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บทคัดย่อ 

  

 การวจิยัครั* งนี* มีจุดประสงคเ์พื8อศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่

ของนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปี

การศึกษา 2564 ที8ไดร้ับวิธีการสอนแบบ 4 MAT  กลุ่มตวัอย่างที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* เป็นนกัเรียนชั*น

มธัยมศึกษาปีที8 6 ห้อง 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 

2564 จาํนวน 13 คน โดยทาํการเลือกแบบเจาะจง เครื8องมือที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*คือ แผนการจดักา

เรียนรู้เรื8องทรัพยากรหินและแร่ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน สถิติที8ใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลคือ คา่เฉลี8ยและส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนที8ไดร้บัการ

สอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิBทางการเรียนเฉลี8ยสูงขึ*น  
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คํานํา 

 
            งานวิจยัในชั*นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ของนกัเรียน

ชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6  ที8ไดร้ับการสอนแบบ 4 MAT ไดจ้ดัทาํขึ*นเพื8อศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียน

ของนกัเรียนที8ไดก้ารสอนแบบ 4MAT  เพื8อให้ไดข้อ้มูลที8เป็นประโยชน ์ ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรม

และความแตกต่างของนกัเรียนมากยิ8งขึ*น และเป็นแนวทางที8จะจดัวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกบั

ความแตกต่างของผูเ้รียน  ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความสําคญัของการวจิยัในครั* งนี*  บรรลุผลสําเร็จไปได้

ดว้ยดี หากมีขอ้เสนอแนะเพื8อการปรับปรุงเพื8อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูอ่้าน และผูที้8สนใจ  ขอ

โปรดแจง้ให้ผูว้ิจยัทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ8ง 

 

 

        นางชลธิชา เก็นซ์ 

         ผูว้ิจยั 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ที่มาและความสำคัญ 
 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ8งที8มีความสําคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื*นฐานของการพฒันาเทคโนโลยีซึ8งนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ

ของชีวิตในทุกๆดา้น เช่น สุขภาพอนามยั หรือเทคโนโลยีเป็นตน้ ( นิคา สะเพียรชยั. 2527 : 2) จาก

ความสําคญัของวิชาวิทยาศาสตร์ที8กล่าวมา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดบ้รรจุวิชาวิทยาศาสตร์ไวใ้น

หลกัสูตรการศึกษาตั*งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นตน้ไป( พิศาล สร้อยธุหรํ8า.2527 : 7-19 ) เนื8องจาก

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที8มีเนื*อหาแยกเป็นหลายดา้นและมีความยากจึงทาํให้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจเนื*อหา 

 จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั*นพื*นฐาน ที8มีระดบั 

คุณภาพด ีจาํแนกตามมาตรฐานและที8ตั*ง คือในเมืองและนอกเมือง จาํนวน 13,031 แห่ง พบว่าใน 

เมือง 2,821 แห่ง ผูเ้รียนมีความรู ้และทกัษะที8จาํเป็นตามหลกัสูตร เพียงร้อยละ 23.9 มีทกัษะในการ 

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รกัการเรียนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื8องร้อยละ 40.5 และผูเ้รียนมี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คดิมีวจิารณญาณ มีความคดิสร้างสรรคค์ดิ

ไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์เพียงร้อยละ 20.7 (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 

ในส่วนที8เกี8ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนที8เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั: สํานกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา.2548) ทาํให้เกดิกา้วใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษา ที8มุ่งแนวการจดัการศึกษา ที8ผูเ้รียนสําคญั

ที8สุด(สกศ. 2543: 2-3) และพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตราที8 24 กล่าวถึงการ

จดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเนื*อหาสาระ กิจกรรมตามความถนดัของผูเ้รียนตามความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล จึงทาํให้นกัการศึกษาสนใจต่อรูปแบบและวิธีการสอนใหม่ ๆ ขึ*นมาอีกหลาย

 รูปแบบและวิธีการสอนหนึ8ง ที8ไดร้ับความสนใจ และถือไดว้่าเป็นระบบการสอนที8

ค่อนขา้งแปลกใหม่สําหรับครู นกัการศึกษาไทยโดยทั8วไป ที8ผูว้ิจยัสนใจนาํมาใชใ้นการสอนเรื8อง

ทรัพยากรหิน และแร่ อีกแบบหนึ8ง คือ การสอนแบบ 4 MAT (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ. 2545: 1) ที8เนน้

ลีลาการสอนที8หลากหลาย นกัเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที8หลากหลาย การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

เป็นแนวทางหนึ8งในหลาย ๆ แนวทางของการจดัการเรียนรู้ที8คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

เป็นสําคญั เบอร์นิซ แมคคาธีร์ ( ◌ฺBernice Mccarthy)เป็นนกัการศึกษา ไดท้าํการวิจยัพฒันา 4 

MAT Model (McCarthy. 1980) มาจากแนวคิดของเดวิดครอป (David Kolb) ซึ8งกล่าวว่า ผูเ้รียนมี

การเรียนรู้สองแบบ คือจากรูปธรรมและนามธรรมจากนั*นนาํมาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียน 4 แบบ 

(4 MAT Model) ในปี ค.ศ.1980 (McCarthy) เพื8อตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ที8แตกต่างกนั ของ

ผูเ้รียน 4 แบบ คือ นกัจินตนาการ นกัคิดวิเคราะห์นกัคิดดว้ยสามญัสํานึก และนกัเปลี8ยนแปลง 

นอกจากความแตกต่างของผูเ้รียน 4 แบบ แมคคาธีร์(McCarthy) ยงัไดศึ้กษาถึงองคป์ระกอบของ

สมองและรูปแบบการเรียนรู้ของเดก็ที8แตกต่างกนั 
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สรุปเป็นแนวคิดหลกัได ้3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูผูส้อนและดา้นเทคนิคการสอน (ประพนัธ์ศิริ 

สุเสารัจ. 2544: 77-82) การจดัการสอนแบบ 4 MAT ไดถู้กนาํไปใชท้ดลองจดัการสอน เพื8อหา

ผลสัมฤทธิBทางการเรียนในหลายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองที8ใช ้

การสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิBทางการเรียน สูงกว่านกัเรียนที8ไดร้ับการจดักิจกรรมการสอน

แบบปกต ิอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8 ระดบั .01 (เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒ.ิ 2545: 66) 

 ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ8งเป็นวิชาที8มีเนื*อหาค่อนขา้งยาก ทาํให้นกัเรียนมี

ความเขา้ใจในเนื*อหาไดย้าก ผูว้จิยัจึงสนใจที8จะทาํการศึกษา และนาํการสอนแบบ 4 MAT มาใชใ้น

การสอนเรื8องทพัยากรหิน และแร่  เพื8อให้ผูเ้รียนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรู้อย่างเท่า

เทียมกนั ตามความถนดัของตนเอง และเพื8อเป็นแนวทางในการนาํวิธีการสอนแบบ 4 MATไปใช้

ในเรื8องอื8นของวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื8อศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่ของนกัเรียนที8ไดร้ับวิธีการ

สอนแบบ 4 MAT  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ทาํให้ทราบถึงผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหิน และแร่ ของนกัเรียนชั*น

มธัยมศึกษาปีที8 6 โดยใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT 

 2. วิธีการสอนแบบ 4 MAT สามารถนาํไปเป็นแนวทางให้ครู และผูเ้กี8ยวขอ้งดา้น 

การศึกษาพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนใน

รายวิชาวทิยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ*น 

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที-ใช้ในการวิจัย 

 ประชากร ที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 13 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่าง ที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 

1 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

 ตัวแปรที-ศึกษา 
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 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่วิธีการสอนแบบ 4 MAT 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. วิธีการสอนแบบ 4 MAT หมายถึง การจดักระบวนการการเรียนการสอน ที8คาํนึงถึง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน และการพฒันาสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็นแนวทางใน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู ้โดยเป็นกิจกรรมที8คาํนึงถึงความ

แตกต่างแบบการเรียนของนกัเรียน 4 แบบ คือ ผูเ้รียนแบบที8 1 (WHY) มีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ที8เป็นรูปธรรม ผูเ้รียนแบบที8 2 (WHAT) มีการเรียนรู้โดยใชก้ารคดิวิเคราะห์ และเก็บ

รายละเอียดเป็นหลกัผูเ้รียนแบบที8 3 (HOW) มีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิทดลองทาํ และผูเ้รียน

แบบที8 4 (IF) มีการเรียนรู้จากการคน้พบดว้ยตนเอง โดยมี 8 ลาํดบัขั*นตอน ไดแ้ก ่

 1. ขั*นสร้างคณุค่าและประสบการณ์ของสิ8งที8เรียน (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 2. ขั*นวิเคราะห์ประสบการณ์ (เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 3. ขั*นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 4. ขั*นพฒันาความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 5. ขั*นลงมือปฏิบตัิจากกรอบความคิดที8กาํหนด (เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 6. ขั*นสร้างชิ*นงานเพื8อความเป็นตนเอง (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 7. ขั*นวิเคราะห์คณุค่าและการประยกุตใ์ช ้(เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 8. ขั*นแลกเปลี8ยนประสบการณ์เรียนรู้กบัผูอื้8น (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 2. ผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน หมายถึง ความรูค้วามสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั*น 

ประถมศึกษาปีที8 5 เมื8อผ่านกระบวนการการเรียนรู ้เรื8องทรัพยากรหินและแร่ โดยประเมินวดัผล

จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ที8ผูว้ิจยัสร้างขึ*น ซึ8งวดัจาก

ความสามารถ 4 ดา้น คือ ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้และการวิเคราะห์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวจิยัครั* งนี*  ผูว้ิจยัสนใจศึกษาผลของการสอน โดยการใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT กบั

วิธีการสอนแบบปกต ิเพื8อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่ ของ

นกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

  

สมมุติฐานในการวิจัย 

วิธีการสอนแบบ 4 MAT 8ขั*นตอน 

 
ผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8อง

ทรัพยากรหิน และแร่ 
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 1. นกัเรียนที8ไดร้ับการจดักิจกรรมตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิBทางการ 

เรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่ สูงกว่าก่อนไดร้ับการสอน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที- 2  

เอกสารและงานวิจัยที-เกี-ยวข้อง 
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 ในการวจิยัครั* งนี*  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที8เกี8ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหัวขอ้ 

ต่อไปนี*  

 1. เอกสารที8เกี8ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 2. งานวิจยัที8เกี8ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

  2.1 งานวิจยัในประเทศที8เกี8ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

  2.2 งานวิจยัต่างประเทศที8เกี8ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 3. เอกสารที8เกี8ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

 4. งานวิจยัที8เกี8ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

  4.1 งานวิจยัในประเทศที8เกี8ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

  4.2 งานวิจยัต่างประเทศที8เกี8ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิBทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกสารที-เกี-ยวข้องกับการใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 แนวคิดเกี-ยวกับการสอนแบบ 4 MAT 
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 การจดัการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการเรียนรู ้เกดิขึ*นจากการพฒันา คน้ควา้วิจยั 

ของนกัการศึกษาชาวอเมริกนั คือแมคคาธีร์ (McCarthy) ให้ความสําคญักบัความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล และการใชก้ารสอนที8คาํนึงถึงการใชส้มองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล แมคคาธีร์ได ้

นาํเสนอประเด็นหลกัของแนวคดิของรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT สรุปไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คือ 

(ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ. 2545: 1-3) 

 แบบฉบบั หรือลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามความแตกต่างของบุคคล 4 แบบ คือ 

  1. แบบWHY เป็นคนช่างสงสัย อยากรู้อยากเห็น 

  2. แบบWHAT เป็นผูส้นใจขอ้เท็จจริง เรียนรู้จากการรับขอ้มูลข่าวสาร 

  3. แบบHOW เป็นผูส้นใจในวิธีการต่างๆ ชอบลงมือปฏิบตั ิ

  4. แบบIF เป็นผูช้อบคน้หาว่าเป็นไปไดห้รือไม่ 

ลีลาการสอนหรือวิธีการสอนของครู 4 แบบ ที8สนองตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

 รูปแบบการสอนทั*ง 4 แบบ จะมี 8 เทคนิค เพื8อพฒันาสมองทั*ง 2 ซีก คือ เริ8มจากเทคนิค 

ขวา-ซ้าย ขวา-ซ้าย ซ้าย-ขวา ซ้าย-ขวา ตามลาํดบัตอ่เนื8องกนัไป 8 ขั*นตอน คือ 

 1. ขั*นสร้างคณุค่าและประสบการณ์ของสิ8งที8เรียน (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 2. ขั*นวิเคราะห์ประสบการณ์ (เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 3. ขั*นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 4. ขั*นพฒันาความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 5. ขั*นลงมือปฏิบตัิจากกรอบความคิดที8กาํหนด (เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 6. ขั*นสร้างชิ*นงานเพื8อความเป็นตนเอง (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 7. ขั*นวิเคราะห์คณุค่าและการประยกุตใ์ช ้(เทคนิคสมองซีกซ้าย) 

