
         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1148                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร ์ ระหว่างนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้ตามรปูแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  
4MAT 
Comparisons  of  Leaning Achievement, Problems Solving 
Skills  and Mathematicla  Connection Ability, Entitled Content 
Application of  Prathomsuksa 6 Students  Between  Using 
Problem-Based  Learning  Approach  and 4MAT Learning Model 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย  1)  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบใช้ปญัหาเป็นฐานและการเรยีนรู้ตาม
รูปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  4MAT เรื่องบทประยุกต์  ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู้ 
3)  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 4)  เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  ระหว่าง
กลุ่มทีเ่รยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเรยีนรูต้ามรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 4MAT   
กลุ่มตวัอย่างครัง้นี้ไดแ้ก่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  โรงเรยีนบา้นหนองพลวงจ านวน   
23  คน  จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานและโรงเรยีนบา้นหนองกระทุ่มจ านวน   
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต  6 ภาคเรยีนที ่2 จ านวน 
25  คน  จดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ วฏัจกัรการเรยีนรู ้ 4MAT  อ าเภอบวัใหญ่  
ปีการศกึษา  2557  ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่   
1)  แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและแผนการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  4MAT  อย่างละ  12  แผน  2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนจ านวน  30  ขอ้มคี่าอ านาจจ าแนกเฉลีย่  .53  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั  .94  3)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาจ านวน 20 ขอ้มคี่าความ
ยากตัง้แต่  .40-.70  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  .42-.89  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  .94  
และ 4)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรจ์ านวน  20  ขอ้มคี่า
ความยากตัง้แต่  .23-.73  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  .36-.95  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  
.93  สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละและ
ทดสอบสมมตฐิานใช ้ Hotelling  T2 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  1.  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานและแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ  4MAT  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  87.75/81.88  และ  
87.62/82.40  ตามล าดบั  เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
  2.  ค่าดชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น
ฐานและแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ  4MAT  มเีท่ากบั  0.6736  และ  0.7250  
หรอืมผีลการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ  67.36  และ  72.50  ตามล าดบั 
  3.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานและทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 4MAT  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
  4.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานและทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 4MAT  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรูท้างคณติศาสตรไ์ม่
แตกต่างกนั 

ค าส าคญั  :  การเปรยีบเทยีบ,  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,  ความสามารถในการแก้ปญัหา,   
  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูท้างคณติศาสตร์,  การเรยีนรูแ้บบใช้ 
     ปญัหาเป็นฐานและการเรยีนรูต้ามรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 4MAT 
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Abstract 
 This research aims 1) to develop lesson plans. Learning Math Learning By 
means of learning and problem-based learning model based on a learning cycle 
4MAT application. Grade 6 performance criteria 75/75 2) to study the effectiveness 
index of Plan 3) to compare the achievement before and after learning 4) to 
compare the ability to solve problems and. ability to link math. Between groups 
using problem-based learning and learning style learning cycle 4MAT. The sample 
consisted of students grade 6 school The village of 23 people organized using 
problem based learning and school Nong Splash 25 event to learn format. Learning 
cycle 4MAT Bua Yai District Primary Education Service Area Office Nakhon District 
6 second semester of academic year 2557 was derived by random groups. 
The instruments used in the study 1) Plan learning activities using problem based 
and lesson plans model learning cycle 4MAT at least 12 plans, 2) test achievement 
30 items with discrimination average. 53 and up. the issue of confidence. 94 3) test 
capabilities in a solution of 20 in value since difficulty. 40 to .70 from discrimination. 
42-.89 and the confidence issue. 4 and 94), a test of the ability to associate the 
number 20 with the mathematical difficulty since. 23. -0.73 from discrimination. 36-
.95 and the confidence issue. 93 the statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation, percent, and hypothesis testing using Hotelling T2. 
 The  research  happened  that : 
  1.  The plan of setting problem-base  learning and Plan of Setting 
4MAT Learning Model go efficiency as  87.75/81.88 and  87.62/82.40 in order that 
higher than fixed. 
  2.  The plan of setting problem-base  learning  and plan of setting 
4MAT Learning Model go  to efficiency  Index  as  0.6736 and  0.7250 result  
increased  67.36 and 75.20  in order. 
  3.  The students that obtained the activity of problem-base  learning  
and cycle of 4MAT model go  the  efficiency Result  Better Than  before by 
efficiency  significance  0.01 levels. 
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  4.  The students that obtain  the  setting problem-base Learning Activity 
and 4MAT Learning Model activity go  learning efficiency, go  ability of problem 
solving, and can connect  mathematical  not  difference  from  each  other. 
 
