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บทคัดย่อ 
  การวจิัยคร้ังน้ี มีความมุง่หมายเพื่อ  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบ

อริยสัจ 4 ของช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละ

สัตว์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2  และเกณฑ์ของดัชนปีระสิทธิผล (E.I.) 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

คิดวเิคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ

การสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหวา่ง   

ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT 

ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ    

หลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับ   

การคิดแบบอริยสัจ 4 5) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์

ตา่งกันหลังเรียน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักเรียน           

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 23 ท่ีเรียน

อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือ  ท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิด

แบบอริยสัจ 4 จ านวน 13 แผน  2) แบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 3) แบบวัดความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหา 4) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบค่าที (t–test for Dependent  

Samples) (t–test One Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One–way MANOVA) และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวน   ทางเดียว (One–way ANOVA) 
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           ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์            

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบ  

อริยสัจ 4  ท่ีพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.58/83.00 และดัชนปีระสิทธิผลทางการเรียนรู้ดว้ยแผน     

การจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT  ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4  มคี่าเท่ากับร้อยละ 66.68 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอน

แบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอน

แบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับ

การคิดแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีผลท า

ให้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ ด้านความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05          

โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์สูง  มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ปานกลางและต่ า ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียน          

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 

ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์สูง มคีวามสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพ

นักวทิยาศาสตร์ปานกลางและต่ า ส่วนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ปานกลางและต่ า               

มคีวามสามารถทางการคิดแก้ปัญหาไมแ่ตกตา่งกัน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนักเรียน       

ชัน้มัธยมศกึษา ปท่ีี 2 ที่มคีุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 

ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์สูง มคี่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพ

นักวทิยาศาสตร์ปานกลางและต่ า 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to : 1)  develop the instructional model based on the 4 MAT 

system model in cooperation with the Four Noble Truths  for Mathayom Suksa 2 students in the learning 

substance  of sciences in the unit of “Human and Animal Body System “to obtain  efficiency set and the 

Effectiveness Index (E.I.), 2) compare the students’ analytical thinking abilities before and after being 

taught by the 4 MAT model on collaboration with the Four Noble  Truths  of Mathayom Suksa 2 students, 

3) compare the students’ problem-solving abilities before and after being taught  by  the 4 MAT model 
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along  with the Four Noble  Truths of Mathayom Suksa 2 students, 4)  compare science learning 

achievement before and after being taught using  the 4 MAT model together  with the Four Noble  Truths 

of Mathayom Suksa 2 students, 5)  compare the students’ analytical thinking abilities, problem-solving 

abilities and science learning achievements of Mathayom Suksa 2 students with different scientist 

characteristics using the 4 MAT model in conjunction with the Four Noble Truths. The sampling group 

consisted of  30 Mathayom Suksa 2 students of Ba Hi Witthayakhom School under the Office of the 

Secondary  Educational Service Area 23  in the first semester of academic year 2012, selected by cluster 

random sampling. The instruments used in this research were: 1) 13 lesson plans based on the 4 MAT 

model in association  with the Four Noble Truths  of Mathayom Suksa 2 students, 2) the students’ science 

analytical thinking abilities test of  “Human and Animals Body System”. 3) the students’ science problem-

solving abilities test, 4) the science learning achievement test of “ Human and Animal Body System.” 

Statistics used were mean, standard deviation, t-test (Dependent Samples), One-way MANOVA and 

One-way ANOVA. 

    The findings of this study were as follows: 

  1. The lesson plan based on the 4 MAT model in cooperation with the Four Noble Truths of 

Mathayom Suksa 2 students obtained an efficiency level of 87.58/83.00 and the percentage of the 

Effectiveness Index after using the 4 MAT model in association with the Four Noble Truths at  66.68 

percent.  

  2. The analytical thinking abilities of Mathayom Suksa 2 students after being taught  by the 4 

MAT model in collaboration  with the Four Noble Truths  were higher than those before at the 0.5 level of 

significance. 

  3. The problem-solving  abilities of Mathayom Suksa 2 students after being taught  by  the 4 

MAT model together  with the Four Noble Truths were higher than those before at the 0.5 level of 

significance. 

