาสไดแสดงความคดิเหน็
รวมกันภายในกลุม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 75) บทบาทสําคัญของ
ผูเรียนคือการปฏิบัติ  และบทบาทสําคัญของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT   ก็คือ      
1) ผูสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 2) ผูใหความรูและทักษะ 3)  ผูใหความชวยเหลือ และ 4) ผูมองงาน
ของผูเรียนเพื่อรวมศึกษา สืบคน  ทดลองความรูใหม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ         
ชูศรีพัฒน (2547 : 100)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  ชวยใหบรรยากาศในการเรียน
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สนุกสนานเปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุณิสา  เกียวกุล 
(2548 : 116) ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวย
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  พบวาดานบรรยากาศในการเรียนขอที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด ไดแก 
ขอที่ 1 นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT       
นักเรียนรูสึกวาการเรียนงายเพราะการสอนมีการจัดลําดับ  การเชื่อมโยงประสบการณเกาจาก        
การเรียนรูซ่ึงมีอยูเดิมกับการเรียนรูใหม   และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย  นาเวียง (2546 : 
บทคัดยอ)   อัมพวัน  ศรีเพ็ชรวรรณดี  (2546 : บทคัดยอ)  สุมาภรณ  แสนเหลา  (2547 : บทคัดยอ) 
ปยลักษณ  โพธิวรรณ (2547 : บทคัดยอ) และเอราวัณ  เมิงไชยสงค  (2547 : 96)  ดานความคิดเห็น
ของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT ที่ เปนไปในแนวทาง
เดียวกันคือ นักเรียนมีความสุข มีความสนุกสนาน มีความพอใจในการทํางานเปนกลุม  และมีความ
กระตือรือรนในการเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับกฎการเรียนรูของ ธอรนไดค (Hergenhahn and Olson 
1993 : 56-57, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2545 : 51)   เร่ืองกฎแหงความพึงพอใจ  (law of effect) 
เมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจยอมอยากจะเรียนรูตอไป  แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจ  จะไมอยาก
เรียนรู ดังนั้นการไดรับผลที่พึงพอใจ  จึงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู  2)  ดานกิจกรรมการเรียนรู  
โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวานักเรียนเห็นดวย
มากในทุกขอเรียงตามลําดับคือ  มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง มีการใชส่ือการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจบทเรียน  และลําดับสุดทายคือ นักเรียน
ตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT อีกในการสอนเนื้อหาอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของ
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่วา ขยัน  ศรัทธา  ราเริง ซ่ึงนักเรียนตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
กับเพื่อนสมาชิกในกลุมดวยความขยันหมั่นเพียร  มีความไววางใจในครูผูสอนที่คอยใหคําชี้แนะ
และมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
คอลบ  (Kolb 1976, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 63)   ไดเสนอแนวคิดไววา   มนุษยมี
กระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน  หรือมีวิธีการจัดการกับความรูที่ไดแตกตางกัน  บางคนเกิด       
การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง บางคนมีความถนัดและชอบที่จะเรียนรูดวยการสังเกต  คิดและ
ไตรตรอง  สะทอนความคิดเกี่ยวกับเหตุการณหรือส่ิงที่ไดเห็น ซ่ึงเปนลักษณะหรือวิธีการเรียนรูที่
แตกตางกันโดยส้ินเชิง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  รุง   แกวแดง (2540 : 90-117) ที่วาการจัด
การศึกษาประกอบดวยกระบวนการหลัก 2  กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรูกับกระบวน      
การสอน  ซ่ึงกระบวนการสอนตองเปนไปเพื่อการเรียนรูของผูเรียน และ 3) ประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4  MAT โดยภาพรวมพบวา 
นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวานักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ     
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เรียงตามลําดับคือ  ชวยใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบและลําดับ
สุดทายคือ นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเนื้อหาเรื่องโจทยปญหาทางคณิตศาสตร มีสวนเกี่ยวของกับการแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน  และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียน
ทํางานอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผนในการทํางาน  และในกระบวนการเรียนมี               
การแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนรวมชั้น  พรอมทั้งการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันจาก   
การรวมกิจกรรมสถานการณจําลองในการซื้อขาย  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร           
เถ่ือนสวาง (2548 : 141) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการคิด  และ
ปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากขึ้น  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  กนกกร  แววพหสููต  
(2549 : บทคัดยอ) ดานความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวาการนําความรูความ
เขาใจไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  นักเรียนสวนใหญตอบวาสามารถนําความรู      ความเขาใจ
เร่ืองการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยไปใชที่บานได 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหากอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ดวยมากในทุกดาน  ดังนั้นครูควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ไปทดลองใชในการจัด      
การเรียนรูคณิตศาสตรในบทเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันได 
 2.  จากการสังเกตและการบันทึกหลังการสอน พบวาในการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
ครูจะตองเปนผูควบคุมดูแลนักเรียนอยางใกลชิด   เพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมตามขั้นตอน
ของ 4 MAT ทั้ง 8 ขั้นตอน ไดสําเร็จ  โดยข้ันตอนที่นักเรียนมีความสามารถนอยที่สุดคือขั้นที่ 8 
นําเสนอและเปลี่ยนความรูของตนเองกับผูอ่ืน  ดังนั้นครูควรฝกใหนักเรียนกลาพูด  กลาแสดงออก
ตอหนาชุมชนใหมากขึ้น   โดยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการพูดตอหนาชุมชนใหมากขึ้น    
เพื่อฝกความกลาแสดงออกใหกับนักเรียน 
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ขอเสนอแนะในการทําการวจัิยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยการนําการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT ไปใชเปรียบเทียบกับวิธีสอน
อ่ืน ๆ เชน  การจัดการเรียนรูแบบ KWDL   การจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus  การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เปนตน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู และความคงทนของการเรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  เชน   วิทยาศาสตร   ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นอื่น ๆ 
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ตารางที่ 16  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
       องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5  แผนการจัดการเรียนรู  จากผูเชี่ยวชาญ   
       จํานวน  3  คน 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
1 2 3 

  

∑ R    
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  โจทยปญหาการบวก 
1.  สาระสําคัญ 

     

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและการประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.2  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  16   (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
1 2 3 

  

∑ R    
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  โจทยปญหาการลบ 
1.  สาระสําคัญ 

     

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและการประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.2  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
1 2 3 

  

∑ R    
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  โจทยปญหาการคูณ 
1.  สาระสําคัญ 

     

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและการประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.2  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 106

ตารางที่ 16 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
1 2 3 

  

∑ R    
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  โจทยปญหาการหาร 
1.  สาระสําคัญ 

     

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและการประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.2  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
1 2 3 

  

∑ R    
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  โจทยปญหาระคน 
1.  สาระสําคัญ 

     

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและการประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3  สอดคลองกับการวดัและประเมนิผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.2  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
        องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 
1 2 3 4 5 

 
คาดัชนีความสอดคลอง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
ตารางที่  18  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ขอที่ 
1 2 3 

 

∑ R 
 

IOC 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  18   (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ขอที่ 
1 2 3 

 

∑ R 
 

IOC 

20 +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 +1 +1 +1 3.00 1.00 
27 +1 +1 +1 3.00 1.00 
28 +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 +1 +1 +1 3.00 1.00 

 
ตารางที่  19   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบแสดงวธีิทํา 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ขอที่ 
1 2 3 

 

∑ R 
 

IOC 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  20  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมนิ 
1 2 3 

  

∑ R       
 

IOC 

บรรยากาศในการเรียนรู 
1.  นักเรียนมีการชวยเหลือกนัในกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2.  นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
     ซ่ึงกันและกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การเรียนสนุกสนานไมเครงเครียด +1 +1 +1 3.00 1.00 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4.  มีการทบทวนความรูเดิมใหนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติจริง +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  มีการใชส่ือการสอนเพื่อใหนักเรยีนเขาใจบทเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
7.  นักเรียนตองการใหครูจดัการเรียนรู 
     แบบ 4 MAT อีกในการสอนเนื้อหาอ่ืน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  
4 MAT 
8.  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MATชวยใหนกัเรียน 
    มีความกลาแสดงออกและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3.00 

 
 

1.00 

9. การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MATชวยใหนกัเรียน 
   ทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน 
      ชีวิตประจาํวันได 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  21   คาความยากงาย ( P)  และคาอํานาจจําแนก  ( D)   ของแบบทดสอบเลือกคําตอบ  
 

ขอท่ี P D  ขอท่ี P D 
1 0.38 0.30  16 0.65 0.45 
2 0.64 0.25  17* 0.92* 0.47 
3 0.66 0.33  18* 0.82* 0.60 
4 0.40 0.29  19 0.71 0.50 
5 0.50 0.45  20 0.28 0.24 
6 0.54 0.50  21 0.33 0.32 
7 0.26 0.28  22* 0.25 0.18* 
8* 0.28 0.14*  23 0.27 0.58 
9 0.75 0.38  24 0.30 0.24 
10 0.71 0.42  25 0.24 0.41 
11 0.63 0.36  26 0.28 0.23 
12 0.55 0.53  27* 0.83* 0.07* 

13* 0.87* 0.18*  28* 0.19* 0.03* 
14 0.45 0.26  29 0.30 0.26 
15 0.79 0.28  30 0.33 0.34 

 
ตารางที่  22   คาความยากงาย ( P )  และคาอํานาจจําแนก  ( D)   ของแบบทดสอบแสดงวิธีทํา 
 

แบบทดสอบแสดงวิธีทํา P D 
1 0.50 0.25 
2 0.57 0.38 
3 0.38 0.47 

หมายเหตุ 
 1. ขอสอบขอที่  13, 17, 18, 27   มีคา P มากกวา 0.80  ถือวาเปนขอสอบที่งาย  และ      

ขอที่ 28 มีคา P นอยกวา 0.20 ถือวาเปนขอสอบที่ยาก 
 2. ขอสอบขอที่  8, 13, 22, 27, 28  มีคา D  นอยกวา 0.20  เปนขอสอบที่ไมมีอํานาจ
จําแนก 
 3. เนื่องจากจํานวนขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการ  จึงตัดออกแบบเจาะจง  ไดแก       
ขอ 1, 10, 16 และแบบทดสอบแสดงวิธีทํา ขอที่ 2 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ใชสูตรดังนี ้

  1.1 คาความยากงาย  (P) (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 188) 
 

    P = R / N 
 

   P แทน คาความยากงาย 
     R แทน   จํานวนคนที่ทาํขอนั้นถูก 
     N แทน จํานวนคนที่ทาํขอนั้นทั้งหมด  

    เกณฑความยากงายระหวาง  0.20 - 0.80 
 

  1.2 คาอํานาจจําแนก (D)  (มาเรยีม  นิลพันธุ 2547 : 186) 
 

    D = 
N/2

RR LU −  
 

D แทน คาอํานาจจําแนก 
Ru แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
RL แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
เกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
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ภาคผนวก   ข 
 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 23  ผลการเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยทายแผน 
ดวยวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 

คะแนน
แบบทดสอบ 

 
เลขที่ 

ชุดที่ 1 
(5) 

ชุดที่2 
(5) 