Keyword  :  comparisons,  leaning achievement,  problems solving skills,  
                 mathematical  connection ability, problem-based learning approach and  
                 4MAT learning  model 
 
บทน า 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศกัราช  2551  เป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์รู้จกัคิดอย่างมเีหตุผล
แสดงความคิดอย่างเป็นระบบมีระเบียบ
แบบแผนสามารถวิเคราะห์ปญัหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท าให้
คาดการณ์วางแผนตัดสนิใจแก้ปญัหาและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2552) 
ดังนั ้นสิ่งที่ครูผู้สอนควรมุ่ ง เ น้นในการ
พฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรยีนจงึไม่ใช่แค่พัฒนาด้านความรู้ความ
เขา้ใจในเนื้อหาสาระคณติศาสตรเ์ท่านัน้ 
แต่ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณติศาสตรด์ว้ย   
ซึง่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช  2551  ไดก้ าหนดสาระการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นสาระหลกัส าหรบัผูเ้รยีนทุกคน
ประกอบดว้ยเนื้อหาคณติศาสตรแ์ละทกัษะ

กระบวนการทางคณติศาสตรซ์ึง่ในการ
จดัการเรยีนรูค้รผููส้อนควรบูรณาการสาระ
ต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนัเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 
 สภาพการจัดการ เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศกึษาบวัใหญ่  3  ส านักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครราชสมีาเขต 6  ในปจัจุบนัยงัไม่ประสบ
ผลส าเรจ็เท่าทีค่วรผูว้จิยัไดว้เิคราะหจ์ากผล
การประเมินคุณภาพของนักเรียนจาก
รายงานผลสัมฤทธิท์างการ เรียนการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  
(O-NET)  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ปี
การศกึษา  2555  วชิาคณิตศาสตร ์ ศูนย์
เครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาบวัใหญ่  
3  มโีรงเรยีน 12  โรงเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่
คดิเป็นรอ้ยละ  34.40  ซึง่ต ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศสาระที่ เ ป็นปญัหา
นกัเรยีนไมผ่่านเกณฑ ์(สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน).  
2556)  และจากรายงานการประเมนิผล
สัมฤทธิน์ักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
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เขต  6  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  5  ปี
การศกึษา  2555  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ศูนย์เครอืข่ายพฒันาคุณภาพ
การศกึษาบวัใหญ่ 3  ไดค้ะแนนเฉลีย่คดิ
เป็นรอ้ยละ  36.27 ซึง่ต ่ากว่าเป้าหมายที่
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครราชสมีาเขต  6  ตัง้ไวท้ีร่อ้ยละ  50  
ทัง้นี้ อาจเกิดจากข้อบกพร่องของการ
จดัการเรยีนรู้หรอือาจเกดิจากขอ้บกพร่อง
ในตัวผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาต่าง ๆ  ในวชิาคณิตศาสตรแ์ละ
เชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัวชิาอื่น ๆ  หรอืน า
ค ว า ม รู้ ที่ มี อ ยู่ ม า ใ ช้ แ ก้ ป ัญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้เนื่องจากขาดทกัษะการ
แก้ปญัหาและทักษะการเชื่อมโยงนัน่เอง  
(ธปูทอง  กวา้งสวาสดิ.์    2554 : 126) 
 การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน
เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีน่ ามาสรา้งสรรค ์
องค์ความรู้เนื้อหาสาระของวชิาที่เรยีนอีก
ทัง้ยงัเสริมสร้างให้ผู้เรยีนมทีักษะการคิด
และทกัษะการให้เหตุผลตามแนวคิดตาม
ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม โดย
ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหา
ทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิความเป็น
จรงิเป็นบรบิทของการเรยีนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีน
เกิดทกัษะในการคดิวเิคราะห์แก้ไขปญัหา
เป็นหลกั  ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ
เดลสิเซลิ (Delisle) ทีเ่หน็ว่าการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปญัหาเป็นฐานเป็นการจดัระเบียบการ
เรียนท่ามกลางสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้

ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยประสบการณ์ที่เกิดจาก
การท ากจิกรรมโดยขณะท ากจิกรรมผู้เรยีน
จะต้ อ ง สัง เ กต ใช้ จินตนาการ ในทา ง
สร้างสรรค์ท าให้เกิดการพฒันาสภาพทาง
สงัคมการเรยีนรูก้ระบวนการการแก้ปญัหา
คดิวเิคราะหค์น้หาความรูโ้ดยใชค้ าถามเป็น
การจดัโครงสรา้งให้ผู้เรยีนเกดิมโนมตทิี่จะ
สร้างความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่
เกดิขึน้ไปใชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
ทกัษะในการแก้ปญัหากระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความตอ้งการทีจ่ะใฝ่หาความรูฝึ้กใหผู้เ้รยีน
คิดแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบเป็นการน า
ขอ้ดขีองวธิสีอนให้คดิสบืค้น ส่วนการจดั
กิจกรรมการเรียนตามวัฏจกัรการเรียนรู้  
4MAT  เป็นการเรยีนรูท้ี่พฒันาทางด้าน
สมองของผู้เรยีนทัง้สองซีกอย่างสมดุลซึ่ง
ความสามารถสมองซีกขวาได้แก่การคิด
สงัเคราะหค์ดิสรา้งสรรคก์ารใชส้ามญัส านึก
การคิดแบบหลากหลายการคิดแบบองค์
รวมการคิดจนิตนาการและความสามารถ
ของสมองซกีซา้ยไดแ้ก่การคดิวเิคราะหก์าร
คดิหาเหตุผลการคดิแบบปรนัยการคดิแบบ
มทีศิทางเป็นต้นซึ่งสามารถจดักจิกรรมการ
เรยีนรูไ้ดห้ลากหลายและยดืหยุ่นตอบสนอง
การพฒันาศกัยภาพทุกด้านของผู้เรยีนที่มี
รูปแบบลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  
(วมิลรตัน์  สุนทรโรจน์.  2545 : 176) จาก
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวิธีการจดัการ
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เรยีนรูท้ีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้
สงูขึน้  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแก้ 
ปญัหาและมคีวามสามารถในการเชื่อมโยง
ความรูท้างคณิตศาสตรโ์ดยเฉพาะเกี่ยวกบั
บทประยกุตว์ชิาคณติศาสตรช์ัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่ 6  และสามารถน าผลการวจิยัไป
ใช้ในอนาคตได้และผลน่าจะแตกต่างกัน
เนื่องจากมรีูปแบบวธิกีารและประชากรคน
ละกลุ่มเพื่อเ ป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสมัฤทธิค์วามสามารถในการแก้ปญัหา
และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตรร์วมทัง้เป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าวจิยัด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
ดงักล่าวเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการจดัการ
เรยีนการสอนคณติศาสตรต่์อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาแผนและการ
จัด ก า ร เ รีย น รู้ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รีย น รู้
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้
ป ัญห า เ ป็ น ฐ าน แล ะก า ร เ รีย น รู้ ต า ม
รปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  4MAT  เรื่องบท
ประยุกต์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 75/75 
 2.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของแผนและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชว้ธิกีารเรยีนรู้
แบบใช้ปญัหาเป็นฐานและรูปแบบวฏัจกัร
การเรยีนรู ้  4MAT  เรื่องบทประยุกต์  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 

