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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในประเด็นดังนี้ 1.1) เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 1.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ70 และ 1.3) ประเมินคุณภาพชิน้ งานและ 2) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนปักธง
ชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบประเมินคุณภาพชิน้ งาน
และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูห้ นังสือมีชวี ติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำ�คัญทาง
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

บทนำ�

ปั จ จุ บั น กระแสการเปลี่ ย นแปลงของ
สั ง คมโลก เป็ น กระแสที่ ค รอบคลุ ม ไปทั่ ว โลก
ทุ ก ประเทศต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสั ง คมเพื่ อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยกระแส
ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมที่ ห มุ น ไปอย่ า ง
รวดเร็ ว การพั ฒนาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีช่วยอำ�นวยความสะดวกในการดำ�รง
ชี วิ ต ของผู้ ค น ทำ � ให้ วิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ก้ า ว
เข้ า สู่ ยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อั น เป็ น ยุ ค ที่ มี
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการต่ า งๆ ซึ่ ง

ประเทศไทยต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกด้าน แต่ยังมีข้อจำ�กัดหลายด้าน ส่วนใหญ่มี
ปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำ�สูง และ
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ส่ ง ผลถึ ง การ
พั ฒ นาคนในภาพรวมให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ใ น
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์จาก
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การ
พัฒนาทักษะ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 1-4) จาก

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งส่งผลให้สังคมโลก
ต้องการคนทีม่ ที กั ษะการคิด มีความคิดสร้างสรรค์
จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อสังคมโลกเนื่องจาก
สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ล้วน
เป็ น ผลพวงจากความคิด สร้างสรรค์ข องมนุษย์
ในการคิดประดิษฐ์ค้นหาสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ,
2556: 210-211)
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551
ได้ กำ � หนดให้ ส ถานศึ ก ษาวางแนวทางการจั ด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยเน้นพัฒนาสมรรถนะสำ�คัญ
ของผูเ้ รียน 5 ประการ หนึง่ ในสมรรถนะสำ�คัญนัน้
คือ ความสามารถในการคิด ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) โดยเฉพาะกลุม่
สาระการงานอาชีพ มีการมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อ
การดำ�รงชีวติ นำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถดำ�รงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (สำ�นัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) และ
หนึ่งในเป้าหมายสำ�คัญของการปฏิรูปการศึกษา
ของทุกชาติก็เพื่อให้คนมีทักษะในการคิด ทั้งการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับ
ผู้เรียนนั้น การเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดเป็น คิดหลายๆ แง่มุม ปล่อยให้ผู้เรียนคิด
อย่างอิสระ กระตุ้นให้ผู้เรียน กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นในทางทีส่ ร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยูเ่ สมอ ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่ากว่าความ
สามารถด้านอืน่ ๆ บุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์จะ
สามารถสร้างสรรค์ตนเองและสิง่ แวดล้อมให้อยูใ่ น
ลักษณะที่ เหมาะสมพึงพอใจ และมีชีวิตที่เป็นสุข
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ได้ (อารี พันธ์มณี, 2557: 84) ซึ่งองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1) ความ
คิดคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความคิดยืดหยุ่น
(Flexibility) 3) ความคิดริเริ่ม (Originality) 4)
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford,
1967: 145-151) ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นยิ่งใน
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคน
ที่กล้าคิดนอกกรอบ คิดอะไรใหม่ๆ จากพื้นฐาน
ความรูเ้ ดิม คิดได้หลากหลายวิธี ทำ�ให้มกี ารคิดค้น
ประดิษฐ์สงิ่ ใหม่ๆ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ
เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานหรือ
การดำ�เนินชีวิตได้
จากรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.) โรงเรี ย นปั ก ธงชั ย ชุ ณ หะวั ณ วิ ท ยาคาร
ปีการศึกษา 2554 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ควรพัฒนา
ให้สงู ขึน้ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผเู้ รียน
ได้ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ทำ�เป็น (สำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554:
44) และเมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 68.57
ซึ่งต่ำ�กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที่ตั้งไว้
(โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร, 2560: 7)
จากปัญหาด้านผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนในกลุม่ สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาด้านทักษะการคิด ผู้เรียนยังไม่
สามารถคิดเป็น ส่งผลให้การทำ�งานไม่ได้คุณภาพ
ผู้เรียนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
จ า ก ปั ญ ห า ข้ า ง ต้ น ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า
วิ ธี ก ารพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน และด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
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หลากหลายวิธี ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบ
4MAT เป็นวิธีการที่พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ ของผู้เรียนโดยเฉพาะด้านความ
คิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ
4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงความแตก
ต่างของผูเ้ รียน ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูโ้ ดยใช้สมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาได้อย่างสมดุล ซึ่งมีการจัดการ
เรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและ
ประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (สมองซีกขวา) ขั้น
ที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบ
ยอด (สมองซีกขวา) ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิด
รวบยอด (สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติ
จากกรอบความคิดที่กำ�หนด(สมองซีกซ้าย) ขั้น
ที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเอง
(สมองซีกขวา) ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและ
การประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 8 ขั้นแลก
เปลีย่ นประสบการณ์เรียนรูก้ บั ผูอ้ นื่ (สมองซีกขวา)
(ทิศนา แขมมณี, 2556: 62-63) จากเหตุผลข้าง
ตนที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจนำ�การจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อมาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เกิดความเหมาะ
สมกับผู้เรียน และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ใน
ประเด็นดังนี้
1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห นั ง สื อ มี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT
1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห นั ง สื อ มี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
4MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 70
1.3 ประเมินคุณภาพชิ้นงาน หน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียน
รู้แบบ 4MAT

สมมุติฐานการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณ
วิทยาคาร อำ�เภอปักธงชัย สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 3 ห้อง จำ�นวน 72 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนปักธง
ชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำ�เภอปักธงชัย สังกัด
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สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จำ�นวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม(Cluster random sampling) และทาง
โรงเรียนได้มีการจัดนักเรียนแต่ละห้องโดยคละ
ความสามารถทางการเรียน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบ
ด้วย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองและเครือ่ งมือทีใ่ ช้
เก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หนังสือมี
ชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT จำ�นวน 4 แผนๆ ละ 3 คาบๆ ละ
50 นาที รวม 12 คาบ ส่วนประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระสำ�คัญ ผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
4MAT สือ่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ หาคุณภาพแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 คน
พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแผน โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.83, S.D. เท่ากับ 0.33
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ หนั ง สื อ มี ชี วิ ต ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่1 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำ�นวน 20 ข้อ ทีส่ อดคล้องกับผลการเรียนรู้
และหาคุ ณ ภาพแผนโดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจำ � นวน
3 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของผลการเรียนรู้กับข้อคำ�ถาม มีค่า IOC ตั้งแต่
0.67-1.00 แล้วนำ�ไปทดลองใช้ (Try out) กับ

200

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนปักธง
ชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 ซึง่ ผ่านการเรียนรูเ้ รือ่ งนีม้ าแล้ว จำ�นวน 31
คน พบว่า มีค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ตั้งแต่ 0.250.63 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.230.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s aCoefficient) (กิตพิ งษ์ ลือนาม, 2561: 150-151)
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.788
2.2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพชิ้ น งาน มี
ลักษณะเป็น Rubric score มีประเด็นที่ประเมิน
จำ�นวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) รูปแบบชิ้นงาน 2) ความ
ถูกต้องของเนื้อหา 3) การใช้เทคนิคโปรแกรมที่
หลากหลาย 4) ความสวยงาม และ 4) ความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยหาค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เท่ากับ 0.80
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 122)
2.3 แบบวั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ใ ช้
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบทดสอบวั ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก (Thinking
creatively with picture figural form A) ของ
Torrance (อารี พันธ์มณี, 2557: 242-255)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้
หนังสือมีชีวิต
2. ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT หน่วยการเรียนรู้
หนังสือมีชีวิต เวลา 12 คาบ
3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้
หนั ง สื อ มี ชี วิ ต ฉบั บ เดิ ม จากนั้ น วั ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ด้วยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และ
ประเมิ น ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นด้ ว ยแบบประเมิ น
คุณภาพชิ้นงาน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
คุณภาพชิ้นงานและแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
โดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำ�มาวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วนำ�คะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test for dependent sample)
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังเรียน
กับเกณฑ์ร้อยละ 70

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาผลการเรียนรู้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห นั ง สื อ มี ชี วิ ต และความคิ ด
ตาราง 1

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผู้วิจัยขอนำ�เสนอ
ผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูห้ นังสือ
มีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT พบว่า
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36 .00 หลัง
เรียนมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 13.80 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 69 .00 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.60
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.30 และคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตาราง 1

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT

การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
25
25

S.D.
2.46
2.08

7.20
13.80

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT หลังเรียน
ตาราง 2
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t

p

12.781*

.000

ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำ�คัญทาง
สถิติ .05 ดังตาราง 2