ชุดที่3 
(5) 

ชุดที่ 4 
(5) 

ชุดที่ 5 
(5) 

รวม 
(25) 

กอนเรียน 
(30) 

หลังเรียน 
(30) 

1 4 3 4 3 3 17 6 24 
2 5 5 5 5 5 25 11 30 
3 5 5 5 5 5 25 15 30 
4 5 5 5 5 5 25 15 30 
5 5 5 5 4 5 24 10 26 
6 5 4 5 4 4 22 7 25 
7 5 5 4 4 3 21 8 23 
8 5 5 4 4 4 22 8 27 
9 4 4 4 3 3 18 6 24 
10 4 4 4 4 4 20 8 29 
11 5 5 5 4 4 23 10 27 
12 5 5 5 5 5 25 12 30 
13 5 5 5 5 4 24 13 30 
14 5 5 5 4 4 23 6 27 
15 4 3 4 4 3 18 4 22 
16 5 5 5 5 5 25 10 27 
17 5 5 5 5 4 24 10 27 
18 4 3 3 3 3 16 5 23 
19 5 5 5 4 4 23 10 25 
20 5 5 5 5 5 25 11 30 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยทายแผน 
ดวยวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 

คะแนน
แบบทดสอบ 

 
เลขที่ 

ชุดที่ 1 
(5) 

ชุดที่2 
(5) 

ชุดที่3 
(5) 

ชุดที่ 4 
(5) 

ชุดที่ 5 
(5) 

รวม 
(25) 

กอนเรียน 
(30) 

หลังเรียน 
(30) 

21 3 3 3 3 3 15 5 26 
22 5 5 5 5 4 24 7 28 
23 5 5 5 5 5 25 17 30 
24 5 4 5 5 4 23 17 30 
25 5 5 5 5 5 25 8 30 
26 5 4 4 4 3 20 2 27 
27 4 5 4 4 3 20 4 27 
28 5 5 4 4 4 22 8 27 
รวม 132 127 127 120 113 619 253 761 
X  4.71 4.53 4.53 4.28 4.03 22.10 9.07 27.21 

S.D. 0.05 0.08 0.08 0.13 0.18 0.54 3.84 2.54 
% 16.82 16.17 16.17 15.28 14.39 78.92 30.25 97.03 

 
ตารางที่ 24  เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหากอนเรียนและหลังการจัดการเรียน 

      ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
PRE 3.2857 28 2.30711 .43600Pair 1 

   
POST 

8.4286 28 1.37244 .25937

PRE 5.7857 28 1.91209 .36135Pair 2 

   
POST 

18.9643 28 1.62121 .30638
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ตารางที่ 24  ( ตอ) 
 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE & 

POST 28 .627 .000

Pair 2 PRE & 
POST 28 .523 .004

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences t df 

  Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference     

Sig. 
(2-tailed) 

  

        Lower Upper       
Pair 
1 

PRE - 
POST -5.1429 1.79947 .34007 -5.8406 -4.4451 -15.123 27 .000

Pair 
2 

PRE - 
POST -13.1786 1.74385 .32956 -13.8548 -12.5024 -39.989 27 .000

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
A 3 3.00 3.00 3.0000 .00000
B 4 2.96 3.00 2.9911 .01785
C 3 2.96 3.00 2.9881 .02061
Valid N (listwise) 3      

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PRE 28 2.00 17.00 9.0714 3.84831
POST 28 22.00 30.00 27.2143 2.54380
Valid N (listwise) 28      

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
A1 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
A2 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
A3 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
B1 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
B2 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
B3 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
B4 28 2.00 3.00 2.9643 .18898
C1 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
C2 28 3.00 3.00 3.0000 .00000
C3 28 2.00 3.00 2.9643 .18898
Valid N (listwise) 28      
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ภาคผนวก   ค 
 

รายการปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 25  รายการการปรบัปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 
1 ถาตอบคําถามถูกตองให 

ขอละ 1 คะแนน 
ถาตอบคําถามถูกตองให 
ขอละ  1 คะแนน 

 
 
ตารางที่ 26  รายการการปรบัปรุงแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบทดสอบ ความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 
ขอสอบอัตนัย ในตูปลามีปลาเงิน 325 ตัว มี 

ปลาทอง 425 ตัว ในตูปลามี 
ปลาเงินและปลาทองทั้งหมดกี่ตัว 

ในตูปลามีปลาเงิน 325 ตัว  
มีปลาทอง 425 ตัว ในตูปลามีปลา
รวมทั้งหมดกีต่ัว 

 
 
ตารางที่ 27  รายการการปรบัปรุงแกไขแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 

      การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 
 

แบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ 

ความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 

บรรยากาศใน 
การเรียนรู 

2.  นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ซึ่ง กันและกัน 

2.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยน 
ความ คิดเหน็ซึ่ง กันและกัน 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

5.  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง 

5. นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 
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ภาคผนวก   ง 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก      เวลา  2  ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกที่มีผลลัพธและตัวตัง้ไมเกิน 100,000   
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 

 ค 6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ   
การนําเสนอ 

 ค 6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
 ค 6.5  : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000  ใหสามารถวิเคราะหโจทย    

หาคําตอบและแสดงวิ ธีทํ าพรอมทั้ ง    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 

  -  ครูทบทวนการวิเคราะหโจทยและหาคําตอบ  โดยครูติดแถบโจทยปญหา       
การบวก อยางงาย ๆ ใหนักเรียนคิดหาคําตอบในใจแลวตอบดวยวาจา  เชน   

 

 
 
 
 
 

เกงมีเงิน  100  บาท   แมใหอีก  250  บาท  เกงมีเงินรวมทัง้หมดเทาไร 

แปงมีดินสอ  125  แทง   ซ้ือมาเพิ่มอีก  340  แทง   แปงมีดินสอรวมทัง้หมดกีแ่ทง 
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  -    ครูใหนักเรียนเลนเกม  “เกงไมกลัวกลัวชา”  ใชเวลาเลนเกม  5  นาที  
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 

  -    จากการเลนเกม  ครูใหนักเรียนชวยกันพิจารณาโจทยปญหาวาใชวิธีใดใน    
การหาคําตอบขั้นตอนในการแกโจทยปญหาทําอยางไร 

 3. ขั้นปรับประสบการณเขาสูความคิดรวบยอด 
  -   ครูยกตัวอยางโจทยปญหา    เชน   
   “กองมีเงิน  1,150   บาท  พอใหอีก  2,000  บาท  กองมีเงนิท้ังหมดกี่บาท”   

ใหนกัเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย 
  -   โจทยใหหาอะไร  (กองมีเงินทั้งหมดกี่บาท) 
  -   โจทยกําหนดอะไรมาบาง  (กองมีเงิน  1,150  บาท  พอใหอีก  2,000  บาท) 
  -   หลังจากพอใหเงินมากองมเีงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง  (เพิ่มขึ้น) 

  -   หาวากองมีเงินทั้งหมดกี่บาทไดอยางไร (นําจํานวนเงินที่กองมีกับที่พอใหมา
บวกกัน) 

  -   เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร (1,150   +  2,000 = �) 
  -   ไดคําตอบเทาไร   (3,150  บาท) 

 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  -   ครูแจกใบความรูที่ 1 ใหกับนักเรียน  ครูอธิบายใบความรูใหนักเรียนพิจารณา
ตามและศึกษาใบความรูที่ 1 

 5. ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
  -   ใหนักเรียนจับคูกัน  ชวยกันทําใบงานที่ 1 ภายในเวลา  5  นาที  ครูเดินดู
นักเรียนทํางานคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
 
 

เอกมีมะมวง  200   ผล  มีเงาะ   700  ผล  เอกมีมะมวงและเงาะรวมทัง้หมดกี่ผล 

พอมีเงิน 3,000  บาท   ขายของไดเงิน  500  บาท  พอมีเงินทั้งหมดเทาไร 
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 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  -   ครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 1  อธิบายจุดที่นักเรียนทําผิดพลาด ใหนักเรียนทํา    
ใบงานที่ 2  

 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  -   ครูใหนักเรียนแสดงวิธีทําในใบงานที่  3  ใหนักเรียนอานโจทยปญหาเขียน
ประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทําโจทยปญหา 

 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน 
 - ครูใหนักเรียนนําผลงานมาใหครูตรวจ  และนําผลงานไปแลกเปลี่ยนความรูกับ

เพื่อน 
 - กิจกรรมทดสอบเรื่องการบวก  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
 1. เกม  “เกงไมกลัวกลัวชา”   
 2. แถบโจทยปญหา 
 3. ใบความรูที่ 1 
 4. ใบงานที่ 1-3  
 5. แบบทดสอบเรื่องการบวก 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผลการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
1.  ความตั้งใจในการเรยีนและ 
     การรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

2.  ความรวมมอืในการทํางาน 
    กลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

3.  การทําใบงานที่ 1-3 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.  ความสามารถตาม   
    จุดประสงคการเรียนรูที่ตัง้ไว 

การทดสอบ แบบทดสอบเรื่องการบวก 
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ใบความรูท่ี 1 
 

โจทยปญหาการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 
 1. การวิเคราะหโจทยปญหาการบวก 

  การวิเคราะหโจทยปญหาการบวก  เพื่อเขยีนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ
มีหลักการสําคัญดังนี ้

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. อานโจทยปญหาใหเขาใจ 

2. เขียนความสัมพันธของ
โจทยเปนประโยคสัญลักษณ 

นําสิ่งที่โจทยกําหนดใหกับสิ่งที่
โจทยถามมาพิจารณา 

3. หาคําตอบจากประโยคสัญลักษณ 
ไดคําตอบแลวตองตรวจสอบ
คําตอบวาถูกตองหรือไม 

- หาสิ่งที่โจทยกําหนดให 
- หาสิ่งที่โจทยถาม 
- หาวิธีแกปญหาโจทย  
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ตัวอยาง   กิ่งแกวฝากเงนิกับธนาคารเดือนแรก  17,500  บาท  เดือนที่สองฝาก 15,200 บาท   
 กิ่งแกวฝากเงนิทั้งหมดกี่บาท 

 
 
 

 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    จํานวนเงินทีก่ิง่แกวฝากเงินกับธนาคารเดอืนแรกและเดอืนที่สอง 
สิ่งที่โจทยถาม                 จํานวนเงินทั้งหมดที่กิ่งแกวฝากกับธนาคาร 
วิธีแกปญหา    วิธีบวก ( + ) 
ประโยคสัญลักษณ   17,500  +  15,200  =  
 
 
 

 2. การแสดงวิธีทําโจทยปญหาการบวก 
 

ตัวอยางที่ 1   พอมีรายได  11,230  บาท  แมมีรายได  8,530  บาท พอและแมมีรายไดรวมกันกี่บาท 
 
 

 
 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    รายไดของพอ  และ  รายไดของแม 
สิ่งที่โจทยถาม                 รายไดของพอและแมรวมกนั 
วิธีแกปญหา    วิธีบวก ( + ) 
ประโยคสัญลักษณ   11,230  +  8,530  =  
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหโจทย 

วิเคราะหโจทย 
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แสดงวิธีทํา   พอมีรายได     11,230    บาท 
          + 
            แมมีรายได       8,530  บาท 