 3.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเรื่องบทประยุกต์ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ระหว่างก่อนเรยีน
และหลังเรียนที่เรียนรู้แบบใช้ปญัหาเป็น
ฐานและเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรยีนรู ้ 4MAT 
 4.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ท า ง ก าร เ รีย นค ว ามสามา รถ ในก า ร
แกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์
ของนัก เ รียนชั ้นประถมศึกษา ปีที่   6  
ระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐาน
กับเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  
4MAT 
สมมติุฐานของการวิจยั 
 1. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 
6  ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐานและกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT  มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีน 
 2.  นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 
6 ที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นฐานและกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT  มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถ  
ในการแก้ปญัหาและความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์แตกต่าง
กนั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.  ประชากรได้แก่นักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6 ปีการศกึษา 2557 
ศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษาบวั
ใหญ่  3  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีาเขต  6  จ านวน  
141 คนจากโรงเรยีน  12  โรง 
 2.กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่เป็นนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ปีการศกึษา  2556 
โรงเรยีนบา้นหนองพลวงจ านวน  23  คน
จาก  1  หอ้งเรยีนส าหรบัใชจ้ดักจิกรรมการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและโรงเรยีน
บา้นหนองกระทุ่มจ านวน  25  คนจาก  1  
ห้องเรยีนส าหรบัใช้จดักิจกรรมการเรยีนรู้
ตามรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู4้MAT ซึง่ทัง้  
2  โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต  6  
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  
Random  Sampling) 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัมี  2  
ชนิดประกอบดว้ย 
  1.  แผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้รื่องบทประยุกต์  ชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 6ภาคเรยีนที ่ 2  ม ี 2  แบบแบบละ  12  
แผนโดยท าการสอน 
แผนละ  1  ชัว่โมงดงันี้ 
   1.1  แผนการจดัการเรยีนรู้
แบบใชป้ญัหาเป็นฐาน 
  1.2  แผนการจดัการเรยีนรู้

ตามวฏัจกัรการเรยีนรู4้MAT 
 2.  แบบทดสอบจ านวน  3  ฉบบั
ดงันี้ 
  2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ท า ง ก า ร เ รีย นก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รีย น รู้
คณิตศาสตร์  เรื่องบทประยุกต์  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6  เป็นชนิดเลอืกตอบ  4  
ตวัเลอืกจ านวน  30 ขอ้ 
          2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาชนิดเลอืกตอบ 4  ตวัเลอืก  
จ านวน  20  ขอ้ 
          2.3 แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์ชนิด
เลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  20  ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลองโดยผูว้จิยัด าเนินการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  
2556  ใชเ้วลาเรยีน  24  ชัว่โมงมกีาร
ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของทัง้สอง
กลุ่มตวัอยา่งดงันี้ 
 1.  ชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนและ
วิธีการเรียนโดยการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
ปญัหาเ ป็นฐานและการจัดการเรียนรู้
ตามวฏัจกัรการเรยีนรู้  4MAT  แก่นักเรยีน
ทัง้สองกลุ่ม 
 2.  ทดสอบก่อนเรยีน   
(Pre–test) กบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใชเ้วลา  
2  ชัว่โมง 
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 3.  ด าเนินการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้ด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและแผนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ตามวฏัจกัรการเรยีนรู้  
4MAT  จ านวน 
รปูแบบละ  12  แผนรวมเวลาเรยีน  24  
ชัว่โมง 
 4.  ทดสอบหลงัเรยีน  (Post-
test)  หลงัจากการจดัการเรยีนรูค้รบทุก
แ ผ น ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ส อ บ ด้ ว ย ด้ ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
แบบทดสอบวัด คว ามส ามารถ  ก า ร
แกป้ญัหาและแบบทดสอบวดัความสามารถ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรใ์ชเ้วลา  2  
ชัว่โมง 
 5.  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง
กับนักเรียนทัง้สองกลุ่มไปท าการตรวจ
วเิคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามความมุง่หมายการวจิยัต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผู้วิจยัได้ท าวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  1.  หาคุณภาพของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรเ์รื่อง
บทประยุกต์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  โดย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น
ฐานกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏ
จกัรการเรยีนรู ้ 4MAT  ด าเนินการดงันี้ 
   1.1 วเิคราะหห์าประ 
สิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูโ้ดยใช้สถติพิื้นฐาน  ได้แก่รอ้ยละ
ค่ า เฉลี่ยส่ วน เบี่ย ง เบนมาตรฐานและ
ค านวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้  2  วธิ ี
   1.2  วเิคราะห์หาดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ ัง้  2  วธิโีดยใชสู้ตรค านวณหาค่า
ดชันีประสทิธผิล  (E.I) 
  2.  หาความสมัพนัธข์องตวั
แปรตามคือผลสัมฤทธิท์ างการ เ รียน
คว ามส ามา รถ ในก า รแก้ ป ัญห าแล ะ
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณติศาสตรโ์ดยใชส้ตูรสหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย
ของเพยีรส์นั  ก่อนทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถติ ิ One-way  MANOVA 
 3.  เปรยีบเทยีบคะแนนผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนความสามารถในการ
แก้ ป ัญห าก า ร เ ชื่ อ ม โ ย งค ว าม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามรูปแบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู ้ 4MAT  โดยใชว้ธิกีารทางสถติิ  T-
test Dependent 
 4.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนความสามารถในการแก้ปญัหาและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ท า ง
คณติศาสตรว์ชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนที่
เรยีนโดยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามวฏัจกัรการเรยีนรู้  4MAT  โดย
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ใชว้ธิกีารทางสถติ ิ MANOVA 
 
