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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง อนุพันธ์ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง อนุพันธ์ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน และ3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาแคลคูลัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่
ได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับสลากมา 1 กลุ่ม ได้จ านวนตัวอย่าง 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT วิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ จ านวน 3 แผน ใช้เวลา 9 ช่ัวโมง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์  และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. ประสิทธิภาพในการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT ของกระบวนการ (E1) ต่อ ผลลัพธ์ 
(E2) เท่ากับ 82.60 / 80.31 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75 

2. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 8.03 สูงกว่าก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 โดยใช้
รูปแบบการสอน 4 MAT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อวิชาแคลคูลัสหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 4.03 สูงกว่า ก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 
ผลจากการใช้รูปแบบการสอน 4 MAT ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ดีขึ้น 
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Abstract 

Three main objectives of this research were as follows. First, to improve the learning 
achievement on the derivatives using the 4 MAT instructional model towards the result of 75/75 of 
the undergraduate students at Rangsit University. Second, to compare learning achievement between 
before and after studying on the derivatives using the 4 MAT instructional model of the 
undergraduate students at Rangsit University. Third, to compare attitudes between before and after 
studying the calculus subject using the 4 MAT instructional model of the undergraduate students at 
Rangsit University. The samples were the undergraduate students at Rangsit University who have 
enrolled in the calculus subject for the 2nd semester of the academic year 2019. 1 group of 32 
samples were selected using the simple random sampling method. The research instruments 
consisted of 3 mathematics learning activities plans on calculus subject in derivatives using the 4 MAT 
instructional model with the total of 9 hours; the learning achievement test on calculus subject in 
derivatives; and the attitude test towards calculus subject. The findings were as follows.  

1. The learning achievement on derivatives using the 4 MAT instructional model of the 
process (E1) to the result (E2) was 82.60 / 80.31, which is higher than the 75/75 criteria. 

2. The mean after learning achievement was 8.03, which is higher than the mean before 
learning achievement of 5.50 using the 4 MAT instructional model with statistical significance at .01. 

3. The mean after attitude towards calculus subject was 4.03, which is higher than the mean 
before attitude of 2.92. The attitude towards calculus subject in derivatives of the students were 
positively influenced by the 4 MAT instructional model. 

 
Keywords: 4 MAT Instructional Model, Learning Achievement, Attitude 
 
ความส าคัญของปัญหา 

วิธีสอนเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบส าคัญท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของผู้เรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2562, 2562) การจัดกิจกรรมการสอนอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง 
ผู้สอนต้องหมั่นศึกษาหาเทคนิควิธีการสอนให้มีความหลากหลายมาปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีลักษณะต่างกัน การ
สอนวิชาแคลคูลัสก็เช่นเดียวกันต้องให้ความส าคัญเรื่องการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการคิด ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (บุญถม วรรณทอง , 2555) การจัดเนื้อหาและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของสมอง และความแตกต่างของผู้เรียน จากการศึกษาวิธีการสอนมีมากมายหลายวิธี พบว่า การ
สอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT (4 MAT’s Learning) น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ 4 MAT ได้สาระส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ การจัดการเรียนรู้แบบ 
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4 MAT เป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง ด าเนินการสอนเป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่ครู
ไม่ต้องอาศัยความช านาญพิเศษแต่อย่างใด (จันทิมา เมยประโคม , 2555) แต่สามารถท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
สนุกสนาน ผู้เรียนกล้าแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล ตามวัฏจักรของการเรียนรู้ 
และรูปแบบการสอน 4 MAT ดังนี ้

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนของวัฏจักรการเรยีนรู้ และรูปแบบการสอน 4 MAT (ปรับปรุงมาจาก Aktas I. & Bılgın I., 2015) 

 
แนวทางการพัฒนาการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียน 4 แบบ (McCarthy, 1990) ได้เสนอวิธีการใช้เทคนิคพัฒนาสมอง