            พอและแมมีรายไดรวมกัน  19,760  บาท 
ตอบ        19,760  บาท 

 
ตัวอยางที่ 2     วิทยุราคา  8,290  บาท  จักรยานราคา  1,690  บาท  ซ้ือสองอยางตองจายเงินเทาใด 
 
 
 
 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    ราคาวิทยุ  และ  ราคาจักรยาน 
สิ่งที่โจทยถาม                 ราคาวิทยุและจักรยานรวมกนั 
วิธีแกปญหา    วิธีบวก ( + ) 
ประโยคสัญลักษณ   8,290  +  1,690  =  
 
 
แสดงวิธีทํา   วิทยุราคา      8,290     บาท 
          + 
     จักรยานราคา    1,690  บาท 

  ซ้ือสองอยางตองจายเงิน   9,980  บาท 
ตอบ       9,980   บาท 

 
 
 
 
 
 

วิเคราะหโจทย 
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เกมเกงไมกลัวกลัวชา 
 

จุดประสงค 
 1. เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจเดิมเรื่องการบวก 

 2. เพื่อกระตุนความสนใจในการเรียน   สรางความสนุกสนาน    ความสามัคคี           
การเคารพกฎกติกา 
 

อุปกรณ 
 1. ใบคําถามโจทยปญหาการบวก 5 ชุด (คําถามแตละชุดเหมือนกันแตสลับขอตางกัน) 

 2.  ปากกาไวทบอรด 
 3. เครื่องเลนเพลง 
 

การดําเนินกิจกรรม 
 1.   ใหนักเรียนแบงกลุมเปน  5  กลุม  โดยอาจใชวิธีใชวิธีนับ 1-5  หรือ ใหนักเรียนจับ
กลุมตามเวรประจําวัน  หรือวิธีอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
 2.   ครูอธิบายขั้นตอนการเลนเกม  ดังนี ้
  2.1  ครูมอบใบคําถามโจทยปญหาการบวกใหนกัเรียนทกุกลุม 
  2.2  ครูแบงเขตในการตอบคําถามบนกระดานเปน 5 ชอง  เขียนชื่อกลุมในแตละ
ชองเพื่อใหนักเรียนมาเขยีนคาํตอบบนกระดาน 
  2.3  สมาชิกภายในกลุมมีสิทธิ์เขียนคําตอบไดคนละ  1  ขอ เทานั้น 
  2.4  ใหเวลาในการตอบคําถาม  1  เพลง  ความยาวของเพลงประมาณ  4-5 นาที    
(ครูเปดเพลงที่กําลังไดรับความนิยมและอยูในความสนใจของนักเรียน)  
  2.5 กลุมที่ตอบคําถามเสร็จแลวใหนั่งประจําที่  ครูตรวจใหคะแนนแตละกลุม      
ถาตอบคําถามถูกตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนนและใหคะแนนความเร็วในการทํากิจกรรมโดย 

 ลําดับที่ 1   ใหคะแนนความถูกตอง  บวกเพิ่ม  5  คะแนน   
 ลําดับที่ 2   ใหคะแนนความถูกตอง  บวกเพิ่ม  4  คะแนน   
 ลําดับที่ 3   ใหคะแนนความถูกตอง  บวกเพิ่ม  3  คะแนน   
 ลําดับที่ 4   ใหคะแนนความถูกตอง  บวกเพิ่ม  2  คะแนน   
 ลําดับที่ 5   ใหคะแนนความถูกตอง  บวกเพิ่ม  1  คะแนน   

  2.6 ครูสรุปผลตัดสินหาฝายชนะ  ใหกําลังใจฝายแพ   
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เกมเกงไมกลัวกลัวชา 
ใบคําถามกลุมท่ี 1 

 

 1. ในตูปลามีปลาเงิน 280 ตัว  ปลาทอง 340 ตัว ในตูปลามีปลาเงินปลาทองกี่ตัว 
 2. หอง ป.3/2 มีนักเรียน 35 คน หอง ป. 3/3 มีนักเรียน 36 คน รวม 2 หองมีนักเรียน     
กี่คน 

 3. แมใหเงินออม 450 บาท  พอใหอีก 600 บาท  ออมมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
 4. สวนสัตวแหงหนึ่งมีเสือ 120 ตัว มีกวาง 140 ตัว สวนสัตวแหงนี้มีสัตวทั้งหมดกี่ตัว 

 5. ปลาซื้อเส้ือราคา 350 บาท ซ้ือกางเกงราคา 550 บาท ปลาตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท 
  

 เกมเกงไมกลัวกลัวชา 
ใบคําถามกลุมท่ี 2 

 

  1.  หอง ป.3/2  มีนักเรียน 35 คน หอง ป. 3/3 มีนักเรียน 36 คน รวม 2 หอง มีนักเรียน
กี่คน 
 2.   แมใหเงินออม 450 บาท พอใหอีก 600 บาท ออมมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
        3.   สวนสัตวแหงหนึ่งมีเสือ 120 ตัว มีกวาง 140 ตัว สวนสัตวแหงนี้มีสัตวทั้งหมดกี่ตัว 
        4.   ปลาซื้อเส้ือราคา 350 บาท ซ้ือกางเกงราคา 550 บาท ปลาตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 5.   ในตูปลามีปลาเงิน 280 ตัว ปลาทอง 340 ตัว ในตูปลามีปลาเงินปลาทองกี่ตัว 
 

เกมเกงไมกลัวกลัวชา 
ใบคําถามกลุมท่ี 3 

 

 1.   แมใหเงินออม 450 บาท พอใหอีก 600 บา  ออมมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
        2.   สวนสัตวแหงหนึ่งมีเสือ 120 ตัว มีกวาง 140 ตัว สวนสัตวแหงนี้มีสัตวทั้งหมดกี่ตัว 
        3.   ปลาซื้อเส้ือราคา 350 บาท ซ้ือกางเกงราคา 550 บาท ปลาตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 4.   ในตูปลามีปลาเงิน 280 ตัว ปลาทอง 340 ตัว ในตูปลามีปลาเงินปลาทองกี่ตัว 
 5.   หอง ป.3/2 มีนักเรียน 35 คน หอง ป. 3/3 มีนักเรียน 36 คน รวม 2 หองมีนักเรียน    
กี่คน 
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เกมเกงไมกลัวกลัวชา 
ใบคําถามกลุมท่ี 4 

 

 1.   สวนสัตวแหงหนึ่งมีเสือ 120 ตัว มีกวาง 140 ตัว สวนสัตวแหงนี้มีสัตวทั้งหมดกี่ตวั 
 2.   ปลาซื้อเส้ือราคา 350 บาท ซ้ือกางเกงราคา 550 บาท ปลาตองจายเงนิทั้งหมดกี่บาท 
 3.  ในตูปลามีปลาเงิน 280 ตัว ปลาทอง 340 ตัว ในตูปลามีปลาเงินปลาทองกี่ตัว 
 4.   หอง ป.3/2 มีนักเรียน 35 คน หอง ป. 3/3 มีนักเรียน 36 คน รวม 2 หอง มีนักเรียน       
กี่คน 
 5.   แมใหเงินออม 450 บาท พอใหอีก 600 บาท ออมมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
 

เกมเกงไมกลัวกลัวชา 
ใบคําถามกลุมท่ี 5 

 

 1.  ปลาซื้อเส้ือราคา 350 บาท ซ้ือกางเกงราคา 550 บาท ปลาตองจายเงนิทั้งหมดกี่บาท 
 2. ในตูปลามีปลาเงิน 280 ตัว ปลาทอง 340 ตัว ในตูปลามีปลาเงินปลาทองกี่ตัว 
 3.  หอง ป.3/2 มีนักเรียน 35 คน หอง ป. 3/3 มีนักเรียน 36 คน รวม 2 หองมีนักเรียน     
กี่คน 
 4.  แมใหเงินออม 450 บาท พอใหอีก 600 บาท ออมมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
 5.   สวนสัตวแหงหนึ่งมีเสือ 120 ตัว มีกวาง 140 ตัว สวนสัตวแหงนี้มีสัตวทั้งหมดกี่ตวั 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 1 
 

จงวิเคราะหโจทยปญหาตอไปน้ี 
1.  โรงเรียนแหงหนึ่งมนีักเรยีนชาย 547 คน นักเรยีนหญงิ 652 คน โรงเรียนแหงนี้มีนกัเรียนกี่คน 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
ตอบ    ...................................................................................................... 
 
2. โรงสีขาวแหงหนึ่งมีขาวเปลือกอยู 5,800 กระสอบ รับซ้ือขาวเปลือกจากชาวนาอีก 2,900  
     กระสอบ  โรงสีขาวแหงนี้มีขาวเปลือกทั้งหมดกีก่ระสอบ 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
ตอบ    ...................................................................................................... 
 
3. ในปแรกชาวสวนขายเงาะได 51,680 บาท ปที่สองขายเงาะไดเงิน 43,225 บาท ในระยะเวลา 2 ป   
     ชาวสวนขายเงาะไดเงนิกีบ่าท 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
ตอบ    ...................................................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 2 
 
เขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา 
1.  เสื้อราคา  399 บาท กางเกงราคา 455 บาท ซ้ือเส้ือและกางเกงอยางละตัวจะตองจายเงินเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ............................................................................................................................... 
วิธีทํา  เสื้อราคา   ......................................................................................บาท  
 กางเกงราคา  ......................................................................................บาท   
 จะตองจายเงิน ......................................................................................บาท   
ตอบ.................................................................... 
 
2.  ชางมีน้ําหนัก  2,528 กิโลกรัม  เสือมีน้ําหนัก 350 กิโลกรัม ชางและเสือมีน้ําหนกัรวมกนั 
      กี่กิโลกรัม 
ประโยคสัญลักษณ............................................................................................................................... 
วิธีทํา    ชางมีน้ําหนกั    ......................................................................................กิโลกรัม 
 เสือมีน้ําหนัก    ......................................................................................กิโลกรัม 
 ชางและเสือมนี้ําหนกัรวมกนั.................................................................กิโลกรัม 
ตอบ.................................................................... 
 
