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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในประเด็นดังนี้ 1.1) เปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 1.2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนกับเกณฑ์
รอ้ยละ70 และ 1.3) ประเมนิคณุภาพชิน้งานและ 2) ศกึษาความคดิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่1 จากการจัดการเรยีนรูแ้บบ 4MAT กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/3 โรงเรยีนปกัธง
ชยัชณุหะวณัวทิยาคาร สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศึกษา 2561 จำานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบประเมนิคณุภาพชิน้งาน
และแบบวดัความคดิสรา้งสรรค์ สถติทิีใ่ช้วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอ้ย
ละ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรูห้นังสอืมชีวีติ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จากการจดัการ
เรียนรู้แบบ 4MAT พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติ .05 และ 3) คุณภาพชิ้นงานอยู่ในระดับดี

2. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.95

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมท ความคิดสร้างสรรค์ ผลการเรียนรู้
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Abstract
The purpose of the study were to 1) Study learning outcome on living books 

unit creative thinking of grade 7 students using 4MAT in the points were as follows:  
1.1) to compare students learning achievement after learning achievement, 1.2) 
to compare students learning achievement after learning living books unit and  
creative thinking with the criterion score of 70%, 1.3) to evaluate students works,  
and 2) Examine with creativity of grade 7 students using 4MAT. The sample were  
25 students from grade 1/3 in Pakthongchaichunhawanwitayakar School, secondary  
Educational service area office 3 in the second semester of academic year 2017  
by cluster random sampling. The research instruments used consisted. lesson plan, learning 
achievement test, work quality evaluation form and a creative test. The data was analyzed 
using mean, standard deviation, percentage and t-test.

The findings of the study were as follows:

1. Learning of achievement of 7 grade students on living books unit and creative 
thinking by using 4MAT revealed 1) Learning achievement of students that after learning  
score was higher than before learning score significantly at the .05 level. 2) Learning  
achievement of students after learning was higher than the criterion score was significantly 
at the .05 level. 3) Work quality from the assessment was at a good level.

2. The creativity of grade 7 students by using 4MAT revealed the average score was 
97.44 and percentage was 74.95 of all.

Keywords: 4MAT, creative thinking, learning outcome

บทนำา
ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก เป็นกระแสที่ครอบคลุมไปทั่วโลก 
ทุกประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนสังคมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ด้วยกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่หมุนไปอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช่วยอำานวยความสะดวกในการดำารง
ชีวิตของผู้คน ทำาให้วิถีชีวิตของมนุษย์ได้ก้าว
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นยุคที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ซึ่ง

ประ เทศไทยต้ อ ง เ ร่ งพัฒนาวิ ทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การ วิ จัยและพัฒนานวัตกรรม 
ให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกด้าน แต่ยังมีข้อจำากัดหลายด้าน ส่วนใหญ่มี
ปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำาสูง และ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ส่งผลถึงการ
พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ใน
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์จาก
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การ
พฒันาทกัษะ (สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 1-4) จาก
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การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งส่งผลให้สังคมโลก
ตอ้งการคนท่ีมีทักษะการคดิ มคีวามคดิสรา้งสรรค์
จึงมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อสังคมโลกเนื่องจาก
สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ล้วน
เป็นผลพวงจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ในการคิดประดิษฐ์ค้นหาสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 
2556: 210-211) 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
ได้กำาหนดให้สถานศึกษาวางแนวทางการจัด
กระบวนการเรยีนรูโ้ดยเน้นพัฒนาสมรรถนะสำาคัญ
ของผูเ้รยีน 5 ประการ หนึง่ในสมรรถนะสำาคญันัน้ 
คอื ความสามารถในการคดิ ได้แก ่คดิวเิคราะห ์คดิ
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 3) โดยเฉพาะกลุม่
สาระการงานอาชีพ มีการมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อ
การดำารงชวีติ นำามาประยุกตใ์ช้ในการทำางานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถดำารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) และ
หนึ่งในเป้าหมายสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ของทุกชาติก็เพื่อให้คนมีทักษะในการคิด ทั้งการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับ
ผู้เรียนน้ัน การเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดเป็น คิดหลายๆ แง่มุม ปล่อยให้ผู้เรียนคิด
อย่างอิสระ กระตุ้นให้ผู้เรียน กล้าที่จะแสดงความ
คดิเหน็ในทางทีส่รา้งสรรค ์เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรู ้ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยูเ่สมอ ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่ากว่าความ
สามารถดา้นอืน่ๆ บุคคลท่ีมคีวามคดิสรา้งสรรค์จะ
สามารถสร้างสรรค์ตนเองและสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ใน
ลักษณะที่ เหมาะสมพึงพอใจ และมีชีวิตที่เป็นสุข