 8. ขั*นแลกเปลี8ยนประสบการณ์เรียนรู้กบัผูอื้8น (เทคนิคสมองซีกขวา) 

 

 ด้านผู้เรียน: แบบฉบบัหรือลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 การสอนแบบ 4 MAT เป็นวิธีการสอนที8ให้ความสําคญักบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เนื8องจากการสอนนกัเรียนทุกคนให้เรียนรูต้ามวตัถุประสงคที์8ตั*งไว ้ในทางปฏิบตัิมกัจะเป็น 

สิ8งที8ทาํไดย้าก เพราะในห้องเรียนหนึ8งประกอบดว้ยนกัเรียนหลายคนต่อครูคนเดยีว นกัจติวิทยาได ้

พยายามสร้างทฤษฎีการสอน เพื8อช่วยให้ครูเพิ8มประสิทธิภาพในการสอน แต่แมว้่าครูจะพยายามนาํ 

ทฤษฎีการสอนไปประยกุตใ์นห้องเรียนก็ไม่สามารถจะช่วยนกัเรียนทุกคน ให้เรียนรู้จนมีความรอบ

รู้ในวิชาต่าง ๆ ได ้ปัญหาที8สําคญัก็คือ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนทั*งทางดา้นระดบั 

เชาวน์ปัญญา ความสามารถ ความถนดั รวมทั*งความตอ้งการ แรงจูงใจ และทศันคตขิองนกัเรียนที8มี 

ต่อการเรียน การใชว้ิธีการสอนเพื8อนกัเรียนทั*งห้องในเวลาที8เท่ากนั จึงเป็นการสอนนกัเรียนเพียง 

จาํนวนหนึ8งเท่านั*น นกัเรียนที8มีความสามารถสูงมกัจะเบื8อและไม่สนใจเพราะสิ8งที8ครูสอนนกัเรียน 
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อาจจะรู้แลว้ ส่วนนกัเรียนที8มีความสามารถตํ8าก็จะไม่เขา้ใจ และไม่เขา้ใจบทเรียน (สุรางค ์โคว้ตระ

กูล.2541: 347) ฉะนั*น จึงเห็นไดว้่าความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็นสิ8งสําคญัที8จะตอ้งคาํนึงถึงใน

การจดัการเรียนการสอน มีผูศึ้กษาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกบัการศึกษาไว ้ซึ8งพบว่า จาก 

การศึกษาของโรเบิร์ต ไซเวสเตอร์ (Robert Sylwester. 1995) ที8พบว่านกัเรียนมีสมองที8ออกแบบมา 

แตกต่างกนั สมองแต่ละคนแตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัลายมือและใบหนา้ ผูเ้ชี8ยวชาญดา้นการศึกษา 

จึงไดศึ้กษาเกี8ยวกบัแบบการเรียน หรือวิธีการเรียนรูข้องนกัเรียนแบบต่าง ๆ วิธีประมวลผลขอ้มูล 

และสิ8งที8นกัเรียนชอบ (อรจรีย ์ณ ตะกั8วทุ่ง. 2545: 42-43) 

 ในประเทศไทย พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความสําคญัของความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลเช่นเดียวกนั โดยกล่าวไวใ้นมาตรา ๒๔ ขอ้ 1 คือ จดัเนื*อหาสาระและ 

กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) หากเรารูว้่านกัเรียนรบัขอ้มูล จดัการกบัขอ้มูลและอธิบายสิ8งที8 

ตนเขา้ใจอย่างไรขอ้มูลของนกัเรียนเกี8ยวกบัแบบการเรียน ประเภทของเชาวน์ปัญญา และแบบของ 

การคดิมากเท่าไร ครูก็จะยิ8งออกแบบการเรียนการสอนไดต้รงกuั3610 .ลกัษณะและความสนใจของ 

นกัเรียนมากขึ*นเท่านั*น ครูตอ้งช่วยนกัเรียนพฒันาทกัษะการรู้คิดเกี8ยวกบัตนเอง สําหรับการ 

ประเมินผลตนเอง และสําหรับการเรียนรูข้องชีวิต ผลงานวจิยัเกี8ยวกบักลยุทธ์การเรียนการสอนของ 

Maryland State Department of Education ชี*ให้เห็นว่า “ครูที8ช่วยนกัเรียนพฒันากลยุทธ์การรู้คดิ 

ดว้ยวิธีการสอน การเป็นตวัแบบ และการฝึกฝน จะทาํให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ที8ด ีเพราะกลยุทธ์ 

เหล่านั*น จะเหมาะสมกบันกัเรียนที8มีความแตกต่างกนั” (Mc Tighe. 1990) 

 ดงันั*น วิธีการสอนแบบ 4 MAT จึงสามารถตอบสนองผูเ้รียนไดทุ้กแบบ โดยคาํนึงถึง 

พื*นฐานทางจิตวิทยา คือ เดก็ในวยัเรียนเป็นผูที้8ชอบสังสรรค ์ติดต่อสัมพนัธ์ และสื8อสารกบัผูอื้8น 

ตลอดจนเป็นผูที้8ชอบเคลื8อนไหวอยู่เสมอ ไม่อยู่นิ8ง การศึกษาควรจะใชพ้ลงัเหล่านี*ในตวัเดก็ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด จึงนาํไปสู่วิธีการเรียนการสอนที8ไม่ใช่สิ8งกาํหนดตายตวั แต่เป็นวิธีการที8สามารถ 

ปรับปรุง ขยาย หรือเปลี8ยนแปลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที8แตกต่างกนั สิ8งที8ผูเ้รียนควรได้

เรียนรูน้ั*น ควรเป็นความรู้และกจิกรรมที8ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้หรือปฏิบตัิไดจ้ริง 

โดยยึดหลกั 2 ประการ คือ หลกัจิตวิทยาเพื8อเรียนรูค้วามสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน และ

หลกัทางสังคมวิทยา เพื8อกาํหนดสิ8งที8มีความหมายทางสังคมแก่ผูเ้รียน 

 (เพญ็สิริ จีระเดชากุล. ม.ป.ป. : 12) 

 โดยแบ่งผูเ้รียนเป็น 4 แบบ ดงันี* 

 แบบที8 1 WHY พฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนแบบที8 1 คอื เป็นคนช่างคดิช่างสงสัย 

อยากรู้อยากเห็น ชอบเรียนรู้ดว้ยการสังเกตและสัมผสั ชอบเรียนรู้จากการฟัง การเฝ้าดูชอบ 

จินตนาการแลว้นาํไปแลกเปลี8ยนความคิดเห็น พูดคุยสนทนา ชอบทาํงานร่วมกบัผูอื้8น จึงมกัชอบตั*ง 

คาํถามว่า “ทาํไม” เด็กกลุ่มนี*จึงไม่ชอบฟังครูพูด แต่ชอบที8จะพูดและสังเกตความรู้ต่าง ๆ ดว้ย 

ตนเองนกัเรียนแบบนี*ชอบสร้างสรรคสิ์8งใหม่ มกัมีจินตนาการ ชอบเรียนรูด้ว้ยความรู้สึก 
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 แบบที8 2 WHAT เป็นผูส้นใจขอ้เท็จจริง ชอบเรียนรูจ้ากการรับขอ้มูลข่าวสาร และสิ8งต่าง ๆ 

จากครู หรือจากคนอื8น ๆ เป็นคนช่างวิเคราะห์ ชอบเรียนรูด้ว้ยวิธีการคดิไตร่ตรอง เรียนรู้อย่างมี 

เหตุผล มีหลกัเกณฑแ์ละเป็นระบบ ไปสู่การสร้างประสบการณ์นามธรรมหรือความคดิรวบยอด ชื8น 

ชอบกบัขอ้มูล และการบรรยายของครู ผูเ้รียนในกลุ่มนี*จะตั*งคาํถามว่า “อะไร” เราจะเรียนอะไรกนั 

ครูมกัเห็นเดก็กลุ่มนี*ตั*งใจฟังเมื8อครูพูด 

 แบบที8 3 HOW เป็นผูส้นใจในวิธีการต่าง ๆ อยากรูว้่าสิ8งต่าง ๆ นั*น ทาํงานอย่างไร ชอบที8 

จะไดล้งมือปฏิบตัิจริง เป็นการเรียนรูจ้ากสามญัสํานึกที8สัมผสัได ้เช่น ทาํ จบั ลูบ คลาํ ทดลองทาํ 

ของจริง ฝึกปฏิบตั ิอยากเรียนรูว้่าสิ8งต่าง ๆ นั*นทาํงานอย่างไร สิ8งนี*ใชก้ารไดอ้ย่างไร เรียนรู้จากการ 

รับรู้ความคิดรวบยอดไปสู่การลงมือปฏิบตั ิที8สะทอ้นระดบัความเขา้ใจของตนเอง ผูเ้รียนในกลุ่มนี* 

จะตั*งคาํถามว่า “อย่างไร” เราจะเรียนเรื8องนี*อย่างไร นกัเรียนแบบนี*มกัทดลองหรือลงมือกระทาํจริง 

ตามที8ตนเองคิด วิธีการเรียนที8เหมาะกบันกัเรียนแบบนี*คือ การทดลองและการแกปั้ญหา 

 แบบที8 4 IF ชอบคน้หาว่าเป็นไปไดห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นอย่างนี*  จะเป็นอย่างอื8นไดห้รือไม่ 

จึงสนใจในการคน้หาสิ8งใหม่ดว้ยตนเอง ดว้ยการทดลองพิสูจน์ เรียนรู้จากความรู้สึกของตนเอง 

เรียนรู้ดว้ยการลองผิดลองถูก ชอบที8จะลองทาํด ูและคน้พบสิ8งใหม่ดว้ยตนเอง ถนดัการเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบตั ิเป็นผูเ้รียนที8เรียนรู ้และสนุกกบัการไดค้น้พบดว้ย

ตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิไม่ชอบทาํตามกาํหนดการหรือวิธีการที8เคร่งครัด ผูเ้รียนในกลุ่มนี*จะตั*ง

คาํถามว่า “ถา้…….” “ถา้…....แลว้จะนาํไปใชอ้ย่างไร” ดงัภาพประกอบ 2 

แผนภูมิแสดงแบบของผู้เรียนตามแนวความคิดของแมคคาธีร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงแบบของผูเ้รียนตามแนวความคิดของแมคคาธีร์ 

 ที8มา : ศุภณี ธรรมปิติ. 2546 : น.21; อา้งอิงจาก Moris ; & Mc Carthy. 1990: p.199. 