3. ปูมีเงิน 45,200  บาท  ยามีเงิน  25,490  บาท  ปูและยามเีงินรวมกนัเปนเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ................................................................................................................ 
วิธีทํา  ปูมีเงิน    ......................................................................................บาท  
 ยามีเงิน    ......................................................................................บาท   
 ปูและยามเีงินรวมกัน  ...........................................................................บาท   
ตอบ.................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 3 
 

เขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา 
1.  หองสมุดแหงหนึ่งมหีนังสือ 265 เลม ซ้ือมาเพิ่มอีก 210 เลม หองสมุดแหงนี้จะมีหนังสือกี่เลม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  แกวซ้ือรองเทาคูหนึ่งราคา 499 บาท ยังเหลือเงินอีก 200 บาท เดิมแกวมีเงินอยูกี่บาท 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

แบบทดสอบเรื่องการบวก 
 

จงทําเคร่ืองหมาย  ทับอักษรหนาขอท่ีถูกตอง 
1.  แอนซื้อกระเปาราคา   365  บาท แลวยังมีเงินเหลืออยูอีก 275  บาท  เดิมแอนมเีงินกี่บาท 
  ก. 535 บาท   ข.   640   บาท 
  ค. 540 บาท   ง.   650   บาท 
2.  เสื้อราคา  399  บาท  กางเกงราคา  349  บาท  ซ้ือเส้ือและกางเกง  จะตองจายเงนิกีบ่าท 
  ก. 738 บาท   ข.   748  บาท 
  ค. 848 บาท   ง.   884   บาท 
3.  โรงเรียนแหงหนึ่งมนีักเรยีนชาย  1,856  คน  มีนักเรยีนหญิง  1,585  คน โรงเรียนแหงนี ้
      มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน 
  ก. 2,340 คน   ข.   2,450   คน 
  ค. 3,350 คน   ง.   3,450   คน 
4.  พอปลูกมะลิ  4,575  ตน  ปลูกชบา  5,260  ตน พอปลูกดอกไมทั้งหมดกี่ตน 
  ก. 9,835 ตน   ข.   9,735   ตน 
  ค. 9,725 ตน   ง.   9,175   ตน 
5.  พอมีเงิน  3,125  บาท  แมมีเงินมากวาพอ  1,500  บาท  แมมีเงินกีบ่าท 
  ก. 5,635 บาท   ข.   4,525  บาท 
  ค. 4,625 บาท   ง.   4,325   บาท 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง  โจทยปญหาการลบ       เวลา  2   ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการลบที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 

   

มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 

 ค 6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ    
การนําเสนอ 

 ค 6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
 ค 6.5  :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ    และแสดงวิธีทํา

พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 

  -    ครูทบทวนการวิเคราะหโจทยและหาคําตอบ  โดยครูติดแถบโจทยปญหา    
การลบอยางงาย ๆ ใหนักเรียนคิดหาคําตอบในใจแลวตอบดวยวาจา  เชน  
 
 
 
 

 

ปรีชามีเงาะ  20  ผล  กินไป   10  ผล    ปรีชาเหลือเงาะกี่ผล 

มาลีรอยมาลัย  ได  300  พวง  ขายไป  100  พวง  มาลีเหลือมาลัยกี่พวง 
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 

  -   จากการตอบคําถาม  ครูใหนักเรียนชวยกันพิจารณาโจทยปญหาวาใชวิธีใดใน
การหาคําตอบขั้นตอนในการแกโจทยปญหาทําอยางไร 

 3. ขั้นปรับประสบการณเขาสูความคิดรวบยอด 
  -   ครูยกตัวอยางโจทยปญหา    เชน   
   “แมมีเงิน 4,350 บาท  ซ้ือเสื้อราคา 1,150 บาท  แมเหลือเงินกี่บาท ”   
    ใหนกัเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย 
  -   โจทยใหหาอะไร  (แมเหลือเงินกี่บาท) 
  -   โจทยกําหนดอะไรมาบาง  (แมมีเงิน 4,350  บาท ซ้ือเส้ือราคา 1,150 บาท) 
  -   หลังจากแมซ้ือเส้ือเงินเพิ่มขึน้หรือลดลง  (ลดลง) 
  -   หาวาแมเหลือเงินกี่บาทไดอยางไร (นําจํานวนเงนิที่แมมมีาลบกับคาเสื้อ) 
  -   เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร (4,350  -  1,150   = �) 
  -   ไดคําตอบเทาไร   (3,200 บาท) 

 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  -   ครูแจกใบความรูที่ 2 ใหกับนักเรียน  ครูอธิบายใบความรูใหนักเรียนพิจารณา
ตามและศึกษาใบความรูที่ 2 

 5. ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
  -   ใหนักเรียนจับคูกัน  ชวยกันทําใบงานที่ 4  ภายในเวลา  5  นาที  ครูเดินดู
นักเรียนทํางานคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 

 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  -   ครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 4  อธิบายจุดที่นักเรียนทําผิดพลาด ใหนักเรียนทํา    
ใบงานที่ 5 ใหนักเรียนอานโจทยปญหาเขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา 

 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  -   ครูใหนักเรียนแสดงวิธีทําโจทยปญหาในใบงานที่  6 
 

พอมีเงิน  1500  บาท  ซ้ือเส้ือราคา  550  บาท  พอเหลือเงนิเทาไร 

เล้ียงปลาดุก  1,650  ตัว  ขายไป  1,250  ตัว  เหลือปลาดุกกี่ตัว 
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 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
          -   ครูใหนักเรียนนําผลงานมาใหครูตรวจ  และนําผลงานไปแลกเปลี่ยนความรูกับ
เพื่อน 

  -     ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบเรื่องการลบ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
  1.   แถบโจทยปญหา 

 2.    ใบความรูที่ 2 
 3.    ใบงานที่ 4- 6 
 4. แบบทดสอบเรื่องการลบ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผลการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
1.  ความตั้งใจในการเรยีนและ 
     การรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

2.  ความรวมมอืในการทํางาน 
    กลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

3.  การทําใบงานที่ 4-6 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.  ความสามารถตาม   
    จุดประสงคการเรียนรูที่ตัง้ไว 

การทดสอบ แบบทดสอบเรื่องการลบ 
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ใบความรูท่ี 2 
 

โจทยปญหาการลบจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 
 1. การวิเคราะหโจทยปญหาการลบ 
  การวิเคราะหโจทยปญหาการลบ  มีหลักวิเคราะหเชนเดียวกับการวิเคราะหโจทย

ปญหาการบวก 
 

ตัวอยางที่ 1  เคร่ืองซักผาราคา  12,850  บาท  ตูเย็นราคา  9,250  บาท  เครื่องซักผาราคาแพงกวา 
    ตูเย็นกี่บาท 

 
 
 

 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    ราคาเครื่องซักผา   และ  ราคาตูเย็น 
สิ่งที่โจทยถาม                 เครื่องซักผาราคาแพงกวาตูเยน็กี่บาท 
วิธีแกปญหา    วิธีลบ ( - ) 
ประโยคสัญลักษณ   12,850   -  9,250   =  
 
 
ตัวอยางที่ 2   แมมีเงิน  86,550  บาท  จายคาเทอมใหลูก  35,000  บาท  แมเหลือเงินกีบ่าท 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    จํานวนเงินของแม  และ  คาเทอมของลูก 
สิ่งที่โจทยถาม                 แมเหลือเงินกีบ่าท 
วิธีแกปญหา    วิธีลบ ( - ) 
ประโยคสัญลักษณ   86,550   -  35,000   =  
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหโจทย 
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 1. การแสดงวิธีทําโจทยปญหาการลบ 
 

ตัวอยาง   ออยมีเงินฝาก  56,950  บาท  อูดมีเงินฝาก  48,540  บาท  ออยมีเงินฝากมากวาอูดกี่บาท 
 
 
 
 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    เงินฝากของออย  และ  เงนิฝากของอูด 
สิ่งที่โจทยถาม                 ออยมีเงินฝากมากวาอูดกี่บาท 
วิธีแกปญหา    วิธีลบ ( - ) 
ประโยคสัญลักษณ   56,950   -   48,540  =  
 
วิธีทํา ออยมีเงินฝาก      56,950     บาท 
                   -   

 อูดมีเงินฝาก      48,540     บาท  
ออยมีเงินฝากมากวาอูด    8,410   บาท 
ตอบ      8,410  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหโจทย 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 4 
จงวิเคราะหโจทยปญหาตอไปน้ี 
1.  นิคมมีเงิน 500 บาท จายคาอาหาร 199 บาท นิคมเหลอืเงินกี่บาท 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
ตอบ    ...................................................................................................... 
 
2.  ขายมะมวงไดเงิน 1,545 บาท  ขายทุเรียนไดเงิน 985 บาท ขายมะมวงไดเงนิมากกวาขายทเุรียน 
      กี่บาท 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
ตอบ    ...................................................................................................... 
 
3.  ในปแรกชาวสวนขายสมได 25,500 บาท ปที่สองขายสมไดเงิน 15,225 บาท ปแรกขายสมได 
      มากกวาปที่สองกี่บาท 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
ตอบ    ...................................................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน.......................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 5 
 

เขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา 
1.  พอมีเงิน  500  บาท  แมมเีงินนอยกวาพอ 155  บาท  แมมีเงินกี่บาท 
ประโยคสัญลักษณ............................................................................................................................... 
วิธีทํา  พอมีเงิน    ................................................................................บาท  
 แมมีเงินนอยกวาพอ ................................................................................บาท  
 แมมีเงิน    ................................................................................บาท  
ตอบ.................................................................... 
 
2.  ยีราฟมีน้ําหนัก 2,528 กโิลกรัม กวางมนี้ําหนกั 625 กโิลกรัม ยีราฟหนักกวากวางกี่กิโลกรัม 
ประโยคสัญลักษณ............................................................................................................................... 
วิธีทํา    ยีราฟมีน้ําหนกั     ..................................................................................กิโลกรัม 
 กวางมีน้ําหนกั     ..................................................................................กิโลกรัม 

 ยีราฟหนกักวากวาง ..................................................................................กิโลกรัม 
ตอบ.................................................................... 
 
3.  ตามีเงิน 75,220 บาท ยายมีเงิน  55,190  บาท  ตามีเงินมากกวายายกีบ่าท 
ประโยคสัญลักษณ............................................................................................................................... 
วิธีทํา  ตามีเงิน     ....................................................................................บาท  
 ยายมีเงนิ     ....................................................................................บาท  
 ตามีเงินมากกวายาย ....................................................................................บาท  
ตอบ.................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 6 
 

เขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา 
1.  แมมีเงิน  5,000  บาท  ซ้ือตูเสื้อผาราคา  2,100  บาทแมเหลือเงินกี่บาท 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  พอตองการซื้อตูเย็นราคา  9,700  บาท  แตมีเงินอยู  7,650  บาท  พอตองหาเงินเพิม่อีกกี่บาท   
     จึงจะซื้อตูเย็นได 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

แบบทดสอบเรื่องการลบ 
 

จงทําเคร่ืองหมาย  ทับอักษรหนาขอท่ีถูกตอง 
1.  ชางหนัก 2,080  กิโลกรัม  ฮิบโปหนัก 1,108  กิโลกรัม  ชางหนักกวาฮิปโปกี่กิโลกรัม 
  ก. 974  กิโลกรัม  ข.   1,974  กิโลกรัม 
  ค. 3,180  กิโลกรัม  ง.   3,190  กิโลกรัม 
2.  พี่มีเงิน  25,870  บาท ตองการซื้อคอมพิวเตอรราคา  64,575  บาท  พี่ตองหาเงินเพิม่อีกกี่บาท 
  ก. 38,105  บาท   ข.   31,705  บาท 
  ค. 38,705  บาท   ง.   41,705  บาท 
3.  ในตูปลามปีลาเงินและปลาทองทั้งหมด 1,000  ตัว    มีปลาทอง 399  ตัว ที่เหลือเปนปลา 
      เงินกี่ตวั 
  ก. 600  ตัว   ข.   601  ตัว 
  ค. 602  ตัว   ง.   1,399  ตัว 
4.  โทรทัศนราคาเครื่องละ  27800  บาท  ตูเย็นราคา  12465  บาท  โทรทัศนราคาแพงกวา 
     ตูเย็นกี่บาท 
  ก. 15,555  บาท   ข.   15,445  บาท 
  ค. 15,235  บาท   ง.   15,335  บาท 
5.  ปูมีเงิน  9548  บาท  ยามีเงินนอยกวาปู  2149  บาท  ยามีเงินกี่บาท 
  ก. 5,499 บาท   ข.   6,399  บาท 
  ค. 7,399 บาท   ง.   7,499  บาท 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณ       เวลา  2   ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกบัจํานวนไมเกนิ 4 หลัก  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 