  4. The learning achievements of Mathayom Suksa 2 students after being taught  by  the 4 

MAT model along with the Four Noble Truths were higher than those before at the 0.5 level of 

significance. 

  5. The different scientist characteristics of the students after being taught by the 4 MAT model 

in cooperation  with the Four Noble Truths affecting  analytical thinking abi;ities, problem-solving abilities 

and science learning achievements were significantly different at the 0.5 level.   When pair wise was 

considered, it was found that: 

   5.1 The analytical thinking abilities of Mathayom Suksa 2 students with different scientist 

characteristics after being taught by the 4 MAT model along  with the Four Noble Truths were significantly 



4 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร      

different at 0.5 level. The students with high scientist characteristics gained  more analytical thinking 

abilities than those students with moderate and low scientist characteristics. 

   5.2 The problem-solving  abilities of Mathayom Suksa 2 students with  different scientist 

characteristics after being taught by the 4 MAT model in association  with the Four Noble Truths were 

different at the 0.5 level of significance. The students with high scientist characteristics gained more 

analytical thinking abilities than those students with  moderate  and low scientist characteristics. The 

students with moderate  and low scientist characteristics showed no  differences in problem-solving 

thinking abilities. 

   5.3 The science learning achievements average scores of Mathayom Suksa 2 students 

after being taught by the 4 MAT model in conjunction with the Four Noble Truths were significantly 

different at the 0.5 level. The students with high scientist characteristics gained higher average scores on 

learning achievements than those  students with moderate  and low scientist characteristics. 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทัง้

ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชพีต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมอืเครื่องใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษยไ์ด้ใชเ้พื่อ

อ านวยความสะดวกในชวีติและการท างาน เหลา่นีล้้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด

สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆวทิยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ด้พัฒนาวิธีคดิท้ังความคดิเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์       

คิดวเิคราะห์วิจารณ ์มีทักษะส าคัญในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถ

ตัดสนิใจโดยใชข้้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพ์ยานท่ีตรวจสอบได้ วทิยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึ่ง

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - Based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 

เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล 

สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 1) 

 การจัดการศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 10 

และพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2542 มีเป้าหมายและหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย

ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมท้ังดา้นร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ ์มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา มทัีกษะในการประกอบอาชพี มีความม่ันคงในการด ารงชวีติอยา่งมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอยา่งมี

ความสุข จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้  ให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล  มคีวามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รูเ้ท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดตลอดเวลา สามารถ

สั่งสมทุนปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 10, 2549,    

หนา้ 2-3)  แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสูโ่ลก

ยุคศตวรรษท่ี 2โดยมุ่งสง่เสริมผู้เรียนมคีุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค์          

มทัีกษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อยา่งสันต ิ(กระทรวงศึกษาธกิารม, 2551, หนา้ 5) 

          ปัจจุบันการสอนวทิยาศาสตร์ในระดับมัธยมศกึษายังไมป่ระสบความส าเร็จ ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ 

กระบวนการสอนของครูไมส่ามารถน านักเรียนไปถึงเป้าหมายแห่งความส าเร็จของการแขง่ขันทางวิทยาศาสตร์และ



5 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร      

เทคโนโลยรีะดับนานาชาตไิด้ ผลสัมฤทธ์ิท่ีปรากฏจากการประเมิน ชีใ้ห้เห็นความจ าเป็นท่ีต้องปฏรูิปการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์อยา่งจริงจังโดยพัฒนาครูใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ กระบวนการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีสง่เสริมให้ 

นักเรียนมคีวามเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(อัญชลี สริินทร์วราวงศ์, 2543, หนา้ 14) จากการรายงาน         

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศกึษาระดับผลการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553) โรงเรียน   

บะฮีวิทยาคม มีผลจัดการศึกษาที่ไมไ่ด้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จ านวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียน       

มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์ 

ค่าเฉลี่ย 2.11 และมาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 2.20 นอกจากนี้ จากรายงาน

การทดสอบ ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) รายวชิาวทิยาศาสตร์ใน ชว่งช้ันท่ี 3 (ม.3) 3 ปีย้อนหลัง คือตัง้แตปี่การศึกษา 