การเรียนรู้แบบ          ใชจ้ินตนาการ       
พลวตัรวิธีการคน้พบ    วิธีการอภิปราย    
ดว้ยตนเอง                                โตต้อบ 
 
 
มีการเรียนรู้                               ใชก้ารคิด 

ดว้ยประสาทสัมผสั         วิเคราะห์และ 
วิธีการปฎิบตัิ              เก็บรายละเอียด  
                        
 

    

    

  
 
 
 

 

 
ผูเ้รียน 
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 ด้านครูผู้สอน: ลีลาการสอนของครู หรือวิธกีารของครู 

 บทบาทหนา้ที8ของครูโดยทั8วไป คือ การนาํแนวคิดไปจดัการ จดักระบวนการเรียนรู้ให้ 

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดสํ้าเร็จจริง แมคคาธีร์ (McCarthy) ไดเ้สนอลีลาการสอนของครู สําหรับ 

ผูเ้รียนทั*ง 4 แบบ ดงันี* 

 บทบาทที8 1 สําหรับผูเ้รียนแบบ WHY ครูคือผูก้ระตุน้ สร้างแรงจูงใจ โดยให้เขาได ้

สังเกตคิดไตร่ตรอง สัมผสั ครูนาํประสบการณ์จริงไปสู่การคิดกระตุน้ให้เขาไดฟั้ง ไดเ้ห็น และ

อยากคิด อยากตั*งคาํถาม ซึ8งคาํถามที8เกิดขึ*นมีหลากหลายมากมาย แต่สิ8งที8ควรเกิดขึ*นกบัผูเ้รียนมาก

ที8สุดคือ คาํว่า “ทาํไม” วิธีการสอนอาจใชส้ถานการณจ์าํลอง การอภิปราย การให้สังเกตสิ8งต่าง ๆ 

การตั*งคาํถาม บทบาทนี*จะทาํให้ผูเ้รียนแบบที8 1 มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากที8สุด 

 บทบาทที8 2 สําหรับผูเ้รียนแบบ WHAT ครูคือผูส้อน และบอกความรู ้บทบาทของครู 

เป็นผูป้้อนความรู ้ป้อนความจริงให้กบันกัเรียน เพื8อให้เกิดความเขา้ใจลึกซึ*งยิ8งขึ*น ครูจะตอ้งให้ 

ความรู้เนื*อหาที8ลึกซึ*งแกน่กัเรียน ครูเป็นผูส้อน ผูแ้จง้ให้ทราบ บทบาทที8 2 นี*  จะทาํให้ผูเ้รียนแบบที8 

2 มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากที8สุด บทบาทนี*นบัว่าเป็นบทบาทแบบเดิม ๆ ที8ครูส่วน 

ใหญ่เคยใชก้นัมาแลว้ 

 บทบาทที8 3 สําหรับผูเ้รียนแบบ HOW ครูคือโคช้หรือผูฝึ้กสอน ครูจะปล่อยให้นกัเรียน 

ลงมือทาํจากของจริง และฝึกปฏิบตัจิากของจริงดว้ยตนเอง การเรียนการสอนเนน้เนื*อหาทกัษะที8 

เป็นชีวิตจริง ครูเพียงแต่ทาํหนา้ที8อาํนวยความสะดวก และจดัเตรียมสื8ออุปกรณ์ให้นกัเรียนครูจะ

เป็นเพียงผูชี้*แนะ แนะนาํ เพื8อให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิงานให้สําเร็จ ครูจึงเปรียบเสมือนโคช้หรือผู ้

ฝึกสอนครูจาํเป็นตอ้งออกแบบกิจกรรมเพื8อให้นกัเรียนกระหายอยากลงมือปฏิบตัิไปจนสําเร็จ

บทบาทนี* ผูเ้รียนแบบที8 3 จะมีความสุข ความสบายใจที8สุด 

 บทบาทที8 4 สําหรับผูเ้รียนแบบ IF ครูคือ ผูป้ระเมินผล ผูร่้วมเรียนรู ้ผูแ้กไ้ข ครูจดั

สถานการณ์ให้นกัเรียนไดค้น้หา คดิคน้และทดลองทาํสิ8งใหม่ ๆ ดว้ยตวัของเขาเอง โดยการกระตุน้

และกาํหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เขาไดค้ดิคน้หรือคน้พบสิ8งใหม่ ๆ เช่น ถา้ไม่เป็นอย่างนี*แลว้จะ

เป็นอย่างไรไดอี้ก มนัจะเป็นแบบอื8นไดห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นอย่างนี*จะเกิดอะไรขึ*น หรือถา้เป็นอย่างนี*

แลว้จะเกิดอะไรขึ*น หรือถา้มนัเป็นอย่างนั*นแลว้จะทาํอย่างไร ครูจะกระตุน้ให้นกัเรียนลองผิดลอง

ถูกและเรียนรู้เองสอนกนัเอง คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ครูเพียงแต่เป็นผูร่้วมเรียนรู้ไปพร้อมกบั

นกัเรียนและทาํหนา้ที8เป็นผูป้ระเมินความรู ้และผลงานของนกัเรียนว่าเป็นอย่างไร และคอยแกไ้ข

แนะนาํผลงานของนกัเรียนเท่านั*น  

 

  

 ด้านรูปแบบการสอน: 8 เทคนิค 
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 รูปแบบการสอนหรือวิธีการสอน คือ ขั*นตอนในการดาํเนินการสอนให้สําเร็จดว้ยวิธีการ 

ต่าง ๆ ที8แตกต่างกนัไปตามองคป์ระกอบและขั*นตอนสําคญั อนัเป็นลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะเด่น 

ที8ขาดไม่ไดข้องวิธีนั*น ๆ รูปแบบและวิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนที8เนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญั คือ ให้ผูเ้รียนทั*ง 4 รูปแบบไดค้ิดคน้ความรู้และลงมือปฏิบตัิหรือกระทาํจริงทุกขั*นตอน 

ตามลาํดบัความสัมพนัธ์ของสมองสองซีก จนเกดิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมเป็น 8 เทคนิค ซึ8ง 

แมคคาธีร์ (McCarthy) ไดเ้สนอเทคนิคการสอนที8มีความสัมพนัธ์กบัระบบการทาํงานของสมองทั*ง 

สองซีก (ซ้าย-ขวา) ที8แตกต่างกนั คือ ซีรีบรัม จะแบ่งออกเป็นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาซึ8ง 

สมองซีกซ้ายจะควบคุมการทาํงานของร่างกายซีกขวา และสมองซีกขวาจะควบคุมการทาํงานของ 

ร่างกายซีกซ้าย การเชื8อมการทาํงานของสมองทั*งซีกซ้ายและซีกขวานั*น จะมาจากกลุ่มเส้นใย 

ประสาท (The band of nerve fibers) สมองทั*งสองซีกนี*จะมีหนา้ที8และขนาดที8ต่างกนั สมองซีกซ้าย 

จะเกี8ยวกบัความสามารถในการใชภ้าษาพูด การวิเคราะห์ การจดัลาํดบัก่อน-หลงั ควบคุมพฤติกรรม 

รู้เวลาและสถานที8 การเรียนรู้ภาษา คณิตศาสตร์ สมองซีกขวาจะมีความสามารถเกี8ยวกบัภาษา 

ท่าทาง ความสนุกสนานทางดนตรี เรื8องของภาพรวม จนิตนาการ ไหวพริบ ความคิดริเริ8ม

สร้างสรรคก์ารสังเคราะห์และการคดิสิ8งใหม่ ๆ แปลก ๆ (กมลพรรณ ชีวพนัธุศรี ; และโสภา เกริก

ไกรกุล.ม.ป.ป.: 34-35 ; อา้งอิงจาก Restak. 1995) การทาํงานของสมองจะเปลี8ยนทุก ๆ 90 นาที โดย

ถา้ดา้นหนึ8งทาํงานด ีอีกดา้นหนึ8งจะทาํงานลดลง ดงันั*น ควรกระตุน้ให้นกัเรียนใชส้มองเรียนรู้ทั*ง

สองซีกเพื8อความสมดุล แมคคาธีร์ (McCarthy) ไดเ้สนอเทคนิคการสอนที8เหมาะสมกบัการทาํงาน

ของสมองทั*งสองซีก สําหรับผูเ้รียนทั*ง 4 แบบ ไวด้งันี* 

 ผูเ้รียนแบบที8 1 WHY 

 มีลกัษณะช่างสงสัย ชอบพูดคุยสนทนา เรียนรู้ดว้ยความรูสึ้กโดยใชเ้ทคนิคของสมอง 

สองซีก คือ 

 1. เทคนิคสมองซีกขวา ขั*นตอนนี* เป็นการแปลงแนวคิดให้เป็นกิจกรรมโดยกระตุน้เร้า 

ให้นกัเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครูผูส้อนตอ้งจูงใจให้นกัเรียนเกดิความตื8นเตน้ มีความ

อยากที8จะเรียนรู้ในสิ8งที8ครูสอน โดยการออกแบบกิจกรรมที8เป็นประสบการณจ์ริง หรือเป็น

กิจกรรมที8เชื8อมโยงกบัประสบการณ์ดั*งเดิมส่วนตวัของนกัเรียน และควรเป็นกิจกรรมที8สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดและเนื*อหาสาระที8ตอ้งการจะสอน กจิกรรมที8ใชไ้ดด้ีในขั*นนี*  เช่นฝึกทกัษะการสังเกต 

ทกัษะการตั*งคาํถาม การสร้างจินตนาการหรือมโนภาพ ทกัษะการวินิจฉัย การจาํแนกแยกแยะ 

ทกัษะกระบวนการกลุ่ม เช่น การระดมสมอง การพูด การฟัง การสนทนาโตต้อบ เป็นตน้ 

 2. เทคนิคสมองซีกซ้าย เป็นการใชส้มองคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองประสบการณ์ที8ไดท้าํ 

มาอย่างง่าย ๆ สะดวกสบาย ไม่ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ที8ยุ่งยากมากเกินไป ไดแ้ก ่การอภิปรายที8ครู 

เป็นผูน้าํการอภิปราย การจินตนาการ หรือสร้างมโนภาพตา่ง ๆ ในสมอง เช่น การคิดคาํนึงถึงขอ้ด ี

ขอ้เสียของอาชีพต่าง ๆ 

 ผูเ้รียนแบบที8 2 WHAT 
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 มีลกัษณะชอบรับขอ้มูลจากครู เรียนรู้ดว้ยวิธีการคิดไตร่ตรองโดยใชเ้ทคนิคของสมอง 

สองซีก คือ 

 1. เทคนิคสมองซีกขวา เป็นขั*นที8ผูเ้รียนนาํเอาประสบการณ์ส่วนตวัโยงเขา้กบัเนื*อหา 

สาระที8เรียน โดยเมื8อนกัเรียนไดร้ับรู้เนื*อหาสาระที8ครูจดัให้ แลว้นกัเรียนไดน้าํเอาความรู้เหล่านั*นมา 

เขียนหรือแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา เทคนิคสมองซีกซ้าย ขั*นที8 4 นกัเรียนไดร้ับความรู้และ 

สามารถสังเคราะห์ความรู้ได ้จากการที8ครูจดักิจกรรมโดยการสาธิต หรือทาํการสอน หรือเชิญ 

วิทยากรมาบอกเนื*อหาสาระความรู้แก่ผูเ้รียน 

 ผูเ้รียนแบบที8 3 HOW 

 มีลกัษณะชอบการลงมือปฏิบตัิจริง สนใจในวิธีการต่าง ๆ เรียนรู้จากสามญัสํานึกที8 

สัมผสัไดโ้ดยใชเ้ทคนิคของสมองสองซีก คือ 

 1. เทคนิคสมองซีกซ้าย ขั*นตอนที8 5 เป็นการให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการลงมือทาํ 

โดยครูทาํการฝึกทกัษะให้แก่นกัเรียน กิจกรรมที8ให้ลงมือทาํเป็นแบบแผน เป็นขั*นตอนตามที8ครู 

กาํหนด หากเป็นการทดลองก็เป็นการทดลอง ตามขั*นตอนที8ครูวางไว ้ครูคอยควบคุมดูแลอย่าง 

ใกลชิ้ด ครูเป็นผูว้างแผนและจดัการให้เกิดการเรียนรู ้

 2. เทคนิคสมองซีกขวา เมื8อนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะตามที8ครูวางแผนมาแลว้ เริ8มฝึกฝน 

จนเกิดความกา้วหนา้ เกิดความชาํนาญและมีความมั8นใจในตนเองมากขึ*น รู้สึกว่ามั8นคงปลอดภยั 

ครูผูส้อนควรกาํหนดกจิกรรมที8มากพอที8นกัเรียนซึ8งมีความแตกต่างกนั จะไดเ้ลือกปฏิบตัิกจิกรรม 

ตามความสนใจและความเหมาะสม 

 ผูเ้รียนแบบที8 4 IF 

 มีลกัษณะชอบคน้หาสิ8งใหม่ดว้ยตนเอง เรียนรู้ดว้ยการทดลองพิสูจน ์ลองผิดลองถูก 

โดยใชเ้ทคนิคของสมองสองซีก คือ 

 1. เทคนิคสมองซีกซ้าย นกัเรียนเริ8มมีความกลา้ที8จะลองคน้หาคน้ควา้สิ8งใหม่ ๆ ดว้ย 

ตนเอง นกัเรียนจะหาวิธีการแบบใหม่ เริ8มลองผิดลองถูก มีความสุขที8จะคิดคน้หรือคน้พบสิ8งต่าง ๆ 

ดว้ยตนเอง นกัเรียนเป็นสุขใจถา้ครูให้คิดคน้ คน้หาสิ8งต่างๆดว้ยตวัเอง นอกจากนี*  นกัเรียนควรไดมี้ 

โอกาส ทั*งการทาํงานเดี8ยวและการทาํงานเป็นทีมดว้ย 

 2. เทคนิคสมองซีกขวา ขยายความรู้ และแบ่งปันความรู้ที8คน้พบแก่กนัและกนั เช่น 

นกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุงงานของกนัและกนั การรายงานผลหนา้ชั*น ติชม 

วิพากษว์ิจารณ์งานของกนัและกนั ตรวจและให้คะแนนผลงานของเพื8อนจากเทคนิคการสอนที8

สัมพนัธ์กบัการทาํงานของสมองสองซีก นาํมาแบ่งเป็นลาํดบัในการจดักจิกรรมการเรียนรู ้โดยการ