 ค 6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ   
การนําเสนอ 

 ค 6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
 ค 6.5  :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณใหสามารถวิเคราะหโจทย  หาคําตอบและแสดงวิธีทํา

พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 

  -   ครูทบทวนความรูเรื่องการคูณกับนักเรียน โดยใหนักเรียนทองสูตรคูณ แม     
2-12  จากนั้นใหนักเรียนเลนเกมประลองความแมนยําในการทองสูตรคูณ  โดยครูใหนักเรียน
แบงกลุมออกเปน 5  กลุม  โดยใชวิธี  นับ 1-5  หรือใชวิธีแบงกลุมตามแถวที่นั่งก็ได  ครูแจกชารท
คําถามใหกลุมละ  1  แผนใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันเติมคําตอบภายในเวลา  5  นาที  เมื่อหมด
เวลาครูใหนักเรียนนํากระดาษชารทคําถามมาติดบนกระดานแลวครูกับเพื่อนนักเรียนภายในหอง
ชวยกันตรวจคําตอบ 
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  - ครูนําแถบโจทยปญหาการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจาํนวนที่มี  2  หลักมาให
นักเรียนฝกวเิคราะหและหาคําตอบ  เชน 

 
 
 
ใหนกัเรียนอานโจทย  ครูตั้งคําถามเพื่อฝกการวิเคราะหโจทย  ดังนี ้
  - โจทยใหหาอะไร (จะตองจายเงินคาสมุดทัง้หมดกี่บาท) 

- โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง (ราคาสมุด  และจํานวนสมุดที่ซ้ือ) 
- หาจํานวนเงนิที่ตองจายไดอยางไร  

   (รวมราคาสมุดดังนี้ 25+25+25+25+25+25 หรือ 25×6) 
  -      เขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  ( 25×6  =  � ) 
  -  ไดคําตอบเทาไร (จะตองจายเงินคาสมุด 150  บาท) 

  -      ครูใหนักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดดังนี้  150  บาท
เปนคําตอบที่สมเหตุสมผล  เพราะ  ถาคิดราคาคาสมุดเลมละ 30  บาทจะตองจายเงินทั้งหมด 30×6 
=180 บาทแตราคาสมุดที่โจทยกําหนดใหนอยกวา 30 บาท ดังนั้นจํานวนเงินที่ตองจายคาสมุด       
ควรใกลเคียง แตนอยกวา 180 บาท 

 3. ขั้นปรับประสบการณเขาสูความคิดรวบยอด 
- ครูยกนําแถบโจทยปญหาการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 2 หลัก   

มาใหนักเรียนฝกวิเคราะหและหาคําตอบอีก 2 ตัวอยาง  
 
 
 
 

 
  -     ใหนักเรียนอานโจทย  ครูตั้งคําถามเพื่อฝกการวิเคราะหโจทย และตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
 

โดนัทหนึ่งถุง มี  24  ช้ิน  ซ้ือมา   8  ถุงจะไดโดนัททั้งหมดกี่ช้ิน 

ซ้ือสมุดราคาเลมละ  25  บาท  6  เลม  จะตองจายเงนิทั้งหมดกี่บาท  

ปลาทูราคาเขงละ  37  บาท  ซ้ือ  4  เขง  ตองจายเงินกี่บาท 
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 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  -   ครูแจกใบความรูที่ 3 ใหกับนักเรียน  ครูอธิบายใบความรูใหนักเรียนพิจารณา

ตามและศึกษาใบความรูที่ 3 
 5. ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 

  -    ใหนักเรียนทําใบงานที่ 7  และใบงานที่  8 ครูตรวจสอบความถูกตองใน      
การทํางาน 

 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  - ครูกําหนดสถานการณใหนักเรียนสรางโจทยปญหาการคูณจากการเลือกซื้อสินคา
ในรานโอมเพี้ยง และแสดงวิธีทําหาคําตอบโดยใหนักเรียนจับกลุมกลุมละ 3 คนใหเวลาใน           
การทํางาน  15  นาที  โดยสรางโจทยและแสดงวิธีทําลงในกระดาษที่ครูแจกให 

 
 
 
 
 
 
 

 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  -    นักเรียนทํางานกลุมโดยการสรางโจทยปญหาจากสถานการณที่ครูกาํหนดให 

 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
-   ใหนกัเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  ครูตรวจสอบความถูกตอง 

  -      ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบเรื่องการคูณ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
  1.   แถบโจทยปญหา 

 2.    ใบความรูที่ 3 
 3.    ใบงานที่ 7- 8 
 4.    ปายรานโอมเพี้ยง (สถานการณจําลอง) 
 5.    แบบทดสอบเรื่องการคูณ 

 

รานโอมเพี้ยง 
1.  สบู  18 บาท  2.     ยาสีฟน         32 บาท 
3. แปรงสีฟน 63 บาท  4.     แชมพ ู  42 บาท 
5. น้ําหวาน 29 บาท  6.     ปนฉีดน้ํา  79 บาท
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผลการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
1.  ความตั้งใจในการเรยีนและ 
     การรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

2.  ความรวมมอืในการทํางาน 
    กลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

3.  การทําใบงานที่ 7-8 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.  ความสามารถตาม   
    จุดประสงคการเรียนรูที่ตัง้ไว 

การทดสอบ แบบทดสอบเรื่องการคูณ 
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ใบความรูท่ี 3 
โจทยปญหาการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสีห่ลัก 

 
 วิธีหาคําตอบโจทยปญหา  ตองวิเคราะหโจทยและเขียนเปนประโยคสัญลักษณให

ถูกตอง  แลวหาคําตอบ 
 

ตัวอยาง โอปอไดรับเงินคาขนมวันละ 45 บาท  ในเวลา 5 วันโอไดรับเงินคาขนมทั้งหมดกี่บาท 
 

 
 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    คาขนมที่โอปอไดรับ  และจาํนวนวัน 
สิ่งที่โจทยถาม                 ในเวลา  5 วันโอไดรับเงินคาขนมทั้งหมดกี่บาท 
วิธีแกปญหา    วิธีคูณ  (×) 
ประโยคสัญลักษณ   45  ×  5   =  
 
วิธีทํา            
  โอปอไดรับเงินคาขนมวันละ     4  5    บาท   
                  × 

 ในเวลา              5  วัน 
โอไดรับเงินคาขนมทั้งหมด   2 2 5  บาท 
ตอบ      225   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหโจทย 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 7 
 

วิเคราะหโจทย  พรอมท้ังแสดงวิธีทําโจทยปญหาตอไปน้ี 
1.  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกลองหนึ่ง  มี  30  ซอง  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป   5  กลอง  จะมีกี่ซอง 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ตอบ.............................................................................................................   
 
2.  ธูปหนึ่งมัดมี  250  ดอก  ธูปจํานวน  7  มัด  จะมกีี่ดอก 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ตอบ.............................................................................................................   
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3.  มีขาวสาร  160  ถุง  ถุงละ  8  กิโลกรัม  มีขาวสารทั้งหมดกี่กิโลกรัม 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ตอบ.............................................................................................................   
 
4.  เสื้อราคาตัวละ  175  บาท  ถาซ้ือเส้ือแบบเดียวกัน  3  ตัวตองจายเงนิทั้งหมดกี่บาท 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ตอบ.............................................................................................................   
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 8 
 

จงเขียนประโยคสัญลักษณแลวหาคําตอบ 
1 .  ซ้ือฝร่ัง  125  กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  9  บาท  จะตองจายเงินเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ.....................................................................................................................................................
  
2.  หนังสือเลมหนึ่งราคา  156  บาท  ซ้ือ 5  เลม  จะตองจายเงินเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
3.  ผงซักฟอกราคากลองละ  128  บาท  ขายได  4  กลอง  จะไดรับเงินเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
4.  น้ําสมราคาขวดละ  8  บาท   ซ้ือ  210  ขวดตองจายเงินเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
5.  เสื้อยืดราคาตัวละ  199  บาท  ซ้ือ  6   ตัว  จะตองจายเงินเทาไร 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

แบบทดสอบเรื่องการคูณ 
 

จงทําเคร่ืองหมาย  ทับอักษรหนาขอท่ีถูกตอง 
1.  ซ้ือขนมเคก  6  ช้ิน  ราคาชิ้นละ  45  บาทตองจายเงนิทั้งหมดเทาไร 
  ก. 260 บาท   ข.   270  บาท 
  ค. 274 บาท   ง.   284   บาท 
2.  ไมขีดกลองหนึ่งมี  350  กาน  ไมขีด  3  กลอง  มีทั้งหมดกี่กาน 
  ก. 1,050 กาน   ข.   1,100  กาน 
  ค. 1,150 กาน   ง.   1,200   กาน 
3.  เอกไดเงนิวนัละ  25  บาท  ในเวลา  5  วนัเอกจะมีเงินกี่บาท 
  ก. 100 บาท   ข.   115  บาท 
  ค. 125 บาท   ง.   130   บาท 
4.  คาโดยสารรถไฟ  กรุงเทพ – กาญจนบรีุ  ราคา  62  บาท  ถาเดินทาง  8  คนตองจาย 
    คาโดยสารเทาไร 
  ก. 496 บาท   ข.   498  บาท 
  ค. 499 บาท   ง.   500   บาท 
5.  ขาวหลามราคากระบอกละ  35  บาท  ถาซ้ือ  7  กระบอก  ตองจายเงนิเทาไร 
  ก. 245 บาท   ข.   247  บาท 
  ค. 255 บาท   ง.   235   บาท 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง  โจทยปญหาการหาร       เวลา  2   ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการหารที่มีตัวตัง้ไมเกินสี่หลักและตัวหารมหีนึ่งหลัก 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 

 ค 6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ  
การนําเสนอ 

 ค 6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
 ค 6.5  :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารที่มีตัวตั้งไมเกินส่ีหลักและตัวหารมีหนึ่งหลักให

สามารถวิเคราะหโจทย   หาคําตอบ  และแสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 

  -   ครูทบทวนความรูเร่ืองการหารกับนักเรียน โดยใหนักเรียนทองสูตรคูณ แม        
2– 12  จากนั้นใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 5  กลุม  โดยใชวิธี  นับ 1-5  หรือใชวิธีแบงกลุมตาม
แถวท่ีนั่ง ก็ได  ครูแจกชารทคําถามใหกลุมละ  1  แผนใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันเติมคําตอบ
ภายในเวลา  5  นาที  เมื่อหมดเวลาครูใหนักเรียนนํากระดาษชารทคําถามมาติดบนกระดานแลวครู
กับเพื่อนนักเรียนภายในหองชวยกันตรวจคําตอบ 
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
- ครูติดแถบโจทยปญหาการหาร   

 
 
 