สรปุผล 
 1.   แผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและแผนการ
จดักิจกรรมการเรยีนรู้รูปแบบ  4MAT  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  87.75/81.88  และ  
87.62/82.40  ตามล าดับ  เป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 
 2 .   ค่ าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นฐานและแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูร้ปูแบบ  4MAT  มเีท่ากบั  0.6736  
และ  0.7250  หรือมผีลการเรยีนเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ  67.36  และ  72.50  ตามล าดบั 
 

 3 .   นั ก เ รียนที่ ไ ด้ ร ับก า ร จัด
กิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน
และที่ได้ร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบวัฏจักรการ เรียนรู้   4MAT  มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  
.01 
 4.  นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่  
6  กลุ่มทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวฎัจกัรการ
เรยีนรู ้  4MAT  เรื่องบทประยุกต์  มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความสามารถใน
การแก้ปญัหาและความสามารถในการ
เชื่ อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่
แตกต่างกนั ดงัตาราง  1 

 

ตาราง  1  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความสามารถ 
             ในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรูท้างคณติศาสตร ์
             ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ 
             ปญัหาเป็นฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้4MAT 
 

ตวัแปร กลุ่ม 
จ านวน
นกัเรยีน X  SD. Hotelling’ 

Trace F 
p 

ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน 

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 23 24.57 2.89 

.242 .867 

เรยีนรูร้ปูแบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู4้MAT 

25 24.72 2.13 

ความสามารถในการ
แกป้ญัหา 

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 23 16.87 1.46 
เรยีนรูร้ปูแบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู4้MAT 

25 17.04 1.43 

ความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร ์

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 23 17.30 1.58 
เรยีนรูร้ปูแบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู ้ 4MAT 

25 17.08 1.53 
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อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรู ้
  1.1  การหาประสิทธิภาพ
ของแผนและการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานเรือ่งบทประยุกต์ชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6  มปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั  87.75/81.88  ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั ้งไว้  แสดงว่าแผนและการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ผู้ วิ จ ั ย ส ร้ า ง ขึ้ น มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้และ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้สามารถ
น าไปใชส้อนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่มี
ความสอดคล้องกบัชวลติ  ชูก าแพง  
(2551 : 135-137)  ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่
เกดิขึน้โดยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หม่จาก
การใช้ปญัหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความ
เป็นจรงิของบรบิทของการเรยีนรู้เพื่อให้
ผู้เรยีนเกิดทกัษะในการคดิวเิคราะห์และ
แก้ปญัหารวมทัง้ได้ความรูต้ามศาสตรใ์น
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ที่ ศึ ก ษ า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ผลการวจิยัของรชันีวรรณ  สุขเสนา  
(2550  :  126-133)  พบว่าประสทิธภิาพ
ของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็น
ฐาน  (PBL)  เรื่องบทประยุกต์กลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณิตศาสตรช์ัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 5  มคี่าเท่ากบั  80.60/82.10  ซึง่สูง
เ กณฑ์ที่ ก า หนดแล ะสอดคล้อ งกับ
ผลการวจิยัของนวลละออง  ปิรยิะ  (2551 
:  82-89)  พบว่าประสทิธภิาพของ