ได้ (อารี พันธ์มณี, 2557: 84) ซึ่งองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1) ความ
คิดคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) 3) ความคิดริเริ่ม (Originality) 4) 
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford, 
1967: 145-151) ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นยิ่งใน
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคน
ที่กล้าคิดนอกกรอบ คิดอะไรใหม่ๆ จากพื้นฐาน
ความรูเ้ดมิ คดิไดห้ลากหลายวธิ ีทำาใหม้กีารคดิคน้
ประดษิฐส์ิง่ใหม่ๆ  หรอืแนวทางแกไ้ขปญัหาใหม่ๆ  
เพือ่ใหส้ามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นการทำางานหรอื
การดำาเนินชีวิตได้

จากรายงานการประ เมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
(สมศ.) โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  
ปกีารศกึษา 2554 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
มีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ควรพัฒนา
ใหส้งูขึน้ทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้โดยเนน้ใหผู้เ้รยีน
ได้ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ทำาเป็น (สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 2554: 
44) และเมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ปกีารศกึษา 2560 พบว่า มคีา่เฉลีย่รอ้ยละ 68.57 
ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
(โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร, 2560: 7) 
จากปญัหาดา้นผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนในกลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาด้านทักษะการคิด ผู้เรียนยังไม่
สามารถคิดเป็น ส่งผลให้การทำางานไม่ได้คุณภาพ 
ผู้เรียนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

จ ากปัญหาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ กษา
วิธีการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน และด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
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หลากหลายวธิ ีผูว้จิยัเหน็วา่การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
4MAT เป็นวิธีการที่พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ ของผู้เรียนโดยเฉพาะด้านความ
คิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คำานึงถึงความแตก
ตา่งของผู้เรยีน ชว่ยใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูโ้ดยใช้สมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาได้อย่างสมดุล ซึ่งมีการจัดการ
เรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและ
ประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (สมองซีกขวา) ขั้น
ที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย) 
ข้ันที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบ
ยอด (สมองซีกขวา) ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิด
รวบยอด (สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติ
จากกรอบความคิดที่กำาหนด(สมองซีกซ้าย) ขั้น
ที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเอง 
(สมองซีกขวา) ขั้นท่ี 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและ
การประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 8 ขั้นแลก
เปล่ียนประสบการณเ์รยีนรูก้บัผูอ้ืน่ (สมองซกีขวา) 
(ทิศนา แขมมณี, 2556: 62-63) จากเหตุผลข้าง
ตนที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจนำาการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อมาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เกิดความเหมาะ
สมกับผู้เรียน และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ใน
ประเด็นดังนี้

1.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ 
หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิตของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT

1.2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ 
หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 70

1.3 ประเมินคุณภาพชิ้นงาน หน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT

2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จากการจดัการเรยีน
รู้แบบ 4MAT

สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ 

เรียนรู้ หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่1 จากการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT หลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่1 จากการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT หลงัเรยีน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณ
วิทยาคาร อำาเภอปักธงชัย สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ปกีารศกึษา 2561 จำานวน 3 หอ้ง จำานวน 72 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนปักธง
ชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำาเภอปักธงชัย สังกัด
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สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จำานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม(Cluster random sampling) และทาง
โรงเรียนได้มีการจัดนักเรียนแต่ละห้องโดยคละ
ความสามารถทางการเรียน

เครื่องมือก�รวิจัย

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจั ยประกอบ 
ดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและเครือ่งมอืทีใ่ช้
เก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หนังสือมี
ชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT จำานวน 4 แผนๆ ละ 3 คาบๆ ละ  
50 นาที รวม 12 คาบ ส่วนประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระสำาคัญ ผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT สือ่การเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล และ
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ หาคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 คน 
พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแผน โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.83, S.D. เท่ากับ 0.33

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมขอ้มลู ได้แก ่

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รียน หน่วยการเรียนรู้  หนังสือมี ชีวิต ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัว
เลอืก จำานวน 20 ขอ้ ทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู ้ 
และหาคุณภาพแผนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 
3 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของผลการเรียนรู้กับข้อคำาถาม มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.67-1.00 แล้วนำาไปทดลองใช้ (Try out) กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนปักธง
ชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ซึง่ผา่นการเรยีนรูเ้รือ่งนีม้าแลว้ จำานวน 31 
คน พบว่า มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.25-
0.63 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-
0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s a- 
Coefficient) (กิตพิงษ ์ลอืนาม, 2561: 150-151) 
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.788 