2552–2554 ผลระดับชาติเป็น 22.68, 26.30 และ 27.52 ตามล าดับ พบวา่ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน), 2554, หนา้ 6)  ส่วนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิ ต่ ากว่าเกณฑ์จะเห็นได้จากการทดสอบปลายปี พ.ศ. 2554  นักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเกณฑ์ของโรงเรียนท่ีต้ังไว้ท่ีร้อยละ 70          

(โรงเรียนบะฮีวิทยาคม, 2554, หนา้ 18) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเนือ้หาในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ซึ่งในแตล่ะเร่ืองอาจมีท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัตผิสมผสานกันอยู่ เป็นเร่ืองท่ี

สลับซับซ้อน รวมท้ังขาดการคดิวเิคราะห์ คิดแก้ปัญหาส่งผลให้ไม่สามารถน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

นอกจากนี้ ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ คือไมส่ามารถน าเอาวทิยาศาสตร์ ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์

เท่าท่ีควร  เนื่องจากมีการเนน้บทบาทของครูผู้สอน ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ละเลยบทบาทของนักเรียนและปัญหา  

ท่ีเกิดขึ้นท้ังในการเรียนและในชวีติประจ าวัน  ดังนัน้การสอนวทิยาศาสตร์ มักจบลงดว้ยนักเรียนได้รับความรู้ท่ีก าหนด

ไวใ้นหลักสูตร  แทนท่ีจะจบลงดว้ยนักเรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือได้น าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตจรงิ ท าให้มี           

การฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์น้อยลง ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

วชิาวทิยาศาสตร์ต่ า (สมจิต สวธนไพบูลย,์ 2541, หนา้ 6)  

  เพื่อแกปั้ญหาดังกล่าวข้างตน้ผู้วจิัยจึงศึกษาทฤษฎ ีหลักการ จากเอกสาร ต ารา และงานวจิัย           

ท่ีเกี่ยวข้องพบวา่วิธีการท่ีน่าจะได้ผลดีคอืการประยุกตใ์ช ้โดยน าเอาหลักการหรือวธีิคดิแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ 4 

มาใชร่้วมกับการจัดรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ ทัง้นี้เพื่อสง่เสริม

ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได ้ผู้วิจัยในฐานะท่ี

เป็นครูสอนวทิยาศาสตร์ ชว่งช้ันท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 จึงสนใจและมีแนวคิดวา่ การศกึษาความสามารถ     

ในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน  โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT  ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4       

จะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  การมีปฏสิัมพันธ์ในกลุ่ม รู้จัก 

การแก้ปัญหา มกีารก าหนดเป้าหมาย การคดิแบบหลากหลาย  จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตและ

สามารถอยูร่่วมกับสังคมได้อย่างมคีวามสุข  จึงได้น าแนวคิดนีม้าพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบ     

ในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ      

4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนวทิยาศาสตร์    

ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 การศึกษาครัง้นี้ผู้วจิัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวจิัยไว้  ดังนี้  

 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 ของช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2  

และเกณฑ์ของดัชนปีระสิทธิผล (E.I.)  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียน       

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน      

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 

 4.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4   

 5.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน 

หลังเรียน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

             การศึกษาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา   

ปีท่ี 2 ท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพของนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน  ผู้วิจัยได้วเิคราะห์หลักสูตร ตลอดจนสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  แล้วพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 

4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดของการวจิัย           

ดังภาพประกอบ  
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        ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม  

     (ตัวแปรจัดกระท า) 

 

      

 

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 
 

 

 

   ตัวแปรอสิระ  

   (ตัวแปรจัดประเภท)  

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 จากภาพแสดงกรอบแนวคิดของการวจิัย ในการวิจัยคร้ังน้ีมุง่เปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 

4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 หนว่ยการเรียนรู้ ระบบร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา   

ปีท่ี 2 ท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน ว่ามคีวามแตกตา่งกันหรือไม ่การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

ผู้วิจัยได้ยึดการจัดเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ของแมคคาร์ธี (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา้ 262, อา้งอิง

มาจาก ศักดิ์ชัย นิรัญทว ีและไพเราะ พุม่มั่น, 2542, หนา้ 7-11) โดยน าแนวคิดของโคลป ์มาประกอบกับแนวคิด