ซีกซ้ายและซีกขวา กล่าวคือกิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบผู้เรียนท้ัง 4 แบบ ผู้เรียนแต่ละแบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งสองซีกสลับกันไป รวมขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งสิ้น 8 
ขั้นตอน คือ  

ผู้เรียนแบบที่ 1 ผู้เรียนถนัดการใช้จินตนาการ รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส และความรู้สึก ผู้เรียนกลุ่มนี้มักใช้
ค าถามว่า “ท าไม” ซึ่งการเรียนรู้ในช่วงนี้มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นสมองซีกขวา สร้างประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยง
กับความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความหมายเป็นของตนเอง 

ขั้นที่ 2 กระตุ้นสมองซีกซ้าย วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง 
วิเคราะห์ประสบการณ์จ าลองจากกิจกรรมขั้นที่ 1 

ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนถนัดการวิเคราะห์ เรียนรู้ในลักษณะของการมองสังเกต ผู้เรียนกลุ่มนี้มักใช้ค าถามว่า 
“อะไร” ซึ่งการเรียนรู้ในช่วงนี้มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 3 กระตุ้นสมองซีกขวา สะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
รวบรวมประสบการณ์ และความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานของแนวคิด 

ขั้นที่ 4 กระตุ้นสมองซีกซ้าย พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และไตร่ตรอง
แนวคิดที่ได้จากขั้นท่ี 3 ขั้นนี้จ าเป็นต้องสร้างกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเก็บข้อมูล หาความรู้เพิ่มเติม 
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ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนถนัดใช้สามัญส านึก รับรู้ผ่านกระบวนการความคิด ชอบการทดลองหรือลงมือกระท า
จริง ผู้เรียนกลุ่มนี้มักใช้ค าถามว่า “อย่างไร” ซึ่งการเรียนรู้ในช่วงนี้มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 5 กระตุ้นสมองซีกซ้าย ด าเนินการตามแนวคิด และลงมือปฏิบัติหรือทดลอง ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการใช้สามัญส านึก ซึ่งได้จากแนวคิดพื้นฐาน น ามาสร้างเป็นประสบการณ์ตรง ท่ีได้จากการทดลองปฏิบัติหรือ
ท าแบบฝึกหัด เพื่อส่งเสริมความรู้ และได้ฝึกทักษะที่เรียนมาในช่วงที่ 2 

ขั้นที่ 6 กระตุ้นสมองซีกขวา ต่อเติมเสริมแต่ง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือ
ปฏิบัติ แก้ปัญหา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนแบบท่ี 4 ผู้เรียนที่สนใจค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เสาะหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
และโดดเด่นขึ้น ผู้เรียนกลุ่มนี้มักใช้ค าถามว่า “ถ้า” ซึ่งการเรียนรู้ในช่วงนี้มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 7 กระตุ้นสมองซีกซ้าย วิเคราะห์แนวทางที่จะน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ผู้เรียนชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และเลือกท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ขั้นที่ 8 กระตุ้นสมองซีกขวา ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้เรียนสามารถคิดค้นความรู้ด้วย
ตนเองอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อน ามาเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ประเมิน และกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส เรื่อง 
อนุพันธ์ ซึ่งอนุพันธ์เป็นหัวข้อพื้นฐานของการเรียนวิชาแคลคูลัส จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนให้เข้าใจ สามารถน าไปใช้
ศึกษาต่อในเรื่องต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมแมคคลอริน โดยเฉพาะสาขาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ต้องใช้ในการเรียนแคลคูลัสขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการหาอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงลาปลาส 
เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนไม่มีทักษะในการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตร จึงท าให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ แม้ฟังก์ชัน

ง่าย ๆ เช่น 7d (x )dx  ค าตอบที่พบมักเป็น 7x แต่ค าตอบที่ถูกจริง ๆ คือ 67x ก าลัง 6 ของตัวแปร x มักจะหายไป หรือ