- ใหนกัเรียนอานและพจิารณาโจทยแลวถามนักเรียนพรอมทั้งแสดงตัวอยางของ 
จริง  ดังนี ้

- ครูมีสมุดกี่เลม  (10  เลม) 
- ครูนําสมุดมาทําอะไร  (จดัเปนกอง) 
- หนึ่งกองตองมีสมุดกี่เลม  (5 เลม) ครูใหนกัเรียนออกมาชวยจดัสมุดกองที่หนึ่ง   

5 เลม 
- จัดสมุดหนึ่งกองแลวยังเหลือสมุดอีกกี่เลม  (5 เลม) 
- จะจดัอีกหนึ่งกองไดหรือไม (ได) 
- ครูแนะนํานักเรียนวา  สมุดจดัเปนกองกองละ  5 เลมจะจดัได 2 กอง  เขียน

ประโยคสัญลักษณ 10 ÷ 5  =  2  
- ครูยกตัวอยางและจัดกิจกรรมทํานองนี้อีก  2 -3 ตัวอยาง 

 
 
 

จงเติมคําตอบ 
1.    2  Ø �   =  20 

2.    3  Ø �   =  36 

3.     4 Ø �   =  24 

4.    5  Ø �   =  30 

5.    6 Ø �   =  42 

6.   10 Ø �   =  80 

จงเติมคําตอบ 
1.    2  Ø �   =  16 

2.    3  Ø �   =  27 

3.     4 Ø �   =  20 

4.    5  Ø �   =  45 

5.    6 Ø �   =  48 

6.   10 Ø �   =  50 

ครูมีสมุด  10  เลม  นํามาจัดกองละ 5 เลม  จะไดกี่กอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 153

 3. ขั้นปรับประสบการณเขาสูความคิดรวบยอด 
  -   ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่   4   ครูอธิบายใบความรูที่ 4 

 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  -   ใหนักเรียนจับคูกัน  ทําใบงานที่   9  ภายในเวลา  10  นาที  ครูตรวจผลงานของ
นักเรียน 

 5. ขั้นปฏิบัตติามความคิดรวบยอด 
  -   ใหนกัเรียน  ทาํใบงานที่ 10  ภายในเวลา 10 นาที ครูตรวจผลงานของนักเรียน 

 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  -   ใหนกัเรียนจับกลุม  กลุมละ 5  คน  ทําใบงานที่ 11 

 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  -    นักเรียนทําใบงานที่ 11 

 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
  - ใหนกัเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  ครูตรวจสอบความถูกตอง 
  -     ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบเรื่องการหาร 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
  1.    แถบโจทยปญหา 

 2.    ใบความรูที่ 4 
 3.    ใบงานที่ 9 - 11 
 4.    แบบทดสอบเรื่องการหาร 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผลการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
1.  ความตั้งใจในการเรยีนและ 
     การรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะเรียน 

2.  ความรวมมอืในการทํางาน 
    กลุม 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะทํางานกลุม 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

3.  การทําใบงานที่ 9-11 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.  ความสามารถตาม   
    จุดประสงคการเรียนรูที่ตัง้ไว 

การทดสอบ แบบทดสอบเรื่องการหาร 
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ใบความรูท่ี 4 
โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก 

 
ตัวอยาง 1   แมมีเงิน  50  บาท  แบงใหลูก  5  คน  คนละเทา ๆ  กันลูกจะไดเงนิคนละกี่บาท   
      วิเคราะหโจทย 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    จํานวนเงินของแม  และ  จํานวนลูก 
สิ่งที่โจทยถาม                ลูกจะไดเงินคนละกี่บาท 
วิธีแกปญหา    วิธีหาร  ( ÷ ) 
ประโยคสัญลักษณ   50  ÷ 5 =  
วิธีทํา   แมมีเงิน      50  บาท 
 แบงใหลูก     5    คน     
 ลูกจะไดเงินคนละ  50  ÷ 5    = 8  บาท 

ตอบ   10   บาท 
 

ตัวอยาง 2   ครูมีขนม 72 ช้ิน แบงใหนกัเรียน 9  คน คนละเทา ๆ กัน นักเรียนจะไดขนมคนละกี่ช้ิน  
         วิเคราะหโจทย 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    จํานวนขนมของครู และ  จํานวนนักเรยีน  
สิ่งที่โจทยถาม                นักเรียนจะไดขนมคนละกี่ช้ิน 
วิธีแกปญหา    วิธีหาร  ( ÷ ) 
ประโยคสัญลักษณ   72  ÷ 9 =  
วิธีทํา   ครูมีขนม     72  ช้ิน  
  แบงใหนักเรยีน    9    คน     
  นักเรียนจะไดขนมคนละ      72  ÷ 9    = 8  ช้ิน 

ตอบ   8   ช้ิน 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 9 
 

จงเขียนประโยคสัญลักษณแลวหาคําตอบ 
1. มีจาน  81  ใบ  จัดใสกลองกลองละ  9 ใบ  จะจดัไดกี่กลอง 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
2.  มีเหรียญบาทอยู  60  เหรียญ  แลกเหรียญ  5  บาทไดกีเ่หรียญ 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
3.  มีเงาะ    64   กิโลกรัม  จัดเปนถุง  ถุงละ 8  กิโลกรัม  จะไดกี่ถุง 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
4.  มีเงิน  27  บาท  จะซื้อขนมราคาถุงละ  9  บาทไดกี่ถุง 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
 
5.  มีลูกแกว  48  ลูก  แบงใหเพื่อน  6  คน  คนละเทาเทากนั  เพื่อนจะไดลูกแกวคนละกี่ลูก 
ประโยคสัญลักษณ ............................................................................................................................ 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 10 
 

จงเขียนประโยคสัญลักษณแลวแสดงวิธีทําหาคําตอบ 
1.  ดอกดาวเรอืง  36  ดอก  รอยเปนพวง  พวงละ  9  ดอก  จะไดกีพ่วง 
ประโยคสัญลักษณ ...........................................................................................................  
วิธีทํา ดอกดาวเรือง    ..................................................................................... ดอก   

 รอยเปนพวง  พวงละ  .......................................................................................ดอก  
 จะได    ......................................................................................พวง 
 ตอบ.................................................................................. พวง  
 

2. จัดมังคุด   56    ผล  เปนกอง กองละ  8  ผลจะไดกีก่อง 
ประโยคสัญลักษณ ...........................................................................................................  
วิธีทํา จัดมังคุด     ..................................................................................... ผล   

 จัดกองละ     ......................................................................................ผล 
 จะได    .....................................................................................  กอง 
 ตอบ.................................................................................. กอง  
 

3.  มีเงิน  81  บาท  จะซื้อน้ําหวานขวดละ  9  บาทไดกี่ขวด 
ประโยคสัญลักษณ ...........................................................................................................  
วิธีทํา มีเงิน     ..................................................................................... บาท   

 น้ําหวานขวดละ    ......................................................................................บาท 
 จะได    .....................................................................................  ขวด 
 ตอบ.................................................................................. ขวด  
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 11 
 

วิเคราะหโจทย  พรอมท้ังแสดงวิธีทําโจทยปญหาตอไปน้ี 
1.  มีหนังสือ  36  เลม  จัดใสกลอง  กลองละ  3  เลม  จะไดกี่กลอง 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอบ........................................................................................................................................ 
   
2.  พอมีเงิน  90   บาท  แบงใชวันละ  9  บาท  จะใชไดกีว่นั 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอบ........................................................................................................................................  
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3.  มีขาวสาร  35  กิโลกรัม  ใชวันละ  5  กโิลกรัม  จะใชไดกีว่ัน 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอบ........................................................................................................................................  
 
4.  มีมะมวง  27  ผล  จัดใสจาน  จานละ  9  ผล  จะจัดไดกี่จาน 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ......................................................................................................  
สิ่งที่โจทยถาม           ......................................................................................................       
วิธีแกปญหา   ......................................................................................................  
ประโยคสัญลักษณ  ......................................................................................................  
วิธีทํา.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอบ........................................................................................................................................  
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

แบบทดสอบเรื่องการหาร 
 

จงทําเคร่ืองหมาย  ทับอักษรหนาขอท่ีถูกตอง 
1.  ซ้ือดินสอ  9  แทง  ราคา  72  บาท  ดินสอราคาแทงละเทาไร 
  ก. 6 บาท   ข.   7   บาท 
  ค. 8 บาท   ง.   9    บาท 
2.  น้ําหวานราคาขวดละ  7  บาท  มีเงิน  84  บาท  จะซื้อน้ําหวานไดกีข่วด 
  ก. 9   ขวด   ข.   10   ขวด 
  ค. 11 ขวด   ง.   12   ขวด 
3.  มีน้ําตาลทราย  25  กิโลกรัม  แบงใสถุง  ถุงละ  5  กิโลกรัม  จะไดน้าํตาลกี่ถุง 
  ก. 5 ถุง   ข.   6   ถุง 
  ค. 7 ถุง   ง.   8    ถุง 
4.  ขายมะพราว  3  ผล ไดเงนิ  36  บาท  ขายมะพราวผลละกี่บาท 
  ก. 9 บาท   ข.   10   บาท 
  ค. 11 บาท   ง.   12   บาท 
5.  จัดมังคุด  50  ผล  เปนกอง   กองละ  10  ผล    จะไดกีก่อง 
  ก. 4 กอง   ข.   5   กอง 
  ค. 6 กอง   ง.   7    กอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
เร่ือง  โจทยปญหา ระคน        เวลา  2   ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 

 โจทยปญหาระคน ที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000   
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 

 ค 6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ  
การนําเสนอ 

 ค 6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
 ค 6.5  :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาระคนให  สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบและแสดงวิธีทํา

พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 

  - ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 5  กลุม  โดยใชวิธี  นับ 1-5  หรือใชวิธีแบงกลุม
ตามแถวที่นั่งก็ได  ครูแจกชารทคําถามใหกลุมละ  1  แผนใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันเติมคําตอบ
ภายในเวลา  5  นาที  เมื่อหมดเวลาครูใหนักเรียนนํากระดาษชารทคําถามมาติดบนกระดานแลวครู
กับเพื่อนนักเรียนภายในหองชวยกันตรวจคําตอบ  
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  - ครูติดแถบโจทยปญหาการบวก ลบ  คูณ หาร ระคน  แลวใหนักเรียนชวยกัน
วิเคราะหโจทย 
 
 

 
-    โจทยตองการทราบอะไร (จาํนวนเงินที่เหลือของโอม ) 
- โจทยกําหนดอะไรใหบาง (โอมมีเงิน 500  บาท  ซ้ือสมุด  10  เลม  ราคาเลมละ   

25  บาท) 
- จะหาจํานวนเงินที่เหลือของโอมไดอยางไร  (จํานวนเงินที่มีอยูลบดวยจํานวน 

เงินที่ซ้ือสมุด ) 
- จะหาจํานวนเงินที่ซ้ือสมุดไดอยางไร (นํา 10 คูณกับ  25) 
- โอมซื้อสมุดเปนจํานวนเงินเทาไร (250 บาท) 
- โอมเหลือเงินกี่บาท (500 – 250 = 250 บาท) 
- เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร (500  -   (  10 × 25 )  =�) 
- ครูยกตัวอยางโจทยปญหา ระคน  อีก 2-3 ตัวอยาง  ถามคําถามใหนักเรียน