พฒันาของสมองสองซีก  

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ที8คาํนึงถึงรูปแบบการเรียนรู ้
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ของกลุ่มผูเ้รียน 4 กลุ่ม กบัพฒันาการสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดลุ ซึ8งไดแ้ก่ ผูเ้รียนแบบที8 

1(Why) มีจินตนาการเป็นหลกั ผูเ้รียนแบบที8 2 (What) มีการเรียนรู้ดว้ยการวิเคราะห์และการเก็บ 

รายละเอียดเป็นหลกั ผูเ้รียนแบบที8 3 (How) มีการเรียนรูด้ว้ยสามญัสํานึกหรือประสาทสัมผสัผูเ้รียน 

แบบที8 4 (If) มีการเรียนรู้ดว้ยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบตั ิซึ8งเบอร์นิซ ; 

และ แมคคาธีร์ (Bernice ; & McCarthy) ไดก้าํหนดลาํดบัขั*นของการเรียนรู้ 4 MAT โดยแบ่งวงลอ้ 

กระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 8 ขั*นตอน 

 ลาํดบัขั*นของการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที8แสดงโดยลกัษณะของวงลอ้กระบวนการเรียนรู ้

8 ขั*นตอน นาํมาแสดงเป็นส่วนย่อย ๆ เพื8อสะดวกในการจดักิจกรรม ดงันี* 

 ส่วนที8 1 เป็นการสร้างประสบการณ์และการวิเคราะห์ประสบการณ ์(Imaginative 

Learners) สามารถแบ่งขั*นตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ขั*นตอนที8คาํนึงถึงการทาํงานของ 

สมองซีกขวา และ ซีกซ้ายของผูเ้รียน ไดแ้ก ่

 1. ขั*นสร้างประสบการณ์ของสิ8งที8เรียนเป็นขั*นพฒันาสมองซีกขวา ครูเป็นผูจ้ดั 

กิจกรรมให้กบันกัเรียน เพื8อสร้างประสบการณ์ที8มีความหมาย ทาํให้นกัเรียนเขา้ใจและสามารถ 

เชื8อมโยงเขา้กบัประสบการณ์ภายในของตน ดงันั*นการจดักิจกรรมที8มีความเป็นจริงใกลเ้คียงกบัวิถี 

ชีวิตของนกัเรียนจะทาํให้สามารถเชื8อมโยงกบัชีวิตจริงไดง่้ายขึ*น  

 2. ขั*นวิเคราะห์ประสบการณ์เป็นขั*นพฒันาสมองซีกซ้าย นกัเรียนจะทาํการวิเคราะห์ 

ขอ้มูล ตรวจสอบประสบการณ์จากการอภิปราย กิจกรรมที8จดัควรเสริมสร้างประสบการณ์ที8มี 

ความหมาย เพื8อให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นกิจกรรมตามขั*นตอนที8 1 แบ่งเป็น ขั*นย่อย ๆ 2 

ขั*นตอน 

 ส่วนที8 2 เป็นการปรับประสบการณ์และพฒันาความคิดรวบยอด (Analytic Learners) 

เป็นการนาํประสบการณ์ที8ไดเ้รียนรู้มาสร้างแนวคิดของตนเอง จนเกิดเป็นความคดิรวบยอดที8เป็น 

นามธรรม สามารถแบ่งขั*นตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ขั*นตอนที8คาํนึงถึงการทาํงานของ 

สมองซีกขวา และ ซีกซ้ายของผูเ้รียน ไดแ้ก ่

 3. ขั*นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด เป็นขั*นพฒันาสมองซีกขวา สร้าง 

แนวคิดโดยการบูรณาการประสบการณ์เขา้สู่แนวคิดของนกัเรียน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการ 

ออกแบบการเรียนรู ้หรือใชว้ิธีที8จะทาํ ให้นกัเรียนสามารถมองเห็นแนวคิดที8สัมพนัธ์ จาก 

ประสบการณจ์ริงไปสู่การเรียนรู้ที8เป็นนามธรรม 

 4. ขั*นพฒันาความคิดรวบยอดเป็นขั*นพฒันาสมองซีกซ้าย เป็นขั*นที8นาํนกัเรียนเขา้สู่ 

สาระสําคญัของขอ้เท็จจริงตามแนวคิด การจดักจิกรรมและเนื*อหาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียน 

คน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่เนน้การท่องจาํ และสามารถพิสูจน์แนวคิดนั*นไดต้รง 

กบัขอ้มูล 

 ส่วนที8 3 เป็นการลงมือปฏิบตัิและสร้างชิ*นงานในลกัษณะเฉพาะตวั (Commonsense 

Learners) เป็นการนาํประสบการณ์ที8เป็นนามธรรมไปทดลองปฏิบตั ิเพื8อหาขอ้เท็จจริงดว้ยการ 
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คน้ควา้ดว้ยตนเอง สิ8งสําคญัในการจดักิจกรรมคือ การจดัระบบ การหาวสัดุอุปกรณ์ที8จาํเป็นสําหรับ 

การฝึกและสร้างบรรยากาศ ที8ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถทดลองทาํไดด้ว้ยตนเอง สามารถแบ่ง 

ขั*นตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ขั*นตอนที8คาํนึงถึงการทาํงานของสมองซีกขวา และซีกซ้าย 

ของผูเ้รียน ไดแ้ก ่

 5. ขั*นลงมือปฏิบตัิจากกรอบความคิดที8กาํหนด เป็นขั*นพฒันาสมองซีกซ้าย เป็นขั*นที8 

นกัเรียนทาํงานตามที8ครูกาํหนดให้จากใบงานการทดลอง ทาํแบบฝึกหัด การสรุปผลการปฎิบตั ิ

กิจกรรม สรุปผลการทดลองที8ถูกตอ้ง ควรใชว้ิธีการหลายๆอย่างคละกนัไปเพื8อให้เกิดการ

สร้างสรรค ์การพฒันาความคดิหรือทกัษะของตนเอง 

 6. ขั*นสร้างชิ*นงานเพื8อสะทอ้นความเป็นตนเองเป็นขั*นพฒันาสมองซีกขวา เป็นขั*นที8 

นกัเรียนมีการบูรณาการ กล่าวคือ มีการนาํสิ8งที8อยู่รอบตวัมาประยุกตเ์ขา้กบัตนตามวิธีการของ 

นกัเรียนเอง โดยใชก้ารสังเคราะห์ส่วนตวั ซึ8งจะช่วยให้เขา้ถึงเนื*อหาไดอ้ย่างง่ายดาย นกัเรียนได ้

แสดงความสามารถของตนเองตาม ความถนดั ความสนใจ เพื8อสร้างสรรคชิ์*นงานตามจนิตนาการ 

ของตนเอง ที8แสดงถึงความเขา้ใจในเนื*อหาวิชาที8เรียน ให้เห็นเป็น รูปธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ โดย 

เลือกวิธีการนาํเสนอผลงานในลกัษณะเฉพาะตวั กิจกรรมการเรียนรู้ในขั*นนี* ส่งเสริมให้นกัเรียน 

คน้พบดว้ยตนเอง การเรียนรูจ้ากการกระทาํ และการแกปั้ญหา 

 ส่วนที8 4 เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบตัิในชีวิตจริง 

(Dynamic Learners) เป็นช่วงที8ผูเ้รียนไดเ้สนอผลงานของตนเองโดยสอดแทรกการอภิปรายถึง 

ปัญหาอุปสรรคในการปฎิบตักิิจกรรม วิธีการแกไ้ขปัญหา เพื8อปรับปรุงชิ*นงานจนสําเร็จและเป็น 

ประโยชน์ต่อตนเอง ซึ8งสามารถบูรณาการประยกุตใ์ช ้เชื8อมโยงกบัชีวติจริง/อนาคต สามารถแบ่ง 

ขั*นตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ขั*นตอนที8คาํนึงถึงการทาํงานของสมองซีกขวา และซีกซ้าย 

ของผูเ้รียน ไดแ้ก ่

 7. ขั*นวิเคราะห์คณุค่าและประยกุตใ์ช ้เป็นการพฒันาสมองซีกซ้าย นกัเรียนจะ 

วิเคราะห์สิ8งที8ไดว้างแผนไวแ้ลว้ และทาํการพิสูจน์คน้หาความน่าจะเป็นไปได ้ดว้ยกระบวนการคิด 

เพื8อนาํไปประยุกตใ์ชแ้ละดดัแปลงให้เขา้กบัประสบการณจ์ริง 

 8. ขั*นแลกเปลี8ยนประสบการณ์เรียนรู้กบัผูอื้8น เป็นการพฒันาสมองซีกขวา นกัเรียนจะ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ8งที8เรียนมากบัผูอื้8น นาํสิ8งที8เรียนรู้มาตั*งแต่ตน้มาแลกเปลี8ยนกนัเป็นขั*น 

สุดทา้ยซึ8งครูผูส้อนควรให้ผูเ้รียน ไดน้าํผลงานของตนเองมาเสนอ หรือจดัแสดงในรูปแบบต่าง ๆ 

ซึ8งถือเป็นการแบ่งปันโอกาสทางดา้นความรู้และประสบการณ ์ให้ผูอื้8นไดซ้าบซึ*ง ในขั*นนี* ผูเ้รียน

ควรรับฟังการวิพากษว์จิารณ์อย่างสร้างสรรค ์และยอมรับความคดิเห็นของผูอื้8น 

  

 

 สรุปไดว้่า วิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นวิธีการสอนที8คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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ในการเรียนรู ้โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 แบบ ครูและนกัเรียนจะดาํเนินกจิกรรมร่วมกนัจนครบ 8 

ขั*นตอนของกิจกรรมที8เนน้การใชส้มองทั*งสองซีกอย่างสมดุล มีการจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย

และยืดหยุ่นเหมาะสมกบันกัเรียนทุกแบบ ทาํให้การเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีความสุข โดยไดเ้รียนรู้จาก

ประสบการณจ์ริงมีการคิดวิเคราะห์ ไดล้งมือปฏิบตัิจริง คน้พบความรู้ดว้ยตนเอง และประยุกตเ์ป็น

แนวคิดที8สัมพนัธ์เชื8อมโยงกบัชีวิตจริง นาํไปสู่ทกัษะทางสังคมอนัดีงามในตวัผูเ้รียน 

 

2. งานวิจัยที-เกี-ยวข้องกับการใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 2.1 งานวิจัยต่างประเทศที-เกี-ยวข้องกบัการใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 แมคคาธีร์ (เสมอใจ จงเจริญคุณวฒุ.ิ 2545 : 27 ; อา้งอิงจาก Mc Carthy. 1991: 17) ได ้

ศึกษาเรื8องการเรียนรูก้บัโรงเรียน ถึงสิ8งที8เกิดขึ*นใหม่เพิ8มเติม การประเมินผลไดก้ระทาํอย่างต่อเนื8อง 

จากโรงเรียน 16 แห่งในสหรัฐอเมริกา และแคนาดาเนน้ส่วนที8แสดงความสําเร็จ คือ บุคลิกภาพ 

ค่าเฉลี8ยเนื*อหา และหลกัสูตร ความมีประโยชน์และความคดิสร้างสรรค ์การฝึกการประเมินสามารถ 

เปลี8ยนนกัเรียน ให้เป็นผูที้8ยอมรับความสําคญัของการเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ซึ8งเป็นการประเมิน 

ตนเองมีความเป็นไปไดใ้นการใชก้ระบวนการ 4 MAT เป็นหลกัการ 

 อาร์โนลด ์; และคนอื8น ๆ (Arnold ; et al. 1999: 10-25) นาํโปรแกรมเพศศึกษาไปทดลอง 

ใชก้บัโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 20 โรง ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่ม 

ทดลอง มีนกัเรียนที8เขา้ร่วมโปรแกรม จาํนวน 476 คน และกลุ่มควบคุม จาํนวน 476 คน ผลการ 

ทดสอบ พบว่า กลุ่มทดลองที8เขา้ร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี8ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั*งดา้น 

ความรู ้และความเชื8อเกี8ยวกบัการป้องกนัการตั*งครรภใ์นวยัรุ่น โดยที8คะแนนของกลุ่มควบคุมที8

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี8ยก่อนและหลงัเรียนใกลเ้คียงกนั และคะแนนเฉลี8ยของกลุ่ม

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05 

 โดเยล บีทที8 ; และชอว ์(Doyale, Beatty ; & Shaw. 1999 : 73-76) นาํวิธีการเรียนแบบ 

ร่วมมือมาใชใ้นการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา เรื8องโรคเอดส์ สําหรับนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษา 

(เกรด7-12) ในสหรัฐอเมริกา หลงัการทดลองใชโ้ปรแกรม พบว่า การใชว้ิธีการเรียนแบบร่วมมือ