ต้องการหา 4xd (e )dx  ก็มักได้ค าตอบ 4xe  ซึ่งค าตอบที่ถูกต้องมี 4 อยู่ข้างหน้าด้วย นั่นคือค าตอบที่ได้เป็น 4x4e  หรือ

แม้แต่ฟังก์ชันค่าคงตัว ที่เป็นฟังก์ชันง่ายที่สุด ก็ยังผิดพลาดกันเป็นประจ า เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
เรื่องนี้ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ผู้เรียนท่ีได้คะแนนสอบต ่ากว่าร้อยละ 60 ในปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 มีจ านวน
ร้อยละ 57.14, 54.54, 52.38 ตามล าดับ เห็นได้ชัดว่าผู้เรียนเกินครึ่งหนึ่งของผู้เรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
และลดลงเรื่อย ๆ หากปล่อยให้การเรียนการสอนเป็นปกติไปเช่นนี้ น่าจะส่งผลเสียต่อทั้งการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 
และวิชาต่อเนื่องอย่างแน่นอน เมื่อมีโอกาสได้พูดคุย ประกอบกับการสังเกตผู้เรียนก็มีทีท่าเบื่อหน่าย ไม่อยากโต้ตอบ ไม่
สนใจท าแบบฝึกหัด ไม่มีความสุขกับการเรียนเท่าท่ีควร จนท าให้ความรู้สึกไม่ดีต่อวิชาที่เรียน เพียงมาเรียนให้จบไปวัน ๆ 
หนึ่งเท่านั้น ผู้วิจัยเป็นผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบค้นหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพหลากหลายมาช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังของผู้วิจัยเพียงต้องการเห็นผู้เรียนมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน 
มีทัศนคติต่อการเรียนในเชิงบวก ดังนั้นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่
แตกต่างกัน ค านึงถึงการใช้สมองทุกส่วน ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (เพียงพร วงศ์ค าจันทร์, 
2555) ทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นั่นเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่า
ศึกษา และเหมาะกับการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้รูปแบบการสอน 4 MAT ในการพัฒนากิจกรรม
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การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อน าผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน รวมทั้งต้องการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ และเจต
คติของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง อนุพันธ์ ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัรังสติ ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับการเรียน
การสอนแบบ 4 MAT เรื่อง อนุพันธ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับการเรียน
การสอนแบบ 4 MAT ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประสิทธิภาพในการเรียนวิชาแคลคูลัส เร่ือง อนุพันธ์ หมายถึง คุณภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการใช้
รูปแบบการสอน 4 MAT ตามแผนการสอนวิชาแคลคลูสั เรื่อง อนุพันธ์ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ 75 / 75 มีความหมาย ดังนี ้

75 ตัวแรก (E1) หมายถึง จ านวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ท่ีได้จากคะแนนรวมของแต่ละคนในการท าแบบฝึก
ใบงานท้ายแผนการสอนแต่ละแผน 

75 ตัวหลัง (E2) หมายถึง จ านวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ท่ีได้จากคะแนนรวมของแต่ละคนในการท า
แบบทดสอบท้ายแผนการสอนแตล่ะแผน 

รูปแบบการสอน 4 MAT หมายถึง กลวิธีการสอนในการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสลับกัน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรยีน 4 แบบ คือ แบบท่ี 1 ผู้เรียนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ แบบท่ี 2 ผู้เรียนที่เรียนรู้
จากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ แบบที่ 3 ผู้เรียนที่เรียนจากการลงมือกระท า และแบบที่ 4 ผู้เรียนที่เรียนรู้จากการค้นพบด้วย
ตนเอง ซึ่งการสอนแบบ 4 MAT มีขั้นตอนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (ใช้สมองซีกขวา) และขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะห์จากประสบการณ์ (ใช้สมองซีกซ้าย) 