วิเคราะหในทาํนองเดียวกนั 
 3. ขั้นปรับประสบการณเขาสูความคิดรวบยอด 

  -   ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 5  ครูอธิบายใบความรูที่ 5 
 

จงเติมคําตอบ 
1.   ( 10 Ø 5  )  +  20    =  � 

2.   (500 -  450 ) Ö10    =  � 

3.   ( 9 Ø 6 ) + 200        =  � 

4.    (81 Ö9  ) Ø 6            =  � 

5.    (1,000  -  550 ) + 30  =  � 

โอมมีเงิน 500  บาท  ซ้ือสมุด  10  เลม  ราคาเลมละ  25  บาท  โอมจะเหลือเงินเทาไร 
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 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  -   ใหนักเรียนจับคูกัน ทําใบงานที่ 12 ภายในเวลา 10 นาที ครูตรวจผลงานของ
นักเรียน 

 5. ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
  -   ใหนักเรียน  ทําใบงานที่ 13 ภายในเวลา 10 นาที  ครูตรวจผลงานของนักเรียน 
 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 

  -   ใหนกัเรียนจับกลุม  กลุมละ 5  คน  ทําใบงานที่ 14 
 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 

  -    นักเรียนทําใบงานที่ 14 
 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 

  -     ใหนกัเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  ครูตรวจสอบความถูกตอง 
  -    ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบเรื่องระคน 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
  1.    แถบโจทยปญหา 

 2.    ใบความรูที่ 5 
 3.    ใบงานที่ 12-14 
 4.    แบบทดสอบเรื่องระคน 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผลการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
1.  ความตั้งใจในการเรยีนและ 
     การรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะเรียน 

2.  ความรวมมอืในการทํางาน 
    กลุม 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะทํางานกลุม 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

3.  การทําใบงานที่ 12-14 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.  ความสามารถตาม   
    จุดประสงคการเรียนรูที่ตัง้ไว 

การทดสอบ แบบทดสอบเรื่องระคน 
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ใบความรูท่ี 5 
โจทยปญหาระคน 

 
 การแกโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  ตองเขียนประโยคสัญลักษณให

ถูกตองกอน  แลวจึงตอบคําถาม 
 

ตัวอยางที่ 1  ซ้ือแปงขาวเจามา 27 กิโลกรัม ตักใสถุงถุงละ 3 กิโลกรัม แลวนําไปขายถุงละ  12 บาท  
เมื่อขายหมดจะไดเงินเทาไร 
วิเคราะหโจทย 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    -  ปริมาณแปงขาวเจาทั้งหมดที่ซ้ือมา 
      -   ปริมาณแปงขาวเจาที่ตกัใสถุง  
      -   ราคาแปงขาวเจาที่ขายตอถุง 
สิ่งที่โจทยถาม                 เมื่อขายแปงขาวเจาหมดจะไดเงิน 
วิธีแกปญหา    วิธีหาร  ( ÷ ) และ วิธีคูณ  (×) 
ประโยคสัญลักษณ       (27  ÷ 3) × 12  =  
วิธีทํา ซ้ือแปงขาวเจามา       27     กิโลกรัม   

 ตักใสถุงถุงละ         3     กิโลกรัม   
 จะไดแปงขาวเจา   27  ÷ 3 =  9   ถุง 
 แลวนําไปขายถุงละ   12   บาท   
 เมื่อขายหมดจะไดเงนิ  9 × 12 =  108   บาท 

 ตอบ  108    บาท   
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ตัวอยางที่ 2    มีดินสอ 7 กลอง แตละกลองมีดินสอ 12 แทง ใหเพื่อนไป 35 แทงเหลือดินสอกี่แทง 
วิเคราะหโจทย 
สิ่งที่โจทยกําหนดให    -   ปริมาณดนิสอทั้งหมดที่ซ้ือมา 
      -   ปริมาณดนิสอแตละกลอง  
      -   จํานวนดนิสอที่ใหเพื่อน 
สิ่งที่โจทยถาม                 เหลือดินสอกีแ่ทง 
วิธีแกปญหา    วิธีคูณ  (×)  และ  วิธีลบ  ( - ) 
ประโยคสัญลักษณ       (7  × 12) – 35   =  
วิธีทํา    มีดินสอ          7     กลอง  
  แตละกลองมดีินสอ      12      แทง   
 มีดินสอทั้งหมด            7  × 12    =   84  แทง 

 ใหเพื่อนไป        35    แทง 
 เหลือดินสอ                 84  - 35   = 49  แทง 
 ตอบ      49  แทง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแกโจทยปญหาระคน ตองคิดคําตอบ 
ในวงเล็บกอนเสมอนะคะ 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 12 
 

จงวิเคราะหโจทยและเขียนประโยคสัญลักษณ 
1.  ซ้ือเงาะราคากิโลกรัมละ 20 บาท 5 กิโลกรัม ใหธนบัตรฉบับละ 500 บาทจะไดรับเงินทอนเทาไร 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
สิ่งที่โจทยถาม           ...............................................................................................................  
วิธีแกปญหา   ............................................................................................................... 
ประโยคสัญลักษณ  ...............................................................................................................
  
 
2.  พอมีอายุ  35 ป  แมมีอายนุอยกวาพอ 4 ป    ฉันอายุนอยกวาแม 21 ป  ฉันอายุกี่ป 
สิ่งที่โจทยกําหนดให   ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
สิ่งที่โจทยถาม           ...............................................................................................................  
วิธีแกปญหา   ............................................................................................................... 
ประโยคสัญลักษณ  ............................................................................................................... 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

ใบงานที่ 13 
 

จงเขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1.  ซ้ือมะนาวมา 108 ผล  นํามาจัดเปนกอง กองละ 9 ผล  แลวขายกองละ 10 บาท เมื่อขายหมด 
      จะไดเงินกีบ่าท 
ประโยคสัญลักษณ ......................................................................................................  
ตอบ   ......................................................................................................  
 
2.  มีเงิน 50  บาท ซ้ือเส้ือ 25 บาท ที่เหลือแบงใหนอง 5 คน คน ละเทา ๆกัน จะตองใหนองคนละ 
     กี่บาท 
ประโยคสัญลักษณ ......................................................................................................  
ตอบ   ......................................................................................................  
 
3.  ขายฝรั่ง  9 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 11 บาท ขายมะมวง 6 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 10 บาท   
      จะไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
ประโยคสัญลักษณ ......................................................................................................  
ตอบ   ......................................................................................................  
 
4.  ฉันมีเงิน 270 บาท ซ้ือกระเปาราคา 150 บาท แลวพอใหเพิ่มอีก 80 บาท ฉันจะเหลอืเงินทั้งหมด 
      เทาไร 
ประโยคสัญลักษณ ......................................................................................................  
ตอบ   ......................................................................................................  
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ใบงานที่ 14 
 

จงเขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา 
1.  มียางลบ 4 กลอง กลองละ 12 อัน ขายไปอันละ 6 บาทจะไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  มีสม 60 ผล จัดใสถุงถุงละ 12 ผล แลวนําไปขายถุงละ 30 บาท จะไดเงินกี่บาท 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ช่ือ........................................................................................ช้ัน........................เลขที่.......................... 
 

แบบทดสอบเรื่องระคน 
 

จงทําเคร่ืองหมาย  ทับอักษรหนาขอท่ีถูกตอง 
1.  มานะซื้อเส้ือราคาตัวละ 60 บาท 5 ตัว ใหธนบัตรฉบับละ 500 บาทเขาจะไดรับเงินทอนเทาไร 
  ก. 200 บาท   ข.   300 บาท 
  ค. 400 บาท   ง.   420    บาท 
2.  ซ้ือไขไก 30 ฟอง  ราคาฟองละ 4 บาท  ใหธนบัตร 200 บาท  จะไดรับเงินทอนเทาไร 
  ก. 60 บาท   ข.   80 บาท 
  ค. 100 บาท   ง.   120    บาท 
3.  เก็บเงินไดวันละ 12 บาท เปนเวลา 9 วนั นําเงินไปซื้อหนังสือราคา 75 บาท จะเหลือเงินกี่บาท 
  ก. 33 บาท   ข.   32 บาท 
  ค. 31 บาท   ง.   30    บาท 
4.  พอมีเงิน 1,500 บาท ซ้ือรองเทาราคา 375 บาท  ซ้ือเส้ือราคา 215 บาท พอจะเหลือเงินกี่บาท 
  ก. 1,000 บาท   ข.   850   บาท 
  ค. 910 บาท   ง.   960   บาท 
5.  มีเงาะ 3 เขง เขงละ 12 กโิลกรัม นําไปขายกิโลกรัมละ 10 บาท จะไดเงินทั้งหมดกีบ่าท 
  ก. 120 บาท   ข.   220 บาท 
  ค. 350 บาท   ง.   360    บาท 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความสนใจความ
กระตือรือรนใน
การทํางาน 

การมีสวนรวม
ในการแสดง
ความคิดเห็น 

ความรับผดิชอบ
ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

การใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม 

 
เลขท่ี/
ชื่อ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 
รวม

คะแนน 

              
              
              
              
              
              
              

 
หมายเหตุ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

เกณฑการประเมิน 
 3    คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ 
 2    คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
 2    คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัตินอยคร้ัง 
 

ระดับของคุณภาพ 
 11 –  12  คะแนน  หมายถึง  ดี 

   6  -  10  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   1 -  5  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
 

ความถูกตอง ความสะอาด เสร็จทันตามเวลา
ท่ีกําหนด 

 
เลขท่ี /  ชื่อ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 
รวมคะแนน 

           
           
           
           

 
เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการใหคะแนน  

รายการประเมิน 
3 2 1 

ความถูกตอง ตอบถูกตองใส
หนวยคําตอบชัดเจน 

ตอบถูกตองใส
หนวยคําตอบบางแหง 

ตอบถูกตองไมใส
หนวยคําตอบ 

ความสะอาด ไมมีรอยลบ สะอาด 
สวยงาม 

มีรอยลบเปนบางแหง มีรอยลบมากกวา   
3 แหง 

เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด 

ผลงานเสร็จเรียบรอย
และสงตรงเวลา 
ที่กําหนด 

ผลงานเสร็จเรียบรอย
แตสงชากวาเวลา 
ที่กําหนด 

ผลงานสงชากวาเวลา
ที่กําหนด 

 
ระดับของคุณภาพ 

   7   -  9  คะแนน  หมายถึง  ดี 
   4  -   6  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   1  -  3  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 171

เฉลยแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
การบวก 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
การลบ 

ขอที่ เฉลย  ขอที่ เฉลย 
1 ข  1 ก 
2 ข  2 ค 
3 ง  3 ข 
4 ก  4 ง 
5 ค  5 ค 

 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

การคูณ 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 

การหาร 
ขอที่ เฉลย  ขอที่ เฉลย 

1 ข  1 ค 
2 ก  2 ง 
3 ค  3 ก 
4 ก  4 ง 
5 ก  5 ข 

 
 

แผนการจัดการเรียนเรียนรูที่ 5 
ระคน 

ขอที่ เฉลย 
1 ก 
2 ข 
3 ก 
4 ค 
5 ง 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา 
 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน  รวม 30 คะแนน  แบงเปน 
 