สามารถพฒันาความรู ้ความตระหนกัในการรักษาสุขภาพ การช่วยเหลือกนัในกลุ่ม การแลกเปลี8ยน 

ประสบการณ์ในกลุ่มเด็กที8มีวฒันธรรมแตกต่างกนั และพฒันาความสามารถในการเขียนและการ 

ทาํงานของนกัเรียนที8เขา้โปรแกรมได ้

  

 

 

 

 ชูอี* ; และคนอื8น ๆ (Shuey ; et al. 1999: 411-419) ศึกษาเกี8ยวกบัผลของโปรแกรมสุขศึกษา 
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ในโรงเรียนประถมศึกษา ที8มีต่อการงดเวน้การมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างเรียนของวยัรุ่นในจงัหวดัโซโร

ทิประเทศอูกนัดา หลงัจากเขา้โปรแกรม 2 ปี พบว่า กลุ่มทดลองที8ไดร้ับโปรแกรมมีแนวโนม้ที8จะมี 

เพศสัมพนัธ์ระหว่างวยัเรียนลดลงจาก ร้อยละ 42.9 เป็น ร้อยละ 11.1 ส่วนกลุ่มควบคุมที8ไม่ไดร้ับ 

โปรแกรมไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิต ิและผลการวจิยัไดแ้สดงถึงโปรแกรม สุขศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาจะมีผลต่อเนื8องไปถึงวยัรุ่น 

 เบนทรับ ; และเรนโซ (Bentrup ; & Reinzo. 1990: 107-111) ไดน้าํวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

ต่อแบบจิoกซอว ์มาใชใ้นการจดัโปรแกรมสุขศึกษา เรื8องโรคเอดส์ สําหรับนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาที8 

เป็นสมาชิกองคก์รสุขภาพโรงเรียนอเมริกนั ในสหรัฐอเมริกา พบว่า จากการทดสอบ นกัเรียนที8เขา้ 

ร่วมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิBทางการเรียนวิชาสุขศึกษา สูงกว่านกัเรียนที8ใชว้ิธีการสอนแบบปกติ

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05 

 โปรสกี (Proske. 1989 : 280) ไดศึ้กษาผลการประยกุตใ์ชก้ารจดักจิกรรมการสอนแบบ 

4 MAT ในการศึกษาวิชาชีพแนะแนว ผลวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สามารถ 

ใชใ้นการเตรียมความพร้อมแกน่กัเรียนในการฝึกฝนเกี8ยวกบัการให้คาํปรึกษาและตอบปัญหาต่าง ๆ 

 โบเวอร์ (Bower 1987: Abstract) ศึกษาผลการใชร้ะบบ 4 MAT ในการวดัผลสัมฤทธิB

ทางการเรียน และเจตคติทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 54 คน จาก 3

โรงเรียน จากรัฐแคโรไลน่าเหนือ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มใชร้ะบบ 4 MAT และกลุ่มที8จาํกดัให้ 

นกัเรียนไดใ้ชส้มองซีกซ้ายเท่านั*น ทั*งสองกลุ่มไดร้ับการสอนเรื8องการคน้พบกฎแรงโนม้ถ่วงของ 

นิวตนั ใชเ้วลา 3 ชั8วโมง จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิBทางการเรียน พบว่า มีค่าแตกต่างอย่างมี 

นยัสําคญัทางสถิติ และจากการตอบคาํถามโดยใชก้ารคิดวิเคราะห์ มีค่าแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั 

ทางสถิต ิทางดา้นเจตคติแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิส่วนความรูไ้ม่แตกต่างกนั 

 

 2.2 งานวิจัยในประเทศที-เกี-ยวข้องกบัการใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 สุดาภรณ์ อรุณดี (2546: 41-43) ศึกษาผลของการใชก้ารเรียนรู้แบบ 4 MAT ที8มีผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที8 6 โรงเรียนวดัราชผาตกิาราม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ*น หลงัจาก

ไดร้ับการเรียนรู้แบบ 4 MAT อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .01 และดีกว่านกัเรียนที8ไดร้ับการ

สอนตามคู่มือครู อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .01 

  

 

 

 

 

 อรวรรณ พลายละหาร (2545: 60-62) ศึกษาเรื8องผลสัมฤทธิBทางการเรียน และความสนใจ 
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ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที8 3 ที8ไดร้ับการสอนโดยการจดั

กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กบัการสอนแบบปกติ พบวา่ นกัเรียนที8ไดร้ับการสอนโดยการจดั

กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิBทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์สูงกว่า นกัเรียนที8ไดร้ับ

การสอนแบบปกต ิอย่างมีนยัสําคญัที8ระดบั .05 และมีความสนใจสูงกว่า นกัเรียนที8ไดร้ับการสอน

แบบปกติอย่างมีนยัสําคญัที8ระดบั .01 

 เสมอใจ จงเจริญคุณวฒุ ิ(2545 : 66-67) ศึกษาเรื8องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิBทางการ 

เรียน และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที8 3 ที8ไดร้ับการ 

สอนโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กบัการสอนแบบปกติ พบว่า มีผลสัมฤทธิBทางการ 

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า นกัเรียนที8ไดร้ับการสอนแบบปกต ิอย่างมีนยัสําคญัที8ระดบั .01 และมี 

ความสนใจสูงกว่า นกัเรียนที8ไดร้ับการสอนแบบปกต ิอย่างมีนยัสําคญัที8ระดบั .01 

 ดวงหทยั แสงวิริยะ (2543 : 74-76) ศึกษาเรื8องผลของการใชแ้ผนการสอนแบบ 4 MAT 

ที8มีต่อผลสัมฤทธิBทางการเรียน ความรับผิดชอบและเจตคตติ่อการเรียน ในหน่วยการเรียนเรื8อง 

ประชากรศึกษา และการทาํมาหากนิ ชั*นประถมศึกษาปีที8 5 พบว่า ผลสัมฤทธิBทางการเรียนไม่ 

แตกต่างกนั แต่มีคะแนนความรบัผิดชอบต่อการเรียน และคะแนนเจตคต ิสูงกว่านกัเรียนที8ไดร้ับ 

แผนการสอน ตามแนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ศุภณี ธรรมปิติ (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาผลของการใชแ้ผนการสอนแบบ 4 MAT หน่วย 

การเรียนเรื8องตวัเรา ที8มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที8 4 โรงเรียนวดัชนะ 

สงคราม จาํนวน 52 คน กลุ่มละ 60 คาบ คาบละ 20 นาที พบว่า นกัเรียนที8ไดร้ับการสอน โดยใช ้

แผนการสอนแบบ 4 MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดา้นความรูแ้ละการปฏิบตั ิสูงกว่านกัเรียนที8ไดร้ับ 

การสอนโดยใชแ้ผนการสอนแบบปกต ิอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05 

 จากการศึกษางานวิจยัในดา้นของวิธีการสอนแบบ 4 MAT ต่อวิชาต่าง ๆ พบว่า กลุ่ม 

ทดลองทั*งหมดมีผลสัมฤทธิBทางการเรียน ความสนใจในการเรียน และเจตคติทางการเรียนสูงขึ*น 

นอกจากนี*ในดา้นรูปแบบของการเรียนรู้ที8นาํมาใชใ้น เรื8องทรัพยากรหินและแร่ คือ รูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ การใชชุ้ดการสอน และรูปแบบการประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางแนะแนว ซึ8งมี

ลกัษณะเดียวกบัวิธีการสอนแบบ 4 MAT คือ คาํนึงถึงความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็น

สําคญัพบว่ารูปแบบการเรียนรูด้งักล่าว มีผลต่อผลสัมฤทธิBทางการเรียนความรู ้เจตคติและการ

ปฏิบตัิของกลุ่มทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิหลงัจากการศึกษางานวจิยัต่างๆแลว้ ผูว้ิจยัจึงสนใจ

นาํรูปแบบ การสอนแบบ 4 MAT มาทดลองใชใ้นการสอนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ 

 

 

 

 

3. เอกสารที-เกี-ยวข้องกับผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 
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   ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ริงเนสส์ ( Ringness. 1968:131) กล่าวว่าเดก็ท่ีประสบความสำเร็จในโรงเรียนมีแนวโน้มท่ี

จะมีความรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง ช่วยตัวเองได้เม่ือเผชิญกับภาวะความตึงเครียดในท่ีสุดสามารถ

ปรับตัวได้ และมีสุขภาพจิตดี ส่วนคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำจะมีความวิตกกังวลท้อถอย

และมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน ซ่ึงถ้ามีความวิตกกังวลมากๆจะทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตไม่ดี และพบว่าคนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงได้รับรางวัลในสังคม จะมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและคนอ่ืนในโรงเรียน

   กูด และคนอ่ืนๆ ( Good and other. 1973:7) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

( Achievement) ว่าหมายถึง ความสำเร็จ ( Accomplishment) ความคล่องแคล่ว ความชำนาญในการ

ใช้ทักษะหรือประยกุต์ใช้ความรู้ต่างๆ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( Academic Achievement) 

หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกดิจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆท่ีได้เรียนมาแล้วซ่ึงได้จากผลการ

ทดสอบของครูผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือท้ังสองอย่างรวมกัน 

   เดโช สวนานนท์ (2512 : 3) ได้อธิบายความหมายของคำว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า 

หมายถึงความสำเร็จท่ีได้รับจากความพยายาม จากการลงแรงเพ่ือมุ่งในจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ 

หรืออาจจะหมายถึง ระดับของความสำเร็จท่ีไดร้ับในแต่ละด้านโดยเฉพาะ หรือความสำเร็จท่ีได้รับ

โดยท่ัวๆไปกไ็ด้ เช่น เดก็คนหนึ่งพยายามท่องจำบทกลอนบทหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง  เขาจำได้มาก

น้อยเท่าไรก็เรียกว่าเขามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการจำบทกลอนเป็นมากน้อยเพียงนั้น ความ

สัมฤทธ์ินี้อาจจะทดสอบได ้

   ชวาล แพรัตกลุ ( 2516 : 15 ) ได้สรุปความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ว่าหมายถึง

ความสำเร็จในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่างๆของสมอง นั่นคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนควรประกอบด้วยส่ิงสำคัญอย่างน้อย 3 ส่ิงคือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองด้าน

ต่างๆ 

 ไพศาล หวังพานิช ( 2523 : 137) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 ( 

Academic Achievemernt) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน

การสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกดิขึ้นจากการเรียนรู้ขึน้ 

จากการฝึกอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล ( Level 

of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรยีนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถชนิดใด 

   พีระยุทธ สันตะวัน ( 2533 : 36 ) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าหมายถึง

ความสำเร็จ ความสมหวังในด้านการเรียน ท่ีรวมท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และ

ทักษะทางด้านวิชาการของแต่ละบุคคลท่ีประเมินได้จากแบบทดสอบ หรือการทำงานท่ีได้รับ

มอบหมาย และผลของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น จะทำให้แยกกลุ่มของนกัเรียนท่ีถูก

ประเมินออกเป็นระดับต่างๆเช่น สูง กลาง ต่ำ เป็นตน้ 

   จิราภรณ ์เมืองพรวน ( 2538 : 24 ) ไดก้ล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่างๆของสมองท่ีพัฒนาขึน้หลังจากการเรียนวิชาต่างๆ 

โดยพิจารณาจากคะแนนผลสอบหรือผลงานท่ีครูมอบหมายให้หรือจากท้ังสองอย่าง 

   มาริษา นาคทับที ( 2541 : 28) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความรู้

ความสามารถท่ีผู้เรียนไดร้ับหลังจากการเรียนรู้วิชานัน้ๆแล้ว ซ่ึงจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อย
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เพียงใด โดยพิจารณาได้จากคะแนนผลสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือได้จากการ

สังเกตพฤติกรรม และความสำเร็จด้านอ่ืนๆประกอบ 

   จากเอกสารดังกล่าว สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความสำเร็จท่ีได้รับจาก

ความพยายามในด้านทักษะ ความรู้ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล ซ่ึงประเมินไดจ้าก

แบบทดสอบ หรือการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานท่ีครู

มอบหมายให้หรือจากท้ังสองอย่าง และจากผลของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นทำให้

สามารถแยกกลุ่มของนกัเรียนท่ีถูกประเมินออกเป็นระดับต่างๆเช่น สูง กลาง ต่ำ เป็นต้น 

  

   องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

   คลอสไมเนอร์ ( Klausmier. 1961 : 306) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่ามี 6 ด้าน คือ 