ขั้นสอนมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนประสบการณ์ให้เป็นความคิดรวบยอด (ใช้สมองซีกขวา) ขั้นที่ 4 
ขั้นพัฒนาความคิดจากข้อมูล (ใช้สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิด (ใช้สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 6 ขั้นสร้าง
ผลงานตามแนวความคิด (ใช้สมองซีกขวา) ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์และน าไปใช้ (ใช้สมองซีกซ้าย) 

ขั้นสรุปมี 1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (ใช้สมองซีกขวา) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เร่ือง อนุพันธ์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส หมายถึง ความรู้สึกและท่าทีของผู้เรียนที่มีต่อวิชาแคลคูลัส ที่ได้รับการสอนแบบ 4 

MAT ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีข้อความที่เป็นไปในทางบวกและทางลบ ลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบยีนเรยีนวิชา

แคลคูลสั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 กลุ่มรวมทั้งสิน้ 222 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรยีนวิชา

แคลคูลสั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้จากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เนื่องจากการ
ลงทะเบียนแตล่ะกลุ่มจดัแบบคละความสามารถของนักศึกษา เชื่อว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มมีผลการเรียนใกล้เคียงกัน จึงท า
การจับสลากมา 1 กลุม่ ไดจ้ านวนตัวอย่าง 32 คน เพื่อเรียนโดยใช้รปูแบบการสอน 4 MAT 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT วิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ มี 3 แผน จ านวน 9 

ช่ัวโมง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ค่า
ความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.89 มีขั้นตอนการจัดท าแผน ดังนี ้

แผนการสอนที่ 1 เร่ืองการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ใช้เวลาสอน 3 ชั่วโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้สอนเริ่มสนทนากับผู้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนโดยให้ช่วยกันบอกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอนุพันธ์ และ

เขียนฟังก์ชันพีชคณิต จากนั้นแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ระดมสมองจัดกลุ่มตัวแปรของฟังก์ชันพีชคณิตที่ได้มา และช่วยกัน
เลือกใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์จากประสบการณ์ (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปให้ได้ว่าเลือกใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อ

เสร็จแล้วผู้สอนสรุปเพื่อให้ได้ประเด็นท่ีถูกต้องอีกครั้ง 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนประสบการณ์ให้เป็นความคิดรวบยอด (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนสังเกตว่า ฟังก์ชันพีชคณิตที่น ามาหาอนุพันธ์จะเป็นตัวแปรใดก็ได้ และต้องระวัง

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอนุพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปตามตัวแปรนั้นด้วย หลังจากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องในการใช้สัญลักษณ์อนุพันธ์ 

ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดจากข้อมูล (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนทุกคนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต หากมีข้อสงสัยให้ช่วยกันระดม

สมอง ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาท าความเข้าใจให้ถูกต้อง 
ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิด (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้สอนแจกใบงาน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงวิธีการหาอนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันพีชคณิต แล้วช่วยกันพิจารณาเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง  
ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างผลงานตามแนวความคิด (ใช้สมองซีกขวา) 
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 ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานจนครบทุกข้อ และให้ตั้งโจทย์เองพร้อมแสดงวิธีท าคนละ 1 ข้อ 
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์และน าไปใช้ (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของแต่ละคน และให้ตัวแทนกลุ่ม

เป็นผู้อภิปราย 
ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้เรียนสลับกันตรวจใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการ

เรียนตามแผนการสอนที่ 1 ผู้สอนท าการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องนี้ 
แผนการสอนที่ 2 เร่ืองการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม ใช้เวลาสอน 3 ชั่วโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้สอนทบทวนการใช้สัญลักษณ์แทนอนุพันธ์ และการเลือกใช้สูตรอนุพันธ์ให้ถูกต้อง กระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกัน

บอกฟังก์ชันช้ีก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์จากประสบการณ์ (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้สอนก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาเพื่อสรุปให้ได้ว่าเลือกใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ช้ีก าลังและ