เกี่ยวกับการท างานของสมองท้ังสองซีก ท าให้เกิดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้  ที่สนองรูปแบบการเรียนรู้ของ

นักเรียน  4  แบบ  ซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสมองและระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา  โดยประยุกต์

งานวจิัยรูปแบบ การเรียนรู้ของคอลบ์ ซึ่งมีรากฐานมาจาก จอหน์ ดิวอี้ (John  Dewey) เคริ์ท  เลวนิ (Kurt  Lewin) 

และเพยีร์เจต์ (Jean  Piaget) แลว้น ามาปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 

ประกอบด้วยขัน้ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์ 2) ขั้นวเิคราะห์ประสบการณ์ 3) 

ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 4) ขั้นพัฒนาความคิดด้วยขอ้มูล 5) ขั้นท าตามแนวคดิท่ีก าหนด 6) ขั้นสร้าง

ชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจ 7) ขั้นวเิคราะห์ผลและประยุกตใ์ช ้8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น 

ส าหรับการคิดแบบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทุกข์ 2) ขั้นสมุทัย 3) ขั้นนโิรธ 4) ขั้นมรรค           

1.  ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์รูปแบบสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับ 

การคิดแบบอรยิสัจ 4 
 

1. ขั้นกระตุน้  สังเกต และก าหนดปัญหา 

2. ขั้นคิดไตร่ตรอง วเิคราะห์ปัญหา 

3. ขั้นค้นหาและเก็บข้อมูลเพื่อต้ังสมมตฐิาน 

 หาสาเหตุ  

4. ขั้นตัง้เป้าหมายหรือวางแผนเพื่อแกปั้ญหา 

5. ขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอด 

6. ขั้นด าเนนิการตามวิธีการหรือขั้นตอนการ 

 แก้ปัญหาเพ่ือสร้างช้ินงาน  

7. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเพื่อ 

 วเิคราะห์ผลและน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้

คุณลักษณะบุคลิกภาพ

นักวทิยาศาสตร์ 

 -สูง  

 -ปานกลาง  

 -ต่ า  

2.  ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 

     วิทยาศาสตร์ 
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แลว้บูรณาการร่วมกัน โดยน าวิธีคดิแบบอริยสัจ 4 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน เข้าไปในแต่ละขั้นของรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT  

ท่ีมีขัน้ตอนสอดคล้องกันประกอบด้วยขัน้ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555      

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 85 คน  

 2. กลุ่มตัวอยา่ง 

  กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2555 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม อ าเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) 

       3 . เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คุณภาพเครื่องมือ 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง และ

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

  3. 1  เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของ

มนุษยแ์ละสัตว ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการ

คิดแบบอริยสัจ 4 จ านวน 13 แผน 

  3.2  เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   1)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษย์

และสัตว ์ที่มคีวามเชื่อม่ันเท่ากับ .85 และความยากอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.57 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง       

0.38 – 0.63   

   2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษย์

และสัตว ์ที่มคีวามเชื่อม่ันเท่ากับ .91 และความยากอยู่ระหว่าง 0.29 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง        

0.32 – 0.79   

   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกาย

ของมนุษยแ์ละสัตว ์ที่มคีวามเชื่อม่ันเท่ากับ .86 และความยากอยู่ระหว่าง 0.38 – 0.75 และค่าอ านาจจ าแนก         

อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.70   

   4)  แบบทดสอบวัดคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยทดลองกับกลุม่ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2/1    

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 จ านวน 30 คน    

โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้

 1.  การประเมินผลก่อนเรียน (Pre - test) โดยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์    



9 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร      

หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ให้นักเรียนทดสอบแลว้บันทึกคะแนนเก็บไว้

เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน (Post - test) 

 2.  ทดลองใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ใชเ้วลาทดลอง 

39 ชั่วโมง (ไมร่วมเวลาทดสอบก่อนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง) 

 3.  เมื่อสิ้นสุดการทดลองใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์

ท าการประเมินผลหลังเรียนดว้ยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ฉบับเดิม ให้นักเรียนทดสอบแลว้บันทึก

คะแนนเก็บไว้เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) และดัชนปีระสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้ (E.I.) โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับ การคดิแบบอริยสัจ 4 ของช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์  