 1.คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญา ความสามารถ

ทางด้านทักษะร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึก

นึกคดิกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ อายุ เพศ  

 2.คุณลักษณะของผู้สอน ได้แก่ สติปัญญา ระกับการศึกษา ความรู้ในวิชาท่ีสอน การพัฒนา

ความรู้ ทักษะร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น ทัศนคติ คา่นิยม ความรู้สึกนกึคดิกับตนเอง 

สุขภาพร่างกาย ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีสอน อายุ เพศ 

 3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการสอน

ท้ังหลาย เช่น วิธีสอน ปฏิสัมพันธ์ทางด้านความรู้และความคิด 

 4. คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง ทัศนคติ ความสามัคคี และการเป็นผู้นำ 

 5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตวั ได้แก่ การตอบสนองเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 

 6. แรงผลักดันจากภายนอก ได้แก่ ครอบครวั ส่ิงแวดล้อมทางสังคม อิทธิพลของ

ศิลปวัฒนธรรม เป็นตน้ 

   

 

 

 

 

   บลูม ( Bloom. 1976 : 139 ) กล่าวว่า ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีอยู่ 3 ตัวแปร คือ  

  1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด ( Cognitive Entry  Behaviors) หมายถึง

ความรูค้วามสามารถและทักษะต่างๆของผู้เรียนท่ีมีมาก่อน 

  2. คุณลักษณะทางจิตใจ ( Affective Entry Characteristics) หมายถึงแรงจูงใจท่ีทำ

ให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน เกิดความอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได้แก่ ความสนใจในวิชาท่ี

เรียน ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาและสถาบัน การยอมรับความสามารถของตัวเอง เป็นต้น 
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  3. คุณภาพการเรียนการสอน ( Quality of Instruction ) หมายถึงประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนท่ีนกัเรียนจะไดร้ับ ได้แก่ คำแนะนำการปฏิบัติและแรงเสริมของผู้ท่ีสอนท่ีมี

ต่อผู้เรียน เป็นต้น 

 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

 เชิดศกัดิB  โฆวาสินธ์ (2525: 86 – 105) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียนที8 

มุ่งวดัพฤติกรรมดา้นประชานวิสัย ซึ8งพฤติกรรมเหล่านั*นยงัจาํแนกเป็นพฤตกิรรมย่อย ๆ ดงั

รายละเอียดและวิธีวดั ต่อไปนี* 

 1. ความรู-้ความจาํ เป็นความสามารถในอนัที8จะรกัษาไว ้ซึ8งเรื8องราวต่าง ๆ ที8บุคคล 

ไดร้ับรู้เอาไวใ้นสมอง และสามารถระลึกเกี8ยวกบัเรื8องราวเหล่านั*นได ้เมื8อถูกกระตุน้ที8เหมาะสม

โดยให้นิยามว่า ความรู ้คือ บรรดาขอ้เท็จจริง รายละเอียด หรือมวลประสบการณ์ทั*งหลายของ

รายวิชาที8นาํมาถ่ายทอด หรืออบรมสั8งสอนให้กบัผูเ้รียน 

 ความจาํ คอื ความสามารถทางสมองของผูเ้รียน ในการที8จะเก็บรักษาความรู้เหล่านั*น 

ไว ้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บไวช้ั8วคราว หรือถาวรกต็าม ในการวดัความรู-้ความจาํนั*น กระทาํไดโ้ดยการ

ตั*งคาํถามที8เกี8ยวเนื8องกบัความรู ้

 ความจาํ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะตามชนิดของความรู ้ดงันี* 

  1.1 การวดัความรู้เกี8ยวกบัเนื*อเรื8อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื*อหา 

ขอ้เท็จจริง ซึ8งแบ่งลกัษณะคาํถามออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.1.1 ถามศพัทแ์ละนิยาม เป็นคาํถามที8เกี8ยวกบัคาํศพัท ์คาํเทคนิคทาง

วิชาการสัญลกัษณต์่าง ๆ 

   1.1.2 ถามเกี8ยวกบัสูตรและความจริง ลกัษณะการถามความรู้ความจาํใน 

เรื8องนี*  จะเป็นการถามขอ้เท็จจริงในเนื*อหา รายละเอียดของวิชา 

  1.2 การวดัความรู้ในวิธีดาํเนินการ เป็นการถามเกี8ยวกบัหลกั และกฎเกณฑใ์น 

การประพฤติปฏิบตั ิหรือวิธีการปฏิบตัิต่าง ๆ ซึ8งแบ่งลกัษณะของคาํถามออกเป็น 5 ประเภท คือ 

   1.2.1 ถามเกี8ยวกบัระเบียบแบบแผน เป็นการถาม ถึงวิธีประพฤติปฏิบตัิ

ตามระเบียบแบบแผน และธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ตามที8สังคมไดต้กลงและกาํหนดกนัขึ*น 

   1.2.2 ถามเกี8ยวกบัลาํดบัขั*นและแนวโนม้ เป็นการถามเกี8ยวกบัลกัษณะ

การเปลี8ยนแปลงขั*นตอนการปฏิบตัิงาน หรือของเรื8องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

   1.2.3 ถามเกี8ยวกบัการจดัประเภท เป็นการถามความสามารถในการ

จาํแนกแจกแจงชนิดของวตัถุ สิ8งของ และเรื8องราวต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามกฎเกณฑ ์

   1.2.4 ถามเกี8ยวกบัเกณฑ ์เป็นการถามเกี8ยวกบัการนาํเอาคุณสมบตัิสําคญั 

หนา้ที8 หรือเอกลกัษณ์ ที8เป็นขอ้กาํหนด หรือเกณฑใ์นการพิจารณาวนิิจฉัยขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
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   1.2.5 ถามเกี8ยวกบัวิธีการ เป็นการถามวิธีปฏิบตั ิหรือกรรมวิธีต่าง ๆ ที8จะ

ทาํให้ไดม้าซึ8งผลลพัธ์ตามที8ตอ้งการ 

  1.3 การวดัความรู้รวบยอดในเนื*อเรื8อง เป็นการถามความสามารถในการจดจาํ 

ขอ้สรุป หรือหลกัการ แนวการถามความรู้รวบยอดนี*  แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

   1.3.1 ถามเกี8ยวกบัหลกัวิชาและการขยายหลกัวิชา ไดแ้ก ่การถาม

สาระสําคญั ๆของเรื8อง 

   1.3.2 ถามเกี8ยวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นการถามให้เปรียบเทียบความ 

เหมือน ความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ 

 2. ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการเอาความรูค้วามจาํเกี8ยวกบัเนื*อหา หรือ 

รายละเอียดของเรื8อง ความสัมพนัธ์ระหว่างรายละเอียดเหล่านั*น ไปดดัแปลง ปรับปรุงใหม่ดว้ย 

ภาษาของตนเอง ซึ8งยงัสามารถที8จะอธิบายu3649 .ละเปรียบเทียบสิ8งที8มีลกัษณะใกลเ้คียงหรือ

คลา้ยคลึงกบัของเดิมได ้การวดัความเขา้ใจ จึงเป็นการวดัความสามารถ ในการที8จะอธิบายหรือแปล 

ความหมายของสิ8งต่าง ๆ ตลอดจนวดัความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างรายละเอียดย่อย

ของเรื8องนั*นมาอธิบายใหม่ได ้และสามารถขยายแนวคดิจากรายละเอียดที8มีอยู่นั*นไดก้วา้งไกลกว่า 

สภาพขอ้เท็จจริง ที8ปรากฏอยู่ได ้คาํถามที8ใชว้ดัแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

  2.1 ถามการแปลความ เป็นการถามความสามารถในการถอดความตามนยัสําคญั 

ของเรื8อง โดยสามารถอธิบายความหมายตามลกัษณะดงักล่าวดว้ยคาํพูดใหม่ได ้

  2.2 ถามเกี8ยวกบัการขยายความ เป็นการถามที8มุ่งวดัการขยายความคิดให้กวา้งไกล 

ออกไป โดยอาศยั ขอ้เท็จจริงที8ปรากฏอยู ่เป็นความสามารถในการจินตนาการอย่างสมเหตุสมผล 

 3. การนาํไปใช ้สมรรถภาพดา้นนี*  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาที8พบเห็นใหม่ 

ได ้โดยอาศยัความสามารถดา้นความจาํ ความเขา้ใจเป็นพื*นฐาน ในการแกปั้ญหาใหม่ที8แปลกไป 

จากบทเรียน 

 4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของสิ8งสําเร็จรูป 

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ อย่างมีหลกัเกณฑ ์เพื8อหาขอ้ความจริงที8แฝงอยู่ในเรื8องราวนั*น สิ8งที8ควรทาํ 

ความเขา้ใจ เพื8อเป็นแนวการถามการวิเคราะห์ มี 3 ลกัษณะ คือ 

  4.1 ถามวิเคราะห์ความสําคญั เป็นคาํถามที8ตอ้งการให้คน้หาองคป์ระกอบ 

คุณลกัษณะที8สําคญัเด่นชดั 

  4.2 ถามวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการถามให้ผูต้อบคน้หาความสัมพนัธ์ของ 

คุณลกัษณะย่อยต่าง ๆ ว่ามีความเกี8ยวขอ้ง ผูกพนั หรือเชื8อมโยงกนัเช่นไร มกัถามในแง่ 

ความสัมพนัธ์ หรือ สอดคลอ้งกนั ถามลกัษณะการขดัแยง้ ถามสาเหตุและผลที8ตามมา 

  4.3 ถามวิเคราะห์หลกัการ เป็นการถามเพื8อวดัความสามารถในการคน้หาเคา้ 

เงื8อน หลกัที8ยึดถือ ความเชื8อ ระเบียบวิธีการ โครงสร้างของเรื8องราวนั*นว่า ความสัมพนัธ์ของ 

องคป์ระกอบย่อยเหล่านั*น ประกอบกนัเป็นโครงสร้างเช่นไร หรืออาศยัหลกัการใดมาเชื8อมโยง 
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ความสัมพนัธ์นั*น 

  

 คุณลักษณะของแบบทดสอบที-ด ี

 ชวาล แพรัตกุล ไดชี้*แนะว่า คณุลกัษณะของแบบทดสอบที8ด ีมี 10 ประการ คือ 

 1. แบบทดสอบที8ดีตอ้งเที8ยงตรง ความเที8ยงตรง หมายถึง คณุสมบตัิที8จะทาํให้ผูใ้ช ้

บรรลุถึงวตัถุประสงค ์แบบทดสอบที8มีความเที8ยงตรงสูง คอื แบบทดสอบที8สามารถวดัสิ8งที8ตอ้งการ 

จะวดั ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามความมุ่งหมาย 

 2. แบบทดสอบที8ดีตอ้งยุติธรรม คือ คาํถามที8ดจีะไม่ชี*แนะให้เด็กฉลาดเดาไดถู้ก หรือ 

เด็กขี* เกียจแบบดูหนงัสือลวก ๆ ก็ตอบได ้ขอ้สอบที8ดีจะตอ้งไม่ลาํเอียงต่อเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ8ง 

โดยเฉพาะ 

 3. แบบทดสอบที8ดีตอ้งถามลึก คือ คาํถามจะไม่ถามแต่เพียงความรูค้วามจาํแต ่

จะตอ้งให้นกัเรียนนาํความรู้จากตาํราไปวิเคราะห์ ไปขยาย และนาํไปใช ้คาํถามที8ดีนั*น นกัเรียนจะ 

ตอบได ้ตอ้งใชส้มองคิด 

 4. แบบทดสอบที8ดีตอ้งยั8วยุเป็นตวัอย่าง คือ คาํถามตอ้งทา้ทายชวนให้นกัเรียนคดิ 

และประพฤติปฏิบตัิไปตามนั*น เมื8อสอบแลว้เกิดรอยประทบัใจที8ด ี

 5. แบบทดสอบที8ดีตอ้งเฉพาะเจาะจง คือ เมื8อนกัเรียนอ่านคาํถามก็จะเขา้ใจแจ่มชดั 

ว่าครูถามอะไร ตอ้งการให้คิด ให้ทาํอะไร คาํถามจะตอ้งไม่คลุมเครือ 

 6. แบบทดสอบที8ดีตอ้งเป็นปรนยั มีคณุลกัษณะ 3 ประการ คือ 

  - ความแจ่มชดัในความหมายของคาํถาม 

  - ความแจ่มชดัในวิธีการตรวจ หรือมาตรฐานการให้คะแนน 

  - ความแจ่มชดัในการแปลความหมายของคะแนนนั*น ๆ 

 7. แบบทดสอบที8ดีตอ้งมีประสิทธิภาพ คือ ขอ้สอบจะตอ้งสามารถให้คะแนนที8 

เที8ยงตรง และเชื8อถือไดม้ากที8สุด ภายในเวลา แรงงาน และการลงทุนที8นอ้ยที8สุด 

 8. แบบทดสอบที8ดีตอ้งมีความยากพอเหมาะ คือ ขอ้สอบที8ดีนั*นคะแนนเฉลี8ยของ 

นกัเรียนที8สอบได ้ควรจะเท่ากบัหรือสูงกว่า 50 % ของคะแนนเต็มเล็กนอ้ย 

  