2.2 แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน มี
ลักษณะเป็น Rubric score มีประเด็นที่ประเมิน
จำานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) รูปแบบชิ้นงาน 2) ความ
ถูกต้องของเนื้อหา 3) การใช้เทคนิคโปรแกรมที่
หลากหลาย 4) ความสวยงาม และ 4) ความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ โดยหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั เทา่กบั 0.80 
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 122)

2.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก (Thinking 
creatively with picture figural form A) ของ 
Torrance (อารี พันธ์มณี, 2557: 242-255)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ 
หนังสือมีชีวิต 

2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ 4MAT หนว่ยการเรยีนรู ้ 
หนังสือมีชีวิต เวลา 12 คาบ

3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ 
หนังสือมี ชี วิตฉบับเดิม จากนั้นวัดความคิด
สร้างสรรค์ด้วยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และ
ประเมินชิ้นงานของนักเรียนด้วยแบบประเมิน
คุณภาพชิ้นงาน



Journal of Education, Mahasarakham University 201 Volume 15 Number 2 April-June 2021

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วจัิยดำาเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
คุณภาพชิ้นงานและแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
โดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำามาวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วนำาคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test for dependent sample)  
และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียน หลงัเรียน 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70

ผลการวิจัย
ผลการวจิยั เรือ่ง การศกึษาผลการเรยีนรู ้ 

หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต และความคิด

สรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผู้วิจัยขอนำาเสนอ
ผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการเรยีนรู ้หนว่ยการเรยีนรูห้นงัสอื
มีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีดังนี้

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT พบว่า 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 7.20 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 36 .00 หลงั
เรยีนมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 13.80 คะแนน คดิเปน็รอ้ย
ละ 69 .00 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.60 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.30 และคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 

ก�รทดสอบ N S.D. t p

ก่อนเรียน 25 7.20 2.46
12.781*  .000

หลังเรียน 25 13.80 2.08

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1 จากการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT หลงัเรยีน

ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติ .05 ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียน รู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

ก�รทดสอบ N เกณฑ์ S.D. t p

หลังเรียน 25 14 13.80 2.08 .480 .635



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 202 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

1.3 ผลงานนักเรียน จากการประเมิน
คุณภาพชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41 และเมื่อจำาแนกเป็นรายด้านพบ

ว่าอยู่ในระดับดี 3 ด้าน คือ ความถูกต้องของ
เนื้อหา มีคะแนนเฉลี่ย 11.60 คะแนน ความ
สวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 9.80 คะแนน และความ
คิดสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย 10.60 คะแนน ดัง
ตาราง 3

ต�ร�ง 3 ผลการประเมนิคุณภาพชิน้งาน หนว่ยการเรยีน รูห้นงัสอืมชีวีติ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT

ร�ยก�รประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม  
15 คะแนน

S.D. ระดับคุณภ�พ

1. รูปแบบชิ้นงาน E-book 14.80 0.20 ดีมาก

2. ความถูกต้องของเนื้อหา 11.60 0.85 ดี

3. การใช้เทคนิคโปรแกรมที่หลากหลาย 13.20 0.49 ดีมาก

4. ความสวยงาม 9.80 0.20 ดี

5. ความคิดสร้างสรรค์ 10.60 0.33 ดี

12.00 0.41 ดี

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT ในภาพรวมคะแนนความคิดสร้างสรรค์มคีา่
เฉลี่ยร้อยละ 74.95 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.41 ความคิด

คล่องแคล่วมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.60 ความคิด
ยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.60 และความคิด
ละเอียดลออมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.71 ดังภาพ
ประกอบ 1

ตาราง 3  ผลการประเมนิคุณภาพชิ้นงาน หนวยการเรียน รูหนงัสือมชีีวิต ของนักเรียน 
             ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

1. รูปแบบชิ้นงาน E-book 14.80 0.20 ดีมาก 
2. ความถูกตองของเนื้อหา 11.60 0.85 ดี 
3. การใชเทคนิคโปรแกรมที่หลากหลาย 13.20 0.49 ดีมาก 
4. ความสวยงาม 9.80 0.20 ดี 
5. ความคิดสรางสรรค 10.60 0.33 ดี 