แผนการจัดการเรียนเรื่องทศนิยมชัน้
ประถมศกึษา ปีที ่  6  โดยใชป้ญัหาเป็น
ฐานมคี่าเท่ากบั  78.77/75.22  ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
  1.2 การหาประสทิธภิาพ
ของแผนและการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
รปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้ 4MAT  เรื่อง
บทประยกุต ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6   
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  87.62/82.40   
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ แสดงว่า
แผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้และ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้สามารถ
น าไปใชส้อนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้
เป็นเพราะแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ได้รบัการออกแบบและวางแผนการเรยีน
ที่ค านึงถึงพัฒนาการและธรรมชาติของ
ผู้เรยีนเป็นส าคญัช่วยส่งเสรมิผู้เรยีนให้
ท ากจิกรรมตามล าดบัขัน้ตอนการเรยีนรูท้ี่
สอดคล้องกับกรอบบทบาทหน้าที่ของ
สมองตามแบบจ าลองวฎัจกัรการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนแต่ละคนที่แตกต่างกนัออกไป
โดยใช้กิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย
และจดัล าดบัตามความยากซบัซ้อนช่วย
ใหผู้เ้รยีนทีม่ลีกัษณะการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
กนัได้รบัการพฒันาตามศกัยภาพของตน
เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรมควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ
และการวเิคราะหส์งัเคราะห์ความคดิรวบ
ยอด ก่ อนน า ไปปรับ ใ ช้ อ ธิบ ายแล ะ
แก้ปญัหาในบทเรียนได้อย่างเหมาะสม
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และเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเรยีนรู้
ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน  (Merrill.  2002 : 52)  จงึส่งผล
ให้กิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ
กระบวนการและผลสัมฤทธิส์อดคล้อง
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดซึ่งมคีวามสอดคล้อง
กบัแนวคดิของไผท  สทิธสิุนทร  (2543 : 
27)  ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรูแ้บบ  4MAT 
เป็นการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง
และค านึงถึงการท างานของระบบสมอง
เป็นวธิีด าเนินไปตามธรรมชาติโดยที่ครู
ไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญพิเศษแต่
อยา่งใด  แต่สามารถท าใหเ้กดิบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ที่ส นุกสนานเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียน มี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและเกิดการ
เรยีนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่รูจ้บสอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของพชัร ี   ยาเสนีย ์(2551 
: 79-84)  พบว่าแผนการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ แบบวัฎจัก รการ เ รียนรู้ เ รื่ อ ง
เศษส่วนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  
4  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  86.89/84.44  
และนาฏยาวงศ ์ อนิทรารตัน์ (2555 : 78)  
พบว่ าประสิทธิภาพของแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ  4MAT  เรือ่ง 
บทปร ะ ยุ ก ต์  วิ ช า คณิ ต ศ า ส ต ร์ ชั ้น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ปี ที่ 6 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  
81.91/81.60 
 2 .  ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนการจดัการเรยีนรู ้
  2.1 ดชันีประสทิธผิลของ

แผนและการจดัการเรยีนรู ้  โดยการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
มคี่าเท่ากบั  0.6736  แสดงว่าผูเ้รยีนมี
วามก้าวหน้าทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ  
67.36  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
รชันีวรรณ  สุขเสนา  (2550 : 126)  
พบว่าแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน  เรื่องบทประยุกต์กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
5  พบว่ามดีชันีประสิทธิผลเท่ากับ  
0.6211  ซึง่แสดงว่าผูเ้รยีนมคีวาม 
ก้าวหน้า ในการเรยีนเท่ากบั  0.6211  
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  62.11  และเพญ็ศร ี 
พลิาสนัต์  (2551 : 73)  พบว่าดชันี
ประสทิธผิลของแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน  เรื่อง
เศษส่วน  ชัน้ประถม ศกึษาปีที ่ 5  มคี่า
เท่ากบั  0.6374  แสดงว่าผู้เรยีนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรอ้ยละ  63.74 
  2.2  ดชันีประสทิธผิลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ มคี่า
เท่ากบั  0.7250  แสดงว่านักเรยีนมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ย
ละ  72.50  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ปาณติา  อาจวงษ์  (2552 : 140)  พบว่า
ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบ  4MAT  มคี่าเท่ากบั  
0.6511  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  65.11  
แสดงว่าผูเ้รยีนมคีวามก้าวหน้าในการ
เรยีนรอ้ยละ  65.11  และนาฎยา  วงศ์
อนิทรารตัน์  (2555 : 78)  พบว่าดชันี



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1159                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

ประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม การ
เรยีนรูต้ามรปูแบบ 4MAT เรือ่งบท
ประยกุตช์ัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  มคี่า
เท่ากบั  0.7101  แสดงว่ามคีวามกา้ว 
หน้ารอ้ยละ  71.01 
 3.   นัก เรียนที่ ได้ร ับการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
และการจดักจิกรรมการเรยีนรูรู้ปแบบวฏั
จักรการเรียนรู้   4MAT  มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
แสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบวธิกีารจดัการเรยีน
การสอนทัง้สองวธิโีดยผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ย
การเรยีนรูท้ ัง้สองแบบส่งผลถึงการพฒันา
ผูเ้รยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกบัการวจิยัของนวลละออง  
ปิ ริ ย ะ   ( 2 5 5 1  : 82-89)  พ บ ว่ า มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .01  และพชัรยีา  เสนีย ์ (2551  :  
79-84)  พบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลัง เ รียนสู ง กว่ า ก่ อน เ รียนอย่ า งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังนัน้
การจดัการเรยีนรู้แบบใช้ปญัหาเป็นฐาน
กบัการจดัการเรยีนรู้รูปแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้  4MAT       ช่วยเสริมสร้างให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนจงึนับว่าวธิกีารสอนทัง้สอง
แบบนี้  เป็นวิธีการสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