 

 9. แบบทดสอบที8ดีตอ้งมีค่าอาํนาจจาํแนก คือ ขอ้สอบที8ดีจะสามารถแยกนกัเรียน 

ออกเป็นประเภท ๆ ไดทุ้กขั*นทุกระดบั อาํนาจจาํแนก หมายความว่า เด็กเก่งจะตอบถูกมากกว่าเดก็ 

อ่อนเสมอ 

 10. แบบทดสอบที8ดีตอ้งเชื8อมั8นได ้ขอ้สอบที8ดีนั*นจะสามารถให้คะแนนไดค้งที8แน่นอน 

(วญัญา วิศาลาภรณ.์ 2530: 6 – 9) 
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 หลักเกณฑ์เบืBองต้นในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

 ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียนนั*น มีหลกัเกณฑเ์บื*องตน้ ที8ควร 

พิจารณาประกอบ ในการสร้างแบบทดสอบ (วญัญา วิศาลาภรณ.์ 2530: 12 – 13) ดงัต่อไปนี* 

 1. วดัให้ตรงกบัวตัถุประสงค ์การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียนควรจะ 

วดัตามจดุมุ่งหมายทุกอย่างของการสอน และจะตอ้งมั8นใจว่าไดว้ดัสิ8งที8ตอ้งการวดัไดจ้ริง ใน

ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู้ในทุกรายวิชา ดงันั*น จึงจาํเป็นตอ้งวดั

ให้ตรงและครบตามจุดประสงค ์

 2. การวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน เป็นการวดัความเจริญงอกงามของนกัเรียนการ 

เปลี8ยนแปลงและความกา้วหนา้ ไปสู่จดุหมายที8วางไว ้ดงันั*น ครูควรจะทราบว่า ก่อนเรียนนกัเรียนมี 

ความรูค้วามสามารถเป็นอย่างไร เมื8อเรียนเสร็จแลว้ มีความรู้ความสามารถแตกต่างไปจากเดิม 

หรือไม่ วิธีที8อาจช่วยได ้คือ การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียน 

 3. การวดัผลเป็นการวดัทางออ้ม เป็นการยากที8จะใชข้อ้สอบแบบเขียนตอบวดั 

พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได ้สิ8งที8วดัไดค้ือ การตอบสนองต่อขอ้สอบ ดงันั*น การแปลง

จุดมุ่งหมาย 

ให้เป็นพฤติกรรมที8จะสอบวดั จะตอ้งทาํอย่างรอบคอบและถูกตอ้ง 

 4. การวดัผลการศึกษาเป็นการวดัที8ไม่สมบูรณ ์เป็นการยากที8จะวดัทุกสิ8งทุกอย่างที8 

สอนไดภ้ายในเวลาที8จาํกดั สิ8งที8สอบได ้วดัได ้เป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมทั*งหมดเท่านั*น 

ดงันั*น จึงตอ้งมั8นใจว่า สิ8งที8สอบวดันั*นเป็นตวัแทนที8แทจ้ริงได ้

 5. การวดัผลสัมฤทธิBทางการศึกษานั*น มิใช่วดัเพียงเพื8อจะไดเ้กรดเท่านั*น การวดัผล 

ยงัเป็นเครื8องช่วยในการพฒันาการสอนของครู เป็นเครื8องช่วยในการเรียนของนกัเรียน ดงันั*นการ 

สอบปลายภาคเพียงครั* งเดียว จึงไม่พอที8จะวดักระบวนการเจริญงอกงามของนกัเรียนได ้

 6. ในการให้การศึกษาที8สมบูรณ์นั*น สิ8งสําคญัไม่ไดอ้ยู่ที8การทดสอบแต่เพียงอย่าง 

เดียว กระบวนการสอนของครูก็เป็นสิ8งสําคญัยิ8ง 

 7. การวดัผลการศึกษามีความผิดพลาด ของที8ชั8งไดห้นกัเท่ากนัโดยตาชั8งหยาบ ๆ 

อาจมีนํ*าหนกัต่างกนัถา้ชั8งโดยตาชั8งละเอียด ทฤษฎีการวดัผลเชื8อว่า  

คะแนนที8สอบได ้= คะแนนจริง+ ความผิดพลาดในการวดั 

 8. การวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน ควรจะเนน้การวดัความสามารถในการใชค้วามรู้ให้ 

เป็นประโยชน ์หรือการนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

 9. ควรคาํนึงถึงขอ้จาํกดัของเครื8องมือที8ใชใ้นการวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียนเครื8องมือ 

ที8ใชโ้ดยมาก คือ ขอ้สอบ ขอ้จาํกดัของขอ้สอบ ไดแ้ก ่การเลือกตวัแทนของเนื*อหาเพื8อมาเขียน 

ขอ้สอบ ความเชื8อถือไดข้องคะแนน และการตคีวามหมายของคะแนน เป็นตน้ 

 10. ควรจะใชช้นิดของแบบทดสอบ หรือขอ้คาํถามให้สอดคลอ้งกบัเนื*อหาวิชาที8จะ 

สอบ และจุดประสงคที์8ตอ้งการจะสอบวดั 
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 11. ในสภาพแวดลอ้มที8ต่างกนั คะแนนที8สอบไดอ้าจแตกตา่งกนั ดงันั*น ในการวดัผล 

การศึกษาจึงจะตอ้งจดัสิ8งแวดลอ้มให้พอเหมาะ 

 12. ให้ขอ้สอบมรความเหมาะสมกบันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น มีความยากง่าย 

พอเหมาะ มีระดบัความยากง่ายของภาษาที8พอเหมาะ มีเวลาสอบนานพอที8นกัเรียนส่วนใหญ่จะทาํ 

ขอ้สอบไดเ้สร็จ 

 

 แนวคิดทั-วไปในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

 ฮอพกินส์ ; และแสตนเลย ์(วญัญา วิศาลาภรณ.์ 2530: 20 – 21; อา้งอิงจาก Hopkins ; & 

Stanley. 1981: Educational and Psychological Measurement and Evaluation) ไดเ้สนอแนวทาง 

ในการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน ดงันี* 

 1. ขอ้สอบควรจะวดัจดุประสงคที์8สําคญัของการสอน และจุดประสงคที์8ควรจะวดัในทนัที 

 2. ขอ้สอบควรจะสะทอ้นเนื*อหาและกระบวนการ โดยมีสัดส่วนสัมพนัธ์กบัความสําคญั – 

จุดมุ่งเนน้วิชา 

 3. ธรรมชาติของขอ้สอบควรจะสะทอ้นถึงจุดประสงคก์ารวดั เช่น วดัความแตกต่าระหว่าง

บุคคล หรือวดัการเรียนรู ้

 4. ขอ้สอบควรจะมีความยาวที8พอเหมาะ และมีระดบัความยากของภาษาที8ใชเ้หมาะกบั

ผูส้อน 

 ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียนนั*น มีขอ้เสนอแนะบางประการ 

ดงัต่อไปนี* 

 1. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน ควรจะวดัตามจุดมุ่งหมายทุก 

อย่างในการสอน ซึ8งการวางแผนการสอนนั*น ครูจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายใหญ ่และตั*งจุดมุ่งหมาย 

เฉพาะให้ชดัเจนว่า ตอ้งการให้นกัเรียนมีความงอกงามไปในทางใด ตลอดจนตั*งจุดมุ่งหมายเชิง 

พฤติกรรม ซึ8งปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการนิยมเรียกว่า จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จุดประสงคน์ั*น ๆ 

จะสามารถวดัและสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนได ้เมื8อทาํการวดัผลการศึกษาแลว้ จงึทาํการ

ประเมินผลสัมฤทธิBทางการศึกษา ในการทาํการวดัผลควรจะวดัหลาย ๆ วิธี มิใช่วดัแต่ความรู้และ

ทกัษะเท่านั*นควรจะมีการวดัตามจุดมุ่งหมายอื8นๆ อีก เพื8อจะศึกษาดูว่า นกัเรียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมาย

ที8ตอ้งการแลว้หรือไม่ เช่น ครูตั*งจุดมุ่งหมายจะดคูวามเจริญกา้วหนา้ของวิธีการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ถา้ครูไดส้อนวิธีนาํความรู้ไปใช ้ครูก็จะตอ้งสร้างแบบทดสอบเพื8อวดัความสามารถในการนาํไปใช้

นั*นๆ 

 2. ผลสัมฤทธิBทางการเรียนควรจะวดัความเจริญงอกงามของนกัเรียนที8เรียนว่า 

กา้วหนา้ไปสู่จดุมุ่งหมายที8วางไว ้หมายความว่า ครูควรจะทราบว่านกัเรียนมีความรูค้วามสามารถ 

อย่างไรเมื8อสอนไปแลว้ นกัเรียนมีความรู้ความสามารถต่างไปจากเดิมหรือไม่ 
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 3. การวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน ควรจะเนน้ความสามารถที8ใชค้วามรู้นั*นให้เป็น

ประโยชน ์หรือนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆได ้

 4. การวดัผลควรจะเนน้ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจของสิ8งที8เรียน เพื8อที8จะนาํไปใช ้

ในระยะเวลานานๆ เกี8ยวกบัโครงสร้างและแนวคิด และควรเนน้ความเขา้ใจมากกว่าการจาํ

ขอ้เท็จจริงแต่เพียงอย่างเดียว 

 5. การวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน ควรคาํนึงถึงขีดจาํกดัของเครื8องมือที8ใชว้ดั ถา้ครูใช ้

แบบทดสอบเป็นเครื8องมือวดั ขีดจาํกดัของแบบทดสอบกค็ือ การเลือกตวัแทนของเนื*อหาที8เรียนมา 

เขียนขอ้สอบ ความเชื8อถือไดข้องคะแนน การตคีวามหมายของคะแนน เป็นตน้ 

 6. การวดัผลสัมฤทธิBทางการเรียน ครูผูส้อนไม่สามารถวดัพฤติกรรมที8เปลี8ยนแปลง 

ทุก ๆ อย่างของผูเ้รียนได ้สิ8งที8วดัเป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมเท่านั*น จึงตอ้งระวงัในการเลือก 

ตวัแทนให้ดี ๆ 

 

 การวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

   ครอนบาค ( Cronbach. 1970 : 26 ) กล่าวว่า การวดัผลเป็นการกาํหนดตวัเลขหรือ

สัญลกัษณ์เขา้กบัสิ8งของหรือเหตุการณ์ที8เป็นไปตามกฎ 

   อีเบล ( Ebel. 1972 : 557) ให้ความหมายของการวดัผลไวว้่า เป็นกระบวนการในการ

กาํหนดจาํนวนตวัเลขให้กบัแต่ละหน่วยของชุดวตัถุหรือกลุ่มบุคคล เพื8อชี*ให้เห็นถึงความแตกต่าง

กนัมากนอ้ยระหว่างหน่วย ตามลกัษณะของหน่วยที8วดัมาได ้

   เชิดศกัดิB  โฆวาสินธ์ุ ( 2525 : 79 ) กล่าวว่า การวดัผลเป็นการตรวจสอบระดบั

ความสามารถหรือผลสัมฤทธิB  ( Level of Accomplishment ) ของผูเ้รียนว่าไดเ้กดิการเรียนรู้ในแต่ละ

รายวิชาไปมากนอ้ยเพียงใด 

   ประกายทิพย ์พิชยั ( 2539 : 21 ) ไดก้ล่าวว่า การวดัผลเป็นกระบวนการกาํหนดตวัเลขซึ8ง

แสดงคุณลกัษณะ ปริมาณ เวลาอื8นๆ ของพฤติกรรมที8แสดงออกของบุคคล สิ8งแวดลอ้มหรือวตัถุที8

ตอ้งการวดั 

 

 

 

4. งานวิจัยที-เกี-ยวข้องกับผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

 4.1 งานวิจัยต่างประเทศที-เกี-ยวข้องกบัผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

 โอโนดา ( พวงสร้อย วรกุล. 2522 : 19 ; อ้างอิงมาจาก Onoda. 1975 : 7726-A) ได้ศึกษา

พบว่า เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ ควบคุมตนเองได้ มี

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับครู ส่านคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เป็นคนขี้เกยีจ มีความสัมพันธ์กับคน

อ่ืนไม่ดี มีความสับสน วุ่นวายใจ 
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 ริงเนสส์ ( กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ. 2526 : 22 ; อ้างอิงมาจาก Ringness. 1968 :140 ) ได้ศึกษา