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียน รู้หนังสือมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

การทดสอบ

N

หลังเรียน

25

เกณฑ์
14

13.80

S.D.

t

p

2.08

.480

.635
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1.3 ผลงานนักเรียน จากการประเมิน
คุณภาพชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41 และเมื่อจำ�แนกเป็นรายด้านพบ
ตาราง 3
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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

ผลการประเมินคุณภาพชิน้ งาน หน่วยการเรียน รูห้ นังสือมีชวี ติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
คะแนนเฉลี่ย

ตาราง
3 ผลการประเมิ
ยน รูหนัมงสือมีชีวิต ของนั
กเรียน
รายการประเมิ
น นคุณภาพชิ้นงาน หนวยการเรี
(คะแนนเต็
S.D.
ระดับคุณภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรีย15
นรูแคะแนน
บบ 4MAT
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
1. รูปแบบชิ้นงาน E-book รายการประเมิน
14.80
0.20
ดีมาก
S.D.
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คุณภาพ
2. ความถูกต้องของเนื
11.6014.80
0.85
1. รู้อปหา
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อภิปรายผล

การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห นั ง สื อ มี ชี วิ ต และความคิ ด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูห้ นังสือ
มีชีวิต จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผล
สัมฤทธิห์ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ ผู้เรียนในปัจจุบันมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งธรรมชาติผู้
เรียนแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกัน การจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT จึงมีขั้นตอนการกระบวนการที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝกึ สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
เป็นกระบวนการทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ใช้สมองซีกซ้ายและ
ซีกขวาสลับกันอย่างสมดุล โดยมีกจิ กรรมทีพ่ ฒ
ั นา
สมองซีกขวา เช่น การให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้
จากใบงานด้วยตนเอง จากการดู การฟัง และการ
อ่าน ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดทำ�ความเข้าใจและจดจำ�
เนื้อหาที่เรียนในช่วงของการเรียนรู้ ยังเป็นการฝึก
ให้ผเู้ รียนหัดตัง้ คำ�ถามและหาคำ�ตอบ ให้ผเู้ รียนได้
แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของการนำ�เสนองาน
และการคิด จินตนาการวางแผนในการทำ�งานเป็น
ทีมและการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตกแต่งระบายสีชิ้นงานให้สวยงาม ใน
ส่วนของกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย เช่น การ
เล่ น เกมซึ่ ง เป็ น การทดสอบความเข้ า ใจ ความ
จำ�ของผู้เรียนและยังช่วยทำ�ให้ผู้เรียนๆ อย่างมี
ความสุ ข และสนุ ก การทำ � ใบงานเป็ น อภิ ป ราย
สิ่งที่ผู้เรียนได้เห็นและได้เรียนรู้ เป็นการฝึกการ
วิเคราะห์สรุปความรู้อย่างเป็นเหตุเป็น ผล การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น การฝึ ก ให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์
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และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จะนำ�มาใช้ การทำ�งาน
เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ กั น ตามความถนั ด
ของแต่ ล ะคนช่ ว ยกั น คิ ด ออกแบบและลงมื อ ใช้
โปรแกรมในการสร้ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จนถึงขั้นของการนำ�เสนองานเป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออก และจากกิจกรรมการเรียนรู้การ
ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีกได้อย่างสมดุลนี้ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รับรู้ และเป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด การสร้างสรรค์
ผลงานจากจิ น ตนาการ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ เ รี ย น
ได้ ใ ช้ จิ น ตนาการในการสร้ า งชิ้ น งานหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้เรียนสามารถออกแบบรูป
แบบชิ้ น งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบองค์ ป ระกอบ
และยั ง สามารถใช้ โ ปรแกรมออกแบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคโปรแกรมที่หลาก
หลายในการปรับแต่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ให้มี
ความโดดเด่นน่าอ่าน ทำ�ให้ชนิ้ งานมีความน่าสนใจ
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้มีความคิด
ที่หลากหลาย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
พัฒนาตนเองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนไม่สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนือ่ งจากผูเ้ รียนในชัน้ เรียนนัน้ มีพนื้ ฐาน
ความรู้แตกต่างกัน และผู้เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
ทางการเรียนระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ� ในส่วน
ของรายวิชาการสร้าง E-book เป็นรายวิชาเพิม่ เติม
ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ใหม่และด้วยธรรมชาติของรายวิชาเป็นวิชา
ที่เน้นหนักไปทางด้านการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับรัชนี ชุ่มกิ่ง (2557: 74) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
จากผลการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนจึง
ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนทุกคน แสดงให้เห็นว่านักเรียน ที่ได้รับ
การจั ด การเรี ย นรู้โดยใช้ก ารจัด การเรียนรู้แบบ
4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี,
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2560:
184) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
ว่าเป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้เป็น
สำ�คัญแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความรู้ วิธีการเรียนรู้ ความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตัวเองและการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข นอกจากนัน้
ยังสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการ
เรี ย นรู้ แ ละสามารถนำ�ไปผสมผสานกับยุทธวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์ (2557: 127-135) พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้พื้นฐาน
ทางเลขาคณิต หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์โดยรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 41.92 และสุภางค์ศรี โทแหล่ง (2559:
1148-1163) พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จากการศึ ก ษาความคิ ด สร้ า งสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบ 4MAT พบว่ า ในภาพรวมคะแนน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 97.44
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.95 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้านความ
คิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่นสูงกว่าด้าน
อื่ น ส่ ว นด้ า นความคิ ด ละเอี ย ดลออมี ค่ า เฉลี่ ย
ต่�ำ สุด เนือ่ งจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
4MAT เป็นการสนองความถนัดของผู้เรียน โดย
เฉพาะขัน้ ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และขั้นลงมือปฏิบัติ