 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน            

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4   

 3.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน           

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4   

 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน  

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบ  อริยสัจ 4 

 5.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน 

หลังเรียน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยไดใ้ช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

                 1.  สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             2.  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก ่การหาค่าความยาก (P) หาค่าอ านาจจ าแนก 

(r) หาค่าความเช่ือมั่นแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสู้ตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปั้ญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ วิเคราะห์

หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ (E.I.) โดยใชว้ธีิของ 

กูดแมน เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman,  Fletcher  and  Schnieder) 

  3.  สถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมติฐาน ได้แก ่สถิตทิดสอบค่าที t-test (Dependent Samples) การวเิคราะห์

ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One–way MANOVA) และการวเิคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One–way 

ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 ที่พัฒนาขึ้น        

มปีระสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.58/83.00 และดัชนปีระสิทธิผลทางการเรียนรู้ดว้ยแผนการจัดการเรียนรู้  หน่วย  

การเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบ

การเรียนการสอนแบบ 4 MAT  ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6668 แสดงว่า  ผู้เรียนมผีลการเรียนรู้

เพิ่มขึ้น  0.6668  หรือคิดเป็นร้อยละ  66.68 

  2.  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้   

โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4  หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  

  3.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้  

โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .05  

  4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ

การสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

  5.  นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 

MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีผลท าให้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ พบวา่ 

   5. 1  ด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีุณลักษณะ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4  

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์สูง             

มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ปานกลาง และต่ า 

   5.2  ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีมีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์สูง             

มคีวามสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ปานกลาง และต่ า      

ส่วนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ปานกลาง และต่ า มีความสามารถทางการคิดแก้ปัญหา        

ไมแ่ตกตา่งกัน 

   5.3  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา ปท่ีี 2 ที่มี

คุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบ

อริยสัจ 4  แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์สูง 

มคี่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ปานกลาง และต่ า 
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อภิปรายผลการวจิัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 ที่พัฒนาขึ้น       

มปีระสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.58/83.00 และดัชนปีระสิทธิผลทางการเรียนรู้ดว้ยแผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยการ

เรียนรู้  ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบ  

การเรียนการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6668 แสดงวา่ ผู้เรียนมผีลการเรียนรู้

เพิ่มขึ้น 0.6668 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.68 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรู้

และแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยท าการศกึษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และต าราต่าง ๆ การวเิคราะห์

สาระเพื่อก าหนดขอบข่ายของหนว่ยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง   

โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนรู้จักพัฒนาตนเอง และรู้จักการท างานเป็นกลุ่มหรือร่วมมอืกันท างาน 

นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรู้มีท้ังเนื้อหาและการปฏบัิตกิิจกรรม ท าให้นักเรียนเกิดความเพลดิเพลนิและสนุกกับ 

การเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้และน่าสนใจยิ่งขึ้น รูปแบบการสอนนีผู้้เรียนมโีอกาสได้ใชส้มองทุกส่วน ทัง้ซีกซ้าย     

และซีกขวาในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แกต่นเอง น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ รวมท้ังได้พัฒนาทักษะ

กระบวนการตา่ง ๆ วธีิสอนแบบนี้จะชว่ยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้สูง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเด็กได้เรียนรู้

ตามล าดับเนื้อหา ฝึกการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง ฝึกท างานกลุ่ม ครูสอนน้อย ให้เด็กลงมอืกระท ากิจกรรมเองโดยใช้

เด็กเป็นส าคัญ   

 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับ  

การคิดแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 4 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เทคนิควธีิสอน การจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอน การวัดและประเมินผล โดยอาศัยปรัชญาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนพื้นฐานทางด้านจิตวทิยาเป็นขัน้ตอน        

และมีระบบวธีิการท่ีเหมาะสม โดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 เนน้การทดลองปฏบัิติ

จรงิ มีการใชส้ื่อการสอนท่ีหลากหลาย มกีารฝึกทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงด้วยการน าเสนอเนื้อหาที่สร้างเชื่อมโยง

ระหว่างเนื้อหาที่เคยเรียนมาแลว้กับเนื้อหาใหม ่การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับชวีติประจ าวัน และการเชื่อมโยงเนื้อหา  