ฟังก์ชันลอการิทึมได้ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นผู้สอนสรุปเพื่อให้ได้ประเด็นท่ีถูกต้องอีกครั้ง 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนประสบการณ์ให้เป็นความคิดรวบยอด (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนสังเกตว่า ฟังก์ชันช้ีก าลังและฟังก์ชันลอการิทึมที่น ามาหาอนุพันธ์มีวิธีการหาเหมือนกับ

ฟังก์ชันพีชคณิต และต้องระวังสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอนุพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปตามตัวแปรนั้นด้วย เมื่อเข้าใจแล้วผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการใช้สัญลักษณ์อนุพันธ์อีกครั้ง 

ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดจากข้อมูล (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนทุกคนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันช้ีก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม หากมีข้อ

สงสัยให้ช่วยกันระดมสมอง ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาท าความเข้าใจให้ถูกต้อง 
ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิด (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้สอนแจกใบงาน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันช้ีก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 

คน ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันช้ีก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม แล้วช่วยกันพิจารณา
ตรวจสอบค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างผลงานตามแนวความคิด (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานจนครบทุกข้อ และให้ตั้งโจทย์เองพร้อมแสดงวิธีท าคนละ 1 ข้อ 
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์และน าไปใช้ (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของแต่ละคน และให้ตัวแทนกลุ่ม

เป็นผู้อภิปราย 
ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (ใช้สมองซีกขวา) 



ศิริวรรณ วาสุกรี. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง อนุพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ วิชาแคลคูลัส ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 15(1), 182-197. 

189 

 ผู้เรียนสลับกันตรวจใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนตามแผนการสอนที่ 2 ผู้สอนท าการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องนี้ 

แผนการสอนที่ 3 เร่ืองการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ใช้เวลาสอน 3 
ชั่วโมง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้สอนทบทวนการใช้สัญลักษณ์แทนอนุพันธ์ท่ีมีตัวแปรที่แตกต่างกัน 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์จากประสบการณ์ (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้สอนก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาเพื่อสรุปให้ได้ว่าเลือกใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันได้ถูกต้องหรือไม่ จากน้ันผู้สอนสรุปเพื่อให้ได้ประเด็นท่ีถูกต้องอีกครั้ง 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนประสบการณ์ให้เป็นความคิดรวบยอด (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนสังเกตว่า ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันที่น ามาหาอนุพันธ์มีวิธีการหา

เหมือนกับฟังก์ชันที่ได้เรียนไปครั้งก่อน เมื่อเข้าใจแล้วผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการใช้สัญลักษณ์
อนุพันธ์อีกครั้ง 

ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดจากข้อมูล (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนทุกคนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันหาก

มีข้อสงสัยให้ช่วยกันระดมสมอง ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาท าความเข้าใจให้ถูกต้อง 
ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิด (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้สอนแจกใบงาน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ 

ละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน แล้ว
ช่วยกันพิจารณาตรวจสอบค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างผลงานตามแนวความคิด (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานจนครบทุกข้อ และให้ตั้งโจทย์เองพร้อมแสดงวิธีท าคนละ 1 ข้อ 
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์และน าไปใช้ (ใช้สมองซีกซ้าย) 
 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของแต่ละคน และให้ตัวแทนกลุ่ม

เป็นผู้อภิปราย 
ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (ใช้สมองซีกขวา) 
 ผู้เรียนสลับกันตรวจใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการ

เรียนตามแผนการสอนที่ 3 ผู้สอนท าการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องนี้ 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเองทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เป็นลักษณะข้อสอบคู่ขนานกัน 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต น าไปทดลองกับ
นักศกึษาท่ีลงทะเบียนวิชาแคลคูลัส ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เมื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบก่อนเรียนได้
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ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.47-0.79 อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.83 และความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.69 ส าหรับ
แบบทดสอบหลังเรียน ได้ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.52-0.73 อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.86 และความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.72 