X  12.00 0.41 ดี 
 

2. ความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียน 
รูแบบ 4MAT ในภาพรวมคะแนนความคิด
สรางสรรคมีคาเฉลี่ยรอยละ 74.95 เมื่ อ
พิจารณารายดาน พบวา ความคิดริเริ่มมี

คาเฉลี่ยรอยละ 75.41 ความคิดคลองแคลว
มีคาเฉลี่ยรอยละ 75.60 ความคิดยืดหยุนมี
ค า เฉ ลี่ ย ร อยล ะ  75.60 แ ล ะความ คิ ด
ละเอียดลออมคีาเฉลี่ยรอยละ 67.71 
ดังภาพ 1

 

 
 

ภาพ 1  คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรค หนวยการเรียน รูหนงัสือมชีีวิต ของนักเรียน 
           ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 

75.41 75.60 75.60

67.11

74.95

60
65
70
75
80

คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรค

ภ�พประกอบ 1 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ หน่วยการเรียน รู้หนังสือมีชีวิต  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต และความคิด
สรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้

1. ผลการเรยีนรู ้หนว่ยการเรยีนรูห้นงัสอื
มีชีวิต จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผล
สัมฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ท่ีเหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ ผู้เรียนในปัจจุบันมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งธรรมชาติผู้
เรยีนแต่ละคนถนัดไมเ่หมอืนกนั การจดัการเรยีนรู ้
แบบ 4MAT จึงมีขั้นตอนการกระบวนการที่ช่วย
สง่เสริมให้ผู้เรียนไดฝ้กึสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง 
เปน็กระบวนการทีใ่หผู้เ้รยีนได้ใช้สมองซกีซา้ยและ
ซกีขวาสลบักันอยา่งสมดุล โดยมกีจิกรรมทีพั่ฒนา
สมองซีกขวา เช่น การให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้
จากใบงานด้วยตนเอง จากการดู การฟัง และการ
อ่าน ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดทำาความเข้าใจและจดจำา
เนื้อหาที่เรียนในช่วงของการเรียนรู้ ยังเป็นการฝึก
ใหผู้้เรยีนหัดต้ังคำาถามและหาคำาตอบ ใหผู้เ้รยีนได้
แสดงความคดิเหน็ในกจิกรรมของการนำาเสนองาน 
และการคดิ จนิตนาการวางแผนในการทำางานเปน็
ทีมและการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตกแต่งระบายสีชิ้นงานให้สวยงาม ใน
ส่วนของกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย เช่น การ
เล่นเกมซึ่งเป็นการทดสอบความเข้าใจ ความ
จำาของผู้เรียนและยังช่วยทำาให้ผู้เรียนๆ อย่างมี
ความสุขและสนุก การทำาใบงานเป็นอภิปราย
สิ่งที่ผู้เรียนได้เห็นและได้เรียนรู้ เป็นการฝึกการ
วิเคราะห์สรุปความรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล การ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นการฝึกให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์

และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จะนำามาใช้ การทำางาน
เป็นกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด
ของแต่ละคนช่วยกันคิดออกแบบและลงมือใช้
โปรแกรมในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
จนถึงขั้นของการนำาเสนองานเป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออก และจากกิจกรรมการเรียนรู้การ
ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีกได้อย่างสมดุลนี้ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รับรู้ และเป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด การสร้างสรรค์
ผลงานจากจินตนาการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียน
ได้ใช้จินตนาการในการสร้างช้ินงานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้เรียนสามารถออกแบบรูป
แบบชิ้นงานได้อย่างถูกต้องครบองค์ประกอบ 
และยังสามารถใช้โปรแกรมออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคโปรแกรมที่หลาก
หลายในการปรับแต่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ให้มี
ความโดดเดน่นา่อา่น ทำาใหช้ิน้งานมคีวามนา่สนใจ 
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้มีความคิด
ที่หลากหลาย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
พัฒนาตนเองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนไม่สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เนือ่งจากผูเ้รยีนในชัน้เรยีนนัน้มพีืน้ฐาน
ความรู้แตกต่างกัน และผู้เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
ทางการเรียนระดับปานกลางค่อนข้างต่ำา ในส่วน
ของรายวิชาการสรา้ง E-book เปน็รายวิชาเพิม่เตมิ  
ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ใหม่และด้วยธรรมชาติของรายวิชาเป็นวิชา
ที่เน้นหนักไปทางด้านการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับรัชนี ชุ่มกิ่ง (2557: 74) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

จากผลการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนจึง 
ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนทุกคน แสดงให้เห็นว่านักเรียน ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี, 
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2560: 
184) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
ว่าเป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้เป็น
สำาคัญแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความรู้ วิธีการเรียนรู้ ความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตวัเองและการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ นอกจากนัน้ 
ยังสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการ
เรียนรู้และสามารถนำาไปผสมผสานกับยุทธวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์ (2557: 127-135) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้พื้นฐาน
ทางเลขาคณิต หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์โดยรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 41.92 และสุภางค์ศรี โทแหล่ง (2559: 
1148-1163) พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั 
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT พบว่าในภาพรวมคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.44 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.95 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้านความ
คิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่นสูงกว่าด้าน
อื่น ส่วนด้านความคิดละเอียดลออมีค่าเฉลี่ย 
ต่ำาสดุ เน่ืองจากในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้แบบ 
4MAT เป็นการสนองความถนัดของผู้เรียน โดย
เฉพาะขัน้ปรบัประสบการณเ์ปน็ความคดิรวบยอด 
ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และขั้นลงมือปฏิบัติ

จากกรอบความคิดที่กำาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคดิคลอ่งแคลว่ และดา้นความคดิยดืหยุน่ คอื 
ทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ การหาคำาตอบใน
การนำามาใชต้อบคำาถาม คน้หาขอ้มลู และไดฝ้กึให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ มีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ผู้เรียนมีการปรับความ
คิดให้ทันกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ และผู้เรียนยัง
คิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานได้อย่างเต็มความ
สามารถ ไมว่า่จะเปน็การฝกึใหผู้เ้รยีนใชโ้ปรแกรม
ออกแบบและให้ฝึกสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
การนำาเสนองานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการ
ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และนำาไปปรับใช้ใน 
ชีวิตประจำาวันในการทำางานร่วมกับบุคคลอื่นได้
เปน็อยา่งด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล  
คงฤทธิ์ (2557: 57-66) ที่พบว่า ความคิด
สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนในภาพรวม มคีา่เฉลีย่ 88.21  
คิดเป็นร้อยละ 67.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว 
สูงกว่าด้านอื่น มีค่าเฉลี่ย 26.86 คิดเป็นร้อยละ 
67.15 และความคิดยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย 26.40 
คิดเป็นร้อยละ 65.99

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัยครั้งนี้

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
เปน็การพฒันาสมองทัง้ 2 ซกีพรอ้มๆ กัน กิจกรรม
ในแตล่ะขัน้ตอนเปน็การฝกึใหผู้เ้รยีนคดิและลงมอื
ปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานจากแนวคิดของผู้เรียน
เองและการที่ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และกระบวนการคิดของผู้เรียน ผู้สอนควรทำาการ
กระตุ้นผู้เรียนด้วยการใช้คำาถามและเสริมแรง 
ในทางบวกกับผู้เรียน
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1.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผู้สอนควรชี้แจงอธิบาย
ขั้นตอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนฟังในภาพรวมก่อน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงขั้นตอนของกิจกรรมซึ่ง
จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย

1.3 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ควร
มีการควบคุมเวลาในแต่ละกระบวนการให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT นี้มีขั้นตอน 8 ขั้นตอน และ
แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร ดัง
นัน้ผู้สอนต้องบรหิารจดัการเวลา ยืดหยุ่นกจิกรรม
ตามความเหมาะสมกับกระบวนการจดัการเรียนรู ้
ผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมวางแผนอย่าง
รอบคอบก่อนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน

1.4 การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนควรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน บทบาทของผู้สอนควรเป็นผู้นำาและ
คอยให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด ให้กำาลังใจ มีความ
เป็นกันเอง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน

รู้สึกสบายใจ และเรียนรู้อย่างมีความสุข

1.5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
เหมาะแก่การนำามาใช้จัดการเรียนการสอนในยุค
ปจัจบุนันี ้เนือ่งจากปจัจบุนัผูเ้รยีนมคีวามแตกตา่ง
กนั ซึง่ธรรมชาตผิูเ้รยีนแตล่ะคนถนดัไมเ่หมอืนกนั 
การจดัการเรยีนรูน้ีจ้งึเปน็สิง่ทีท่ำาใหผู้เ้รยีนไดท้ำาใน
สิ่งที่ตนเองถนัดได้อย่างมีความสุข

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ หรือบูรณาการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงกับสาระการเรียน
รู้อื่นๆ

2.2 นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น 
เชน่ ทกัษะการทำางานกลุม่ ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู 
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทีอ่าจเกดิการพฒันาไดจ้าก
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT
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