ท่ีเรียนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แมคคารธี์ (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา้ 262, อา้งอิงมาจาก ศักดิ์ชัย      

นรัิญทว ีและไพเราะ พุม่มั่น, 2542, หนา้ 7-11)  ได้ศึกษาผู้เรียน 4 แบบกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งมีลักษณะ

พเิศษคือ  ผู้เรียนแต่ละคนสามารถน าไปใชไ้ด้ในหอ้งเรียน ขณะเดยีวกันจะช่วยให้ผู้เรียนท้ังหมดพัฒนาขึน้ โดยเมื่อเข้าสู ่

วัฏจักรการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีความหมายและเป็นไปอยา่งเป็นธรรมชาติ จากความรูส้ึกไปถึง

ความคิดไตร่ตรอง และสุดท้ายสู่การกระท า  ชว่ยให้พวกเขาท างานอยา่งสมดุลและสมบูรณ์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ

นภิาภรณ์ เชยวัดเกาะ (2545, หนา้ 79)ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ผลการศึกษา

พบวา่  นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนแบบ 4 MAT ได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์สูงกวา่นักเรียนกลุ่มท่ีเรียน

ตามแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา ผาโท (2549, หนา้ 45-46) ได้ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2      
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ท่ีได้รับการสอนแบบอริยสัจ 4 ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอน

แบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบอริยสัจ 4  หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ       

ท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพนิ ศรีวงค์แก้ว (2550, หนา้ 83) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียน       

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 2 ท่ีมีความถนัดทางการเรียนแตกต่างกัน ผลการศึกษา

พบวา่ (1) นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 โดยรวมมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามความถนัดทางการเรียน พบวา่ นักเรียนท่ีมี     

ความถนัดทางการเรียนดา้นจ านวน มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนดา้นเหตุผล ด้านการรับรู้ 

ด้านการใชค้ า ด้านภาษา ด้านมติสิัมพันธ์ และด้านความจ า มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์อยูใ่นระดับปานกลาง (2) นักเรียนท่ีมีความถนัดทางการ

เรียนแตกต่างกัน มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์ มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.  นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 

MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีผลท าให้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อท่ี 5 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ ด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มคีุณลักษณะบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ต่างกัน  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 

ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์สูง มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพ

นักวทิยาศาสตร์ปานกลาง และต่ า ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2              

ท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบ

อริยสัจ 4 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพ

นักวทิยาศาสตร์สูง มคีวามสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์   

ปานกลาง และต่ า ส่วนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ปานกลาง และต่ า มีความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาไมแ่ตกตา่งกัน และด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2            

ท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์ต่างกัน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบ

อริยสัจ 4 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพ

นักวทิยาศาสตร์สูง มคี่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียนท่ีมีคุณลักษณะบุคลกิภาพนักวทิยาศาสตร์    

ปานกลาง และต่ า ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับการคิดแบบอริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้        

มกีารใช้สื่อการสอนท่ีหลากหลาย มกีารฝึกทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงด้วยการน าเสนอเนื้อหาที่สร้างเชื่อมโยงระหว่าง

เนื้อหาที่เคยเรียนมาแลว้กับเนื้อหาใหม ่ การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับชวีติประจ าวัน และการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน 

กับศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ลดา สังคพัฒน์ (2553, หนา้ 110-113) ได้ศึกษาการวจิัยและพัฒนา 

การสอนตามขั้นตอนของอริยสัจเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคดิแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3      

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวจิัยพบวา่ (1) ได้ขัน้ตอนการสอนของอริยสัจเพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดแก้ปัญหาดังนี้ คือ 1) ปัญหาที่การพัฒนา 2) สังเคราะห์หาสาเหตุท่ีส าคัญ 3) ก าหนดเป้าหมาย       
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เพื่อแกปั้ญหา 4) ออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งได้แก่ วเิคราะห์หลักการ และก าหนดแนวทาง 5) ตดิตามประเมินผล     

และปรับปรุง 6) น าไปใชห้รือคัดออก จากรูปแบบการสอนอริยสัจ ได้จัดขัน้การสอนตามขัน้ตอนของอริยสัจดังนี้คอื    