2.3 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ จ านวน 30 ข้อ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (สุวิมล ภูละคร , 
2547) สร้างข้อความให้ครอบคลุมเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส ทั้งนี้มีข้อความที่เป็นไปในทางบวกและทางลบโดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต น าไปทดลองกับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนวิชาแคลคูลัส ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เมื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามได้ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 ก าหนด
น ้าหนักการให้คะแนนค าตอบ ดังนี ้

 
ข้อความที่มีความหมายในทางบวก ให้คะแนน ดังนี้ ข้อความที่มีความหมายในทางลบ ให้คะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างมาก 5 คะแนน เห็นด้วยอย่างมาก 1 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน เห็นด้วย 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 1 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 5 คะแนน 
และใช้เกณฑ์แปลความหมายของผลจากการวัดเจตคติ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

3. วิธกีารรวบรวมข้อมูล 
3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ ที่สร้าง

ขึ้น โดยบันทึกคะแนนไว้เป็นรายบุคคล 
3.2 ท าการวัดเจตคติในการเรียน ด้วยแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส บันทึกผลที่ได้เป็นคะแนนเจตคติ

ก่อนเรียน 
3.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ซึ่งใช้แผนการสอน 3 แผน 

ก าหนดเวลาสอนแผนละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 9 ช่ัวโมง บันทึกคะแนนจากการท าแบบฝึกใบงานและทดสอบหลังเรียนจบ
แต่ละเรื่องครบทั้ง 3 เรื่อง รวบรวมคะแนนไว้เป็นรายบุคคล 

3.4 ท าการทดสอบหลังเรียนจบทุกเรื่อง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง 
อนุพันธ ์ที่เป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยบันทึกคะแนนไว้เป็นรายบุคคล 

3.5 น าแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส ไปวัดหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับ
แบบสอบถามวัดเจตคติก่อนเรียน บันทึกผลที่ได้เป็นคะแนนเจตคติหลังเรียน 
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3.6 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักวิธีการทางสถิติ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบ t - test Dependent Sample และค่าประสิทธิภาพของแผนการสอน  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของแผนการสอน เรื่อง อนุพันธ ์โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT  
 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนรวมจากการฝึกท าใบงานระหว่างเรียนของแต่ละแผนการสอนวิชาแคลคลูัส เรื่อง อนุพันธ์ โดยใช้
รูปแบบการสอน 4 MAT  

ผลการทดสอบ จ านวน 
แผนการสอนที่ 1 แผนการสอนที่ 2 แผนการสอนที่ 3 รวม 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 30 

คะแนนระหวา่งเรียนแต่ละแผน 32 260 269 264 793 
ค่าเฉลี่ย  8.13 8.41 8.25 24.78 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.87 0.91 0.51 1.62 
ร้อยละ  81.25 84.06 82.50 82.60 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการเรียนแผนการสอนที่ 2 เรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันช้ีก าลังและ

ฟังก์ชันลอการิทึม คิดเป็นร้อยละ 84.06 เป็นแผนที่ผู้เรียนได้คะแนนสูงที่สุด ทั้งนี้ผู้เรียนเริ่มเข้าใจข้ันตอนมากขึ้นจากการ
มีประสบการณ์ในการเรียนแผนที่ 1 ผ่านมาแล้ว เมื่อมองภาพรวมทั้ง 3 แผน ความสามารถฝึกท าใบงานของผู้เรียนได้
คะแนนร้อยละ 82.60 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียนของแต่ละแผนการสอน เรื่อง อนุพันธ์ โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT  

ผลการทดสอบ จ านวน 
แผนการสอนที่ 1 แผนการสอนที่ 2 แผนการสอนที่ 3 รวม 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 30 

คะแนนหลังเรียนแต่ละแผน 32 254 257 260 771 
ค่าเฉลี่ย  7.94 8.03 8.13 24.09 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.56 0.78 0.79 1.30 
ร้อยละ  79.38 80.31 81.25 80.31 