204

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

จากกรอบความคิดที่กำ�หนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุน่ คือ
ทำ�ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ การหาคำ�ตอบใน
การนำ�มาใช้ตอบคำ�ถาม ค้นหาข้อมูล และได้ฝกึ ให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ มีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ผู้เรียนมีการปรับความ
คิดให้ทันกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ และผู้เรียนยัง
คิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานได้อย่างเต็มความ
สามารถ ไม่วา่ จะเป็นการฝึกให้ผเู้ รียนใช้โปรแกรม
ออกแบบและให้ฝึกสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การนำ�เสนองานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้
ผู้เ รียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการ
ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และนำ�ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันในการทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่นได้
เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงกมล
คงฤทธิ์ (2557: 57-66) ที่ พ บว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รียนในภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ 88.21
คิดเป็นร้อยละ 67.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว
สูงกว่าด้านอื่น มีค่าเฉลี่ย 26.86 คิดเป็นร้อยละ
67.15 และความคิดยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย 26.40
คิดเป็นร้อยละ 65.99

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ 4MAT
เป็นการพัฒนาสมองทัง้ 2 ซีกพร้อมๆ กัน กิจกรรม
ในแต่ละขัน้ ตอนเป็นการฝึกให้ผเู้ รียนคิดและลงมือ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานจากแนวคิดของผู้เรียน
เองและการที่ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และกระบวนการคิดของผู้เรียน ผู้สอนควรทำ�การ
กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นด้ ว ยการใช้ คำ � ถามและเสริ ม แรง
ในทางบวกกับผู้เรียน
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1.2 ก่ อนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก าร
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผู้สอนควรชี้แจงอธิบาย
ขั้นตอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนฟังในภาพรวมก่อน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงขั้นตอนของกิจกรรมซึ่ง
จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย
1.3 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ควร
มีการควบคุมเวลาในแต่ละกระบวนการให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT นี้มีขั้นตอน 8 ขั้นตอน และ
แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร ดัง
นัน้ ผูส้ อนต้องบริหารจัดการเวลา ยืดหยุน่ กิจกรรม
ตามความเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมวางแผนอย่าง
รอบคอบก่อนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน
1.4 การจั ด สภาพแวดล้ อ มภายใน
ห้องเรียนควรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน บทบาทของผู้สอนควรเป็นผู้นำ�และ
คอยให้คำ�ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ให้กำ�ลังใจ มีความ
เป็นกันเอง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน
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รู้สึกสบายใจ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
เหมาะแก่การนำ�มาใช้จัดการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบนั นี้ เนือ่ งจากปัจจุบนั ผูเ้ รียนมีความแตกต่าง
กัน ซึง่ ธรรมชาติผเู้ รียนแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกัน
การจัดการเรียนรูน้ จี้ งึ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนได้ท�ำ ใน
สิ่งที่ตนเองถนัดได้อย่างมีความสุข
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
แบบ 4MAT พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ หรือบูรณาการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสาระการเรียน
รู้อื่นๆ
2.2 นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดสร้างสรรค์ ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น
เช่น ทักษะการทำ�งานกลุม่ ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทีอ่ าจเกิดการพัฒนาได้จาก
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT
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