ขั้นทุกข์ 1) ขั้นทุกข์ คือปัญหาที่การพัฒนา 2) ขั้นสมุทัย คือ สังเคราะห์หาสาเหตุท่ีส าคัญ, ก าหนดเป้าหมาย           

เพื่อแกปั้ญหา 3) ขั้นนโิรธ คือออกแบบแก้ปัญหา,วเิคราะห์หลักการ, ก าหนดแนวทาง 4) ขั้นมรรค คือ ติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุง, น าไปใชห้รือคัดออก และได้น าขั้นตอนการสอนของอริยสัจมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ตามขัน้ตอนการสอนของอริยสัจเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคดิแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3     

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพโดยคดิค่าเฉลี่ย 0.96 ท้ัง 9 แผนการจัดการเรียนรู้    

(2) นักเรียนกลุ่มทดลองมทัีกษะกระบวนการคดิแก้ปัญหาสูงหลังจากการได้รับการสอนตามขั้นตอนการสอนของ

อริยสัจก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนของอริยสัจมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอน

ตามรูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลอ้งกับงานวจิัยของอัชรีย์ วินิจฉัยกุล  

(2549, หนา้ 87) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์       

เร่ือง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 4 ท่ีใชรู้ปแบบ  

การเรียนรู้ 4 MAT กับการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารและสารอาหาร   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 ท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 4 MAT กับการสอนตามปกติ       

มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหาร    

และสารอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 4 MAT กับการสอน

ตามปกติ มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพนิ ศรีวงค์แก้ว 

(2550, หนา้ 83) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา      

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอ้ยเอ็ด 

เขต 2 ท่ีมีความถนัดทางการเรียนแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบวา่ (1) นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 โดยรวมมี

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อจ าแนกตามความถนัดทางการเรียน พบวา่ นักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนดา้นจ านวน มีความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนดา้นเหตุผล ด้านการรับรู้ ด้านการใชค้ า ด้านภาษา ด้านมติสิัมพันธ์ และด้าน     

ความจ า มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์อยูใ่นระดับปานกลาง (2) นักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนแตกต่างกัน มีความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ มีความแตกตา่งกันอย่าง   

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช ้

  1.1  ก่อนท าการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT รว่มกับ การคดิแบบอริยสัจ 4 หน่วยการ

เรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรมกีารแนะน า

วธีิการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับ  การคิดแบบอริยสัจ 4 ให้นักเรียนเข้าใจวธีิการเรียนก่อน  
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และควรแนะน านักเรียนในการท างานกลุ่ม รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี รู้จักยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสง่ผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ดี 

  1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใชส้ื่อท่ีเนน้การปฏบัิตจิรงิ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ   

มคีวามกระตอืรือร้นในการเรียน มีโอกาสสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง มคีวามมั่นใจในการเรียน ท าให้นักเรียนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา 

  1.3  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 ผู้สอนควรศกึษารายละเอยีดในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ดี เพื่อจัดเวลาในการเรียนแต่ละขัน้ได้เหมาะสมและสามารถยืดหยุน่เวลาในการเรียน    

แตล่ะขั้นได้ตามความเหมาะสม 

 2.  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

  2.1  ควรท าการศกึษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ ระบบในร่างกายของมนุษย์    

และสัตว ์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ในรูปแบบอื่นอีก เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคดิท่ีหลากหลาย เชน่ การท าโครงงาน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  2.2  ควรศกึษาขั้นตอนของกิจกรรมกลุ่มอย่างละเอยีด และคัดเลอืกเอกสารประกอบการสอน         

ท่ีเหมาะสมกับเวลา เนือ้หาและวัยของผู้เรียน 

  2.3  ควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ ตอ่ไป 

  2.4  ควรศกึษาโดยใชต้ัวแปรอสิระชนิดจัดประเภทด้วยตัวแปรอื่นๆ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สมาธิ 

ความวิตกกังวล ความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Quotient) และ ความสามารถในการเผชญิกับปัญหาและการเผชญิ

กับวิกฤติ (Adversity Quotient) เป็นต้น 

  2.5  ควรพัฒนาตัวแปรตามอ่ืน ๆ เชน่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม

จรยิธรรมดา้นตา่ง ๆ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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