 
จากตารางที ่2 พบว่า การทดสอบหลังเรียนจบแผนการสอนที่ 3 เรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ได้คะแนนร้อยละ 81.25 เป็นแผนที่ผู้เรียนสอบได้คะแนนสูงที่สุด ทั้งนี้ผู้เรียนมีประสบการณ์ฝึก
ท าใบงานและทดสอบจากการเรียนแผนที่ 1 และ 2 มาแล้ว เมื่อมองภาพรวมทั้ง 3 แผน คะแนนทดสอบหลังเรียน คิด
เป็นร้อยละ 80.31 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของแผนการสอน เรื่อง อนุพันธ์ โดยใช้รูปแบบการสอน 4 
MAT ด้วยเกณฑ์ 75/75 

ผลการทดสอบ จ านวน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

คะแนนระหวา่งเรียน (E1) 32 30 793 24.78 1.62 82.60 
คะแนนหลังเรียน (E2) 32 30 771 24.09 1.30 80.31 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT มีความสามารถในการฝึกท าใบ

งานระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และความสามารถในการท าแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ80.31 แสดงให้
เห็นว่า แผนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT มีประสิทธิภาพในการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ ของ
กระบวนการ (E1) ต่อ ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.60 / 80.31 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75 แสดงว่า แผนการสอนชุดนี้ มี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง อนุพันธ์ โดยใช้รูปแบบการ
สอน 4 MAT 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT 

ผลการทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 32 10 5.50 2.64 
7.974** .000** 

หลังเรียน 32 10 8.03 1.31 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, df = 31 

 
จากตารางที ่4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.03 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 สูงกว่าก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 เมื่อ
พิจารณาจากค่า Sig. เท่ากับ .000 ปรากฏว่า ค่า Sig. น้อยกว่า .01 เห็นได้ชัดว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาแคลคลูัส โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT 
ผลการสอบถามเจตคต ิ N จ านวนข้อ �̅� S.D. ความหมาย 

ก่อนเรียน 32 30 2.92 1.13 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับปานกลาง 
หลังเรียน 32 30 4.03 0.86 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสอยู่ในระดับมาก 

  
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส หลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT มีค่า

เท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 มีเจตคติทางบวกอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่า ก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 มีเจตคติทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง เห็นได้ชัดว่า เมื่อใช้รูปแบบการ
สอน 4 MAT ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาแคลคูลัสดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน 4 MAT กับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
แคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 32 คน มีสาระส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. ผลของการใช้แผนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT ท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ ได้ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ต่อ ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.60 / 80.31 ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการสอนที่สร้างขึ้นได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐานวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จนได้แผนการสอน
ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีสอบ
แบบ 4 MAT ของเกสราณี  แสงดวงตา, (2557) ที่ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.43 / 79.28 ซึ่งได้ปรับปรุงแผนที่สร้างขึ้นผ่านท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นผลให้ค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากน้ีกิจกรรมที่อยู่ในขั้นตอนการสอนด้วยรูปแบบการสอน 4 MAT เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การสังเกต ไตร่ตรอง คิดอย่างรอบคอบ ลักษณะนี้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ของ  
บุญถม วรรณทอง (2555) ได้จัดกิจกรรมการสอนออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การบูรณาการประสบการณใ์ห้เป็นส่วน
หนึ่งของตนเอง ส่วนที่ 2 สร้างความคิดรวบยอด ส่วนที่ 3 การปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและการสร้างช้ินงาน และส่วนที่ 4 
การบูรณาการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตนเอง ผลของการจัดกิจกรรมท าให้ผู้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าข้ันตอนการสอนแบบ 4 MAT ที่มี 8 ขั้นตอน 
ช่วยสร้างสภาวะสมดุลให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทางสติปัญญา กลไกทางการเรียนรู้ หรือการท างานของสมอง มี
โอกาสแสดงออกตามความสามารถของตนเอง ท้ังยังสามารถน าวิธีการของเพื่อนมาปรับปรุงการเรียนรู้ของตนได้ด้วย เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา (McCarthy, 1990) 
ได้พัฒนารูปแบบการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ กิจกรรมการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง
ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาสลับกันไป 

2. ผลของการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบ
การสอน 4 MAT แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.03 สูงกว่าก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 เห็นได้ชัดว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ 4 
MAT ค านึงถึงลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งตอบสนองการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ ผู้เรียนที่
เรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้เรียนท่ีเรียนรู้จากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ผู้เรียนที่เรียนจากการลงมือกระท า และผู้เรียนที่เรียนรู้
จากการค้นพบด้วยตนเอง ในแต่ละแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนตามความสามารถของการท างานสมองทั้งซีกซ้ายและซีก
ขวา ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้สร้างแผนการสอนทั้งหมด 3 แผน แต่ละแผนมี 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียนมี 2 ขั้นตอน ข้ันสอนมี 5 ขั้นตอน และขั้นสรุปมี 1 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนเป็นการใช้กระบวนการสอนท่ีสัมพันธ์กับ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน มุ่งพัฒนาสมองของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกัน
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สร้างความคิดรวบยอดจากเรื่องที่เรียน เช่นเดียวกับงานวิจัยศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ของนงนารถ ร่มเย็น (2561) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันท้ัง 8 ขั้นตอน มีจุดเด่นในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้สมอง
ทั้ง 2 ซีกอย่างสมดุล ทั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ในวิชา เคมี ของผู้เรียนในประเทศ
ไนจีเรียของOmoniyi and Akinsete (2020) ที่พบว่ากลุ่มทดลองสอนด้วยเทคนิค 4 MAT สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลของการวัดเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส ที่ได้รับการสอน โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 สูงกว่า ก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนตาม
แนวคิดของตนเอง ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ค านึงถึงผู้เรียนที่แตกต่างกัน 4 แบบ มีส่วนท าให้เจตคติต่อวิชาแคลคูลัสสูงขึ้น สอคล้องกับงานวิจัยที่เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบ
ปกตขิองนภศร ใจตรง (2547) ผลของการทดลอง พบว่าเจตคติของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผลจากการสอนแบบ 4 MAT ที่ตอบสนองตามความต้องการ ตามลักษณะ
การเรียนรู้ที่เป็นความถนัดของผู้เรียน มีผลท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจ มีความสุข สนุกกับการเรียน จึงเกิดเจตคติที่ต่อ
วิชาแคลคูลัส สอดคล้องกับแนวคิดด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของบุญทัน อยู่ชมบุญ (2549) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรจัดตามความพอใจของผู้เรียน ให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของจันทิมา เมยประโคม (2555) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนเกิดการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการ และความรู้สึกท่ีดี ครูมีหน้าท่ีเพียงผู้แนะน าเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และ
สนุกสนานในการเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 จากการน าวิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เป็นการสอนแบ่งผู้เรียน 4 แบบ มี 8 ขั้นตอน กระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ์ สูงขึ้น และยังมีเจตคติทางบวกต่อวิชาแคลคูลัสสูงขึ้นด้วย เหตุผล
เช่นนี้ ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จึงควรน าวิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้จัดการเรียนการสอน หรืออาจน าวิธีนี้ผสมผสานกับ
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือแบบอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนแต่ละคนขณะฝึกท างาน
เดี่ยวและกลุ่ม ท าให้ทุกคนได้ใช้ความคิด ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการท างานกลุ่ม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ด าเนินแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาแคลคลูัสเรื่องอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT 
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2.2 ควรศึกษาวิจัยพัฒนาแผนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT ว่ามีผลต่อผู้เรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน อย่างไร เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนกลุ่มนั้น 

2.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ความสามารถในการ
แก้ปัญหาโจทย์ ความฉลาดทางปญัญาและอารมณ์ เป็นต้น 

2.4 ควรศึกษาเปรียบเทยีบเจตคตขิองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ  
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