 ตอนที่ 1   ขอสอบปรนัย 20 ขอ 20 คะแนน 
 ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงเพียงขอเดียวจากตัวเลือก  ก  ข  ค หรือ  ง  แลวทํา
เครื่องหมาย   ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง    
 

 ตอนที่ 2    ขอสอบอัตนัย 2 ขอ 10 คะแนน 
 ใหนกัเรียนแสดงวิธีทําโดยมเีกณฑการใหคะแนนดังนี ้ (ขอละ  5 คะแนน) 
 1.   เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง        1  คะแนน 
 2.   แสดงวิธีทําถูกตอง    3 คะแนน 
 3.   ตอบคําถามและใสหนวยในการตอบถูกตอง   1 คะแนน   
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา 
 

คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงเพยีงขอเดียวจากตวัเลือก  ก  ข  ค หรือ  ง   
 แลวทําเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง   

 
1.  4,521 + 1,452  =  เขียนโจทยปญหาไดอยางไร 
 ก.   พี่มีเงิน 4,521 บาท แบงใหนองไป 1,452 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท 
 ข.   มีขนมอยู 4,521 ช้ิน ขายไป 1,452 ช้ิน เหลือขนมกี่ช้ิน 
 ค.   พอมีเงิน 4,521 บาท ไดรับโบนัส 1,452 บาท พอมีเงินทัง้หมดเทาไร 
 ง.   มีไก 4,521 ตัว ขายไป 1,452 ตัว มีไกทั้งหมดกี่ตัว 
2. เกงปลูกตนไม 1,700 ตน  แกวปลูกตนไมมากกวาเกง 400 ตน แกวปลูกตนไมทั้งหมดกี่ตนเขยีน 
    เปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.   1,700   -  400   =  
 ข.   1,700  +  400   =  

 ค.   1,700  ÷  400   =  
 ง.   1,700   x  400   =  

3.  โรงเรียนแหงหนึ่งมนีักเรยีนชาย 1,865 คน  มีนักเรยีนหญิง 1,585 คน  โรงเรียนแหงนี้มีนกัเรียน 
      ทั้งหมดกี่คน 
 ก.   2,340 คน 
 ข.   2,450 คน 

 ค.   3,350 คน 
 ง.    3,450 คน 

4.  พอซ้ือตูเยน็ราคา 4,675 บาท  แลวยังเหลือเงินอีก 500 บาท เดิมพอมีเงินอยูกี่บาท 
 ก.   3,175 บาท  
 ข.   4,175 บาท 
 ค.   5,175 บาท 
 ง.   6,175 บาท  
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5. วิชัยมีเงนิ 2,285 บาท   สมศักดิ์มีเงินนอยกวาวิชัย 300 บาท  สมศักดิม์ีเงินกี่บาท 
 ก.   2,585 บาท  
 ข.   2,385 บาท 
 ค.  2,000 บาท 

 ง.   1,985 บาท 
6. ชางหนัก 2,082 กิโลกรัม  ยีราฟหนกั 1,108 กิโลกรัม ชางหนักกวายีราฟกี่กิโลกรัม 

 ก.   974  กิโลกรัม  
 ข.   1,974 กิโลกรัม 
 ค.  3,180 กิโลกรัม 

 ง.   3,190 กิโลกรัม 
7.  เกาอ้ีราคา 248 บาท  โตะราคา 350 บาท  เกาอ้ีถูกกวาโตะเทาไร 
 ก.   102  บาท  
 ข.   108  บาท 
 ค.  202  บาท 

 ง.   208  บาท 
8.  มนัสมีเงินอยู 5,680 บาท  ซ้ือรถจักรยาน 2,590 บาท มนัสเหลือเงินกี่บาท 
 ก.   3,100 บาท  
 ข.   3,180 บาท 
 ค.  3,200 บาท 

 ง.   3,090 บาท 
9. ซ้ือโตะ  4 ตัว ราคาตัวละ 895 บาท จะตองจายเงินกี่บาท 
 ก.  3,280 บาท  
 ข.  3,480 บาท 
 ค.  3,580 บาท 

 ง.   3,680 บาท 
10.  พอไดรับเงินเดือนเดือนละ  8,070  บาท  เปนเวลา  5 เดือน พอไดรับเงินเดือนทั้งหมดกี่บาท 
 ก.   50,350 บาท  
 ข.   40,350 บาท 
 ค.  40,355 บาท 

 ง.   43,090 บาท 
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11. ลุงหมายปลูกกุหลาบไว  9  แปลง  แปลงละ 255 ตน  ลุงหมายปลูกกุหลาบทั้งหมดกี่ตน 
 ก.   2,295 ตน  
 ข.   2,350 ตน 
 ค.  3,355 ตน 

 ง.   3,150 ตน 
12.  พอคาขายไกยางตวัละ  90 บาท ขายได 35 ตัว จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
 ก.   4,355 บาท  
 ข.   3,350 บาท 
 ค.  3,355 บาท 

 ง.   3,150  บาท 
13. สม 9  ผล ราคา 495 บาท  สมโอราคาผลละเทาไร 
 ก.   45  บาท  
 ข.   55  บาท 
 ค.  65  บาท 

 ง.   75   บาท 
14.  มีดินสอ 375 แทง  แบงใสกลองกลองละ 5 แทงจะไดกี่กลอง 
 ก.   65  แทง  
 ข.   75  แทง 
 ค.  78  แทง 

 ง.   88   แทง 
15. ขนมถุงหนึ่งมี 9 ช้ิน  ถาตองการขนม 54 ช้ิน  จะตองซ้ือขนมกี่ถุง 
 ก.   5 ถุง  
 ข.   6 ถุง 
 ค.  7 ถุง 

 ง.   8 ถุง 
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16. ซ้ือมะนาวมา 185 ผล  นํามาจัดเปนกองกองละ 5 ผล  แลวขายกองละ 8 บาท  เมื่อขายหมดจะได 
      เงินกี่บาท   เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.   (185 + 5 ) + 8    =  
 ข.   (185 x 5 ) + 8 =  

 ค.   (185 ÷ 5 )  x 8  =  
 ง.   (185 x 5 )  x 8   =  

17. แมมีเงิน 2,450 บาท  ซ้ือหมอหุงขาวไฟฟาราคา 950 บาท  ทีเหลือนํามาแบงใหลูก 5 คน คนละ 
      เทา ๆ กันลูกจะไดเงินคนละกี่บาท 
 ก.   345   บาท  
 ข.   315   บาท 
 ค.  305   บาท 

 ง.   300   บาท 
18.  มีดินสอ 12 กลอง  แตละกลองมีดินสอ 12 แทง  ซ้ือมาเพิ่มอีก 50 แทง  จะมดีินสอทั้งหมดกี่แทง 
 ก.   195   แทง  
 ข.   196   แทง 
 ค.  187   แทง 

 ง.   194   แทง 
19.  ฉันมีเงิน 560 บาท  นําไปซื้อรองเทา 250 บาท  ซ้ือถุงเทา 25 บาท  แลวแมใหเงนิมาอีก 50 บาท  
       ฉันจะเหลือเงินกี่บาท 
 ก.   345   บาท  
 ข.   335   บาท 
 ค.  325   บาท 

 ง.   300   บาท 
20.  มีมะมวง 135 ผล  จัดใสถุง 5 ถุง  ถุงละเทา ๆ กัน  แลวนําไปขายถงุละ 30 บาท  จะไดเงิน 
       ทั้งหมดกีบ่าท 
 ก.   810   บาท  
 ข.   675   บาท 
 ค.  305   บาท 

 ง.   150   บาท 
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จงเขียนประโยคสัญลักษณแลวแสดงวิธีทํา   (ขอละ  5  คะแนน) 
1.  ในตูปลามปีลาเงิน 325 ตัว  มีปลาทอง 425 ตัว ในตูปลามีปลาเงินและปลาทองทั้งหมดกี่ตวั 
     ประโยคสัญลักษณ……………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  มีน้ําตาลทราย  1,240  กโิลกรัม  นํามาตักใสถุงถุงละ  5  กิโลกรัม  แลวขายไปถุงละ 18  บาท   
     จะไดเงินทัง้หมดกี่บาท 
     ประโยคสัญลักษณ……………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
กอนและหลังจัดการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาดวยวิธีการจักการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
ตอนที่ 1 
 1. ค      11.   ก 
 2. ข      12.   ง 
 3. ง      13.   ข 
 4. ค      14.   ข 
 5. ง      15.   ข 
 6. ก      16.   ค 
 7. ก      17.   ง 
 8. ง      18.   ง 
 9. ค      19.   ข 
                 10. ข      20.   ก 
 
ตอนที่ 2 
 1. 325+ 425     =  750 
 2.  (1,240 Ö5 )  x  18   =   4,464 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ มีคําถาม 10 ขอ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
  ระดับ 3   หมายถึง   นักเรียนเหน็ดวยมาก 
  ระดับ 2   หมายถึง   นักเรียนเหน็ดวยปานกลาง 

  ระดับ 1   หมายถึง   นักเรียนเหน็ดวยนอย 
 2. คําตอบของนักเรียนจะไมมีถูกหรือผิด  ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือ
สภาพที่เปนจริง  เพราะความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูมาก 

 3. คําตอบของนักเรียนจะไมมผีลตอการเรียนของนักเรียน 
 4. ใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอ  โดยฟงคําอธิบายจากครูและอานคําถามใหเขาใจ

กอนตอบ 
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร เร่ือง
โจทยปญหาดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ในดานตาง ๆ 
ดังนี้  
 1.   บรรยากาศในการเรียนรู 
 2.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู 

 3.  ประโยชนที่ไดรับจากการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

  
                                                                            
 
 

 
 
 

นางสาวพนดิา        จารยอุปการะ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางขวามือเพียงชองใดชองหนึ่งตามความคดิเห็นของ
นักเรียน  
 

ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน  
กิจกรรมที่จัด 

เห็นดวย 
มาก 

3 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

2 

เห็นดวย 
นอย 

1 

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย 

     
บรรยากาศในการเรียนรู 
1.  นักเรียนมีการชวยเหลือกนัในกลุม 

    
 3 

2.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนั 
     และกัน 

    
 4 

3. การเรียนสนุกสนานไมเครงเครียด     5 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4.  มีการทบทวนความรูเดิมใหนกัเรียน 

    
 6 

5.  นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง     7 
6.  มีการใชส่ือการสอนเพื่อใหนักเรยีน 
     เขาใจบทเรยีน 

    
 8 

7.  นักเรียนตองการใหครูจดัการเรียนรู 
     แบบ 4 MAT อีกในการสอนเนื้อหาอ่ืน 

    
 9 

ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4 MAT 
8.  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
     ชวยใหนกัเรียนมีความกลาแสดงออกและ 
     ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

    
 
 
 

 10 
9.  การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MATชวยให  
     นักเรียนทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ 

    
 11 

10. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป 
      ประยุกตใชในชีวิตประจาํวันได 

     
 12 
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ภาคผนวก   จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ภาคผนวก   ฉ 

 

   หนังสือขอเชญิเปนผูตรวจเครื่องมือ 
   หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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