 4.  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่  6  กลุ่มได้ร ับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานกับกลุ่มที่
ได้รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบวัฏ
จัก รการ เรียนรู้  4MAT มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการ เรียนความสามารถในการ
แก้ปญัหาและความสามารถในการ
เชื่ อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตัง้ไว้  โดยผู้เรียนที่เรียนรู้
ดว้ยวธิกีารเรยีนรูท้ ัง้สองแบบมคี่าคะแนน
เ ฉ ลี่ ย ผ ล สั ม ฤ ท ธิ ์ท า ง ก า ร เ รี ย น
ความสามารถในการแกป้ญัหาและ 
การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่า
การที่ผลการวิจัยปรากฏตามเงื่อนไข
ดงักล่าวเป็นเพราะกลุ่มทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นฐานได้มุ่งเน้นให้
ผู้ เ รียนใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ เดิม เ ป็นแนวทางหรือ
เครื่องมือส าหรบัการค้นหาค าตอบของ
ปญัหาในบทเรียนด้วยตนเองควบคู่กับ
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบักลุ่มเพื่อนและ
ครูผู้สอนในกรณีที่ต้องการค าแนะน าซึ่ง
ผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม
ผนวกกับเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์น าไปสู่การสร้าง
ความคดิรวบยอดใหม่และวางแผนปฏบิตัิ
ในสถานการณ์จรงิให้ได้ความรู้ใหม่และ
ผลการวิจัยของแมคคาร์ที (McCarthy.  
1997 : 1 97 -19 9 )  ไ ด้ เ ส นอแนวคิด
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ประกอบลกัษณะส าคญัของกจิกรรม การ
เรยีนรูแ้บบ  4MAT  ไวว้่าการเรยีนรูข้อง
ผู้ เ รี ย น จ ะ อ า ศั ย กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์การวเิคราะห์ประสบการณ์
การบูรณาการการสังเกตไปสู่ความคิด
รวบยอดการพฒันาความคดิรวบยอด 
การปฏิบัติ  ตามความคิดรวบยอดการ
ปรบัแต่งความคิดรวบยอดเป็นแนวคิด
ของตนเองการวิเคราะห์ เพื่ อน า ไป
ประยุกต์ใช้และการแลกเปลี่ยนความรู้
ของตนเองกบัผูอ้ื่นนอกจากนี้ยงัอธบิายไว้
ว่ากจิกรรมการเรยีนที่ออกแบบผ่านสมอง
ซีกซ้ายผู้ เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์
เหตุการณ์จากประสบการณ์การวเิคราะห์
และสร้างความเข้า ใ จในข้อมูล จาก
ประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การระบุ
หรอืก าหนดความคดิรวบยอดของผูเ้รยีน
การวเิคราะห์แนวความคิดที่สร้างขึ้นไป
ออกแบบหรอืประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์
หรอืเพื่อการรเิริม่สิง่ใหม่หรอืการก้าวเดนิ
ไปสู่ภาวะการเรยีนรู้ในอนาคต  ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นและเสรมิสร้าง
ให้ผู้เรยีนฝึกใช้การคดิด้วยเหตุผลควบคู่
กับการน าไปปฏิบตัิและจะส่งผลต่อการ
พฒันาความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อ
การเรยีนรูด้า้นความคดิรวบยอดดา้นการ
วเิคราะห์และด้านการเชื่อมโยงหรอืการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ผลการวจิยัของพชัรยีา  เสนีย์  (2551 : 
79-84)  พบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดมาสโลว์  (Maslow.  1962  
:  unpaged)  การช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตน
อย่ า งพอ เพีย งการ ให้อิส รภาพและ
เสรภีาพในการเรยีนรูก้ารจดับรรยากาศที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูจ้ะช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
เกิดประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตาม
สภาพความเป็นจรงินอกจากนี้นกระบวน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย ังมีสื่อการ
เรียนการสอนที่ เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรยีนฝึกให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้เนื้อหาจาก
สิ่งที่เ ป็นรูปธรรมไปหานามธรรมจาก
เนื้อหาง่ายไปหาเนื้อหายากซึ่งมีผู้สอน
เป็นผูก้ ากบัดูแลในขณะทีผู่เ้รยีนในกลุ่มที่
จดักิจกรรมการเรียนโดยใช้ปญัหาเป็น
ฐานจะใหค้วามส าคญักบัการจดัใหผู้เ้รยีน
เผชญิปญัหาและคน้หาค าตอบดว้ยวธิกีาร
ที่ผู้เรยีนสนใจซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์
ความรู้พื้นฐานเดิมเป็นข้อมูลความรู้
เชื่อมต่อกบัสถานการณ์ปญัหาทีจ่ะเรยีนรู้
ใหม่ โดยที่ผู้ เ รียนสามารถเลือกและ
ออกแบบวธิกีารค้นหาค าตอบตามที่ตนรู้
เขา้ใจและสนใจน าไปปฏบิตัเิพื่อแก้ปญัหา
ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่ตนเองเลือกใช้ตาม
แนวทางที่ตนเองถนัดเพื่อให้ได้ค าตอบ
ของปญัหาทีต่อ้งการและอาจเป็นแนวทาง
ที่ มีป ระสิทธิภ าพ เหมาะสมกับการ
แก้ปญัหาในครัง้นัน้ก็ได้ประการส าคัญ
ผู้เรยีนได้ใช้ความพยายามของตนที่เป็น
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ประสบการณ์เดมิมาใช้เชื่อมโยงประกอบ
ความคดิแก้ปญัหาในสถานการณ์ใหม่ให้
ส าเร็จ  ดังนัน้การจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปญัหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ วัฏจกัรการเรียนรู้ 4MAT ช่วย
เสรมิสร้างให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ด้าน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความสามารถใน
การแก้ปญัหาและความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรูท้างคณติศาสตร ์
จึงนับว่าวิธีการสอนทัง้สองแบบนี้ เป็น
วิธีการสอน  มีประสิทธิภาพสามารถ
น ามาใช้จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ข้อ เสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใช ้
  1 . 1   การ เ รียนรู้ แบบใช้
ปญัหา เ ป็นฐานและการ เ รียนรู้ต าม
รูปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  4MAT  มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใกลเ้คยีงกนั

ครูผู้สอนสามารถเลือกสอนได้ทัง้   2  
แบบ 
  1 . 2   ค รู ค ว รศึกษาแนว
ทางการสอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานและ 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้   4MATเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหา
ของนกัเรยีน 
  1.3  ครูควรเลือกการสอน
แบบใชป้ญัหาเป็นฐานและรปูแบบวฏัจกัร
ก า ร เ รี ย น รู้   4MAT  เ พื่ อ พั ฒ น า
ความสามารถในการ เชื่ อมโยงทาง
คณติศาสตร ์
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้
ต่อไป 
  2.1  ควรเปรียบเทียบการ
สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานและรปูแบบวฏั
จักรการเรียนรู้   4MAT  ที่มีต่อทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์
  2.2  ควรเปรียบเทียบการ
สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานและรปูแบบวฏั
จกัรการเรยีนรู ้ 4MAT  ทีม่ต่ีอทกัษะดา้น
อื่น ๆ  เช่นทกัษะในศตวรรษที ่ 21 
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