พบว่า บุคคลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีการปรับตวัทางอารมณ์ให้เข้ากับส่ิงต่างๆไดด้ีกว่า

คนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะบุคคลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ได้รับ

รางวัลทางสังคมมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและบุคคลอ่ืนในโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ

กิลล์ ( Gill. 1962 : 144-149 ) ท่ีศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีเรยีนดี จะมีความสามารถในการปรับตัวได้

ดีกว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ และเด็กท่ีเรียนดียังมีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องกับความกังวลใจได้อีกดว้ย 

 4.2 งานวิจัยในประเทศที-เกี-ยวข้องกบัผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

 เสาวรัตน์ จุลรัตน์ ( 2535 : 106 ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับปัญหาการเรียนพบว่า 

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างน้อยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำมีปัญหาการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยู่ในกลางและสูง 

 วันชัย ดนัยตโมนุท ( 2536 : 83 ) ศึกษาสมาธิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบว่า นกัเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีสมาธิสูงกว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิต ิ

 จาการศึกษางานวิจยัท้ังในและต่างประเทศ ช้ีให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่าง

กันนัน้มีอิทธิพลทำให้การประสบปัญหาของนักเรยีนแตกต่างกันด้วย 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

บทที- 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั* งนี*  เป็นการวจิยักึ8งทดลอง (Quasi experiment research) โดยการนาํวิธีการ 

สอนแบบ 4 MAT มาจดัทาํแผนการสอน เพื8อศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหิน และ

แร่ ของนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6  ซึ8งมีขั*นตอนการดาํเนินการศึกษาวิจยั ดงันี* 

 1. การกาํหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 2. แบบแผนการวจิยั 

 3. เครื8องมือที8ใชใ้นการวิจยั 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 5. การจดักระทาํขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 6. สถิติที8ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที-ใช้ในการวิจัย 

 ประชากร ที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 

 กลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่าง ที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 

1 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง 13 คน 

 

แบบแผนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการสอนแบบ 4 MAT 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิBทางการเรียน  

 

ขัBนตอนในการสร้างเครื-องมือ 

 ขั*นตอนในการสร้างเครื8องมือ มีดงัต่อไปนี* 

 1. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื8องทรัพยากรหินและแร่ โดยมี 

ขั*นตอนดงัต่อไปนี* 

  1.1 ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดประสงคร์ายวิชา จากหลกัสูตร

ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๔๔) 

  1.2 วิเคราะห์จดุประสงค ์เนื*อหา กจิกรรมการเรียนการสอน จากคาํอธิบายรายวิชา 

นกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6 

ทดสอบก่อนเรียน 

ประเมิณผลหลงัการทดลอง 

รับการสอนดว้ยการสอนแบบ 

4 MAT 

ทดสอบหลงัเรียน 
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  1.3 นาํมาสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ แบบ 4 MAT ซึ8ง

ผูว้ิจยัใชล้าํดบัขั*นการสอนแบบ 4 MAT ของแมคคาธีร์ 8 ขั*น  

 2. สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องเพศศึกษา โดยมีขั*นตอนดงัต่อไปนี* 

  2.1 ศึกษาเนื*อหาเกี8ยวกบัเรื8องทรัพยากรหินและแร่ 

  2.2 ศึกษาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสร้างเครื8องมือจากตาํราการวดัผลการศึกษา 

  2.3 สร้างแบบทดสอบเรื8องทรัพยากรหินและแร่ 

 

การดําเนินการทดลอง 

 การดาํเนินการศึกษาวิจยัครั* งนี*  แบ่งออกเป็น 5 ขั*น ดงันี* 

 1. เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง  

 2. ทาํการสอบก่อนการทดลอง (Pre – test) โดยใชแ้บบทดสอบเรื8องทรัพยากรหินและแร่ 

 ที8ผูว้ิจยัสร้างขึ*น 

 3. ทาํการทดลองโดยการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที8วิจยัสร้างขึ*นจาํนวน 3 แผน 

ระยะเวลา 4 คาบ 

 4. ทาํการทดสอบหลงัการทดลอง (Post – test) โดยใชแ้บบทดสอบเรื8องทรัพยากรหินและ

แร่ ที8ผูว้ิจยัสร้างขึ*นชุดเดิมกบัที8ใชใ้นการสอบก่อนทดลอง (Pre test) 

 5. ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลที8ไดไ้ปลงรหัสขอ้มูล เพื8อนาํไปทาํการวิเคราะห์ โดยวิธีการทาง 

สถิติเพื8อทดสอบสมมติฐาน  

 

  

สถิติที-ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื*นฐาน  คือ  คะแนนเฉลี8ย  และความเบี8ยงเบนมาตรฐานดงันี* 

1.  คะแนนเฉลี8ย (Mean)   

 

หาไดโ้ดยสูตร              X = å X 

        N 

   

  เมื8อ  X แทน คะแนนเฉลี8ย 

               å X แทน ผลรวมของคะแนนทั*งหมด 

    N แทน จาํนวนขอ้มูล 

 

2  ค่าความเบี8ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) 
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หาไดโ้ดยสูตร   S = å (X - X) 2  

           N - 1 

 

  เมื8อ  S แทน ความเบี8ยงเบนมาตรฐาน 

X แทน คะแนน 

    X แทน คะแนนเฉลี8ย 

               å  แทน ผลรวม 

    N แทน จาํนวนขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที- 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที-ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชสั้ญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี*  

  n แทน จาํนวนตวัอย่าง 

  k           แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ   

  แทน ค่าคะแนนเฉลี8ยจากแบบสอบถาม 

S.D.  แทนค่าความเบี8ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 t แทนแทนค่าที8ใชพิ้จารณาในการแจกแจงแบบที (t – distribution) 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

X
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การนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้สนอดงันี* 

 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี8ยของผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ทั*งก่อนเรียน และ

หลงัเรียนไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT  และวิเคราะห์ค่าส่วนเบี8ยงเบน

มาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ก่อนเรียน และหลงัเรียนที8

ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 

ผลการศึกษาค้นคว้า 

 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี8ยของผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ทั*งก่อนเรียน และ

หลงัเรียนไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT  และวิเคราะห์ค่าส่วนเบี8ยงเบน

มาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ก่อนเรียน และหลงัเรียนที8

ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 

 

 

 

 

 

ตารางที- 1  ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ก่อนเรียน 

และหลงัเรียนที8ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 

กลุ่มทดลอง n k X S.D. t 

ก่อนทดลอง 53 20 7.51 2.86 18.94 

หลงัทดลอง 53 20 12.11 3.23  

 

ผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่าคะแนนเฉลี8ยและความเบี8ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิB

ทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ก่อนไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

เท่ากบั 7.51 และ 2.86 ตามลาํดบั  และหลงัจากไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT  

มีคะแนนเฉลี8ยและความเบี8ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.11 และ 3.23 ตามลาํดบั 

เมื8อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี8ยและความเบี8ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8อง

ทรัพยากรหินและแร่ ก่อนและหลงัเรียนพบว่า นกัเรียนที8ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 
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4MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิBทางการเรียนเฉลี8ยสูงขึ*น และเมื8อพิจารณาค่าความเบี8ยงเบนมาตรฐาน

พบว่าค่าความเบี8ยงเบนมาตรฐานหลงัเรียนมีค่ามากขึ*น แสดงว่าคะแนนมีการกระจายมากขึ*น คือ

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที- 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 เพื8อศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่ของนกัเรียนที8ไดร้ับวิธีการ

สอนแบบ 4 MAT  

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นกัเรียนที8ไดร้ับการจดักิจกรรมตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิBทางการ 

เรียน เรื8องทรัพยากรหิน และแร่ สูงกว่ากอ่นไดร้ับการสอน 

  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
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 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที-ใช้ในการวิจัย 

 ประชากร ที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 

 กลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่าง ที8ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 

1 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ระยะเวลาที-ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาในภาคเรียนที8 2  ปีการศึกษา 2564  

 

เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เรื8องทรัพยากรหินและแร่ 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิBทางการเรียน เรื8องทรัพยากรหินและแร่เป็นแบบปรนยั 4ตวัเลือก 

จาํนวน 15 ขอ้ 

 
 

 

การดําเนินการศึกษาวิจัย 

  แบ่งออกเป็น 5 ขั*น ดงันี* 

 1. เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง  

 2. ทาํการสอบก่อนการทดลอง (Pre – test) โดยใชแ้บบทดสอบเรื8องทรัพยากรหินและแร่ 

 ที8ผูว้ิจยัสร้างขึ*น 

 3. ทาํการทดลองโดยการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที8วิจยัสร้างขึ*นจาํนวน 3 แผน 

ระยะเวลา 4 คาบ 

 4. ทาํการทดสอบหลงัการทดลอง (Post – test) โดยใชแ้บบทดสอบเรื8องทรัพยากรหินและ

แร่ ที8ผูว้ิจยัสร้างขึ*นชุดเดิมกบัที8ใชใ้นการสอบก่อนทดลอง (Pre test) 

 5. ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลที8ไดไ้ปลงรหัสขอ้มูล เพื8อนาํไปทาํการวิเคราะห์ โดยวิธีการทาง 

สถิติเพื8อทดสอบสมมติฐาน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้สนอดงันี* 
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 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี8ยของผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ทั*งก่อนเรียน และ

หลงัเรียนไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT  และวิเคราะห์ค่าส่วนเบี8ยงเบน

มาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ก่อนเรียน และหลงัเรียนที8

ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั* งนี* เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6/1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน1 ห้องเรียน  

ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ ก่อนทดลอง และหลงัการ

ทดลองของนกัเรียนที8ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT  พบว่า นกัเรียนที8ไดร้ับการ

สอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิBทางการเรียนเฉลี8ยสูงขึ*นอย่าง 
  

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

 การวจิยัครั* งนี* มีจุดมุ่งหมายเพื8อศึกษาผลสัมฤทธิBทางการเรียนเรื8องทรัพยากรหินและแร่ของ

นกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที8 6 ที8ไดร้ับการสอนแบบ 4MAT  ซึ8งผลการวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งันี* 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สอนแบบ 4 MAT พบว่านกัเรียนที8ไดร้ับการสอนโดยใชเ้ทคนิค

การสอนแบบ 4MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิBทางการเรียนเฉลี8ยสูงขึ*นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั 

........ ซึ8งเป็นไปตามสมมติฐาน พบว่าผลของการศึกษาที8ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

อรวรรณ พลายละหาร (2546 : 60-62) ที8ศึกษาเรื8องสัมฤทธิBทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที8 3 ที8ไดร้ับการสอนโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กบัการ

สอนแบบปกติ พบว่า ภายหลงัการจดักจิกรรมการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิB

ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05       และสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒ ิ(2545 : 66-67) ที8ศึกษาเรื8อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิB

ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที8 3 ที8ไดร้ับการสอนโดยการจดั

กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กบัการสอนแบบปกติ พบวา่ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมี

ผลสัมฤทธิBทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05       
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 นกัเรียนที8ไดร้ับการสอนโดยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิBทางการเรียนสูงขึ*น 

แสดงว่ารูปแบบการสอนแบบ 4 MAT  สามารถเพิ8มผลสัมฤทธิBทางการเรียนให้สูงขึ*นเนื8องจาก 

 ประการแรก รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบที8คาํนึงถึงการใชส้มองซีกซ้าย และ

ซีกขวาอย่างสมดุล และคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4 แบบ คือ แบบที8 1 เป็นคนช่างสงสัย 

อยากรู้อยากเห็น  แบบที8 2 เป็นผูส้นใจขอ้เท็จจริง เรียนรู้จากการรับขอ้มูลข่าวสาร แบบที8 3 เป็น

ผูส้นใจในวิธีการต่างๆ ชอบลงมือปฏิบตั ิ และแบบที8 4 เป็นผูช้อบคน้หาว่าเป็นไปไดห้รือไม่ ซึ8ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory Multiple Intelligence ) ของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ซึ8งกล่าวไว้

ว่าคนเราจะมีความสามารถที8แตกต่างกนัโดยเฉพาะเรื8องของปัญญามนุษยที์8มีความหลากหลาย 8 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดา้นมิติสัมพนัธ์ ดา้นดนตรี ดา้นการ

เคลื8อนไหวร่างกาย ดา้นรูค้นอื8น ดา้นรู้ตวัเราเอง ดา้นรู้จกัธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม จากทฤษฎีพหุ

ปัญญาแสดงให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนเรียนรูไ้ดห้ลายวิธี และเด็กแต่ละคนจะมีวิธีการเรียนที8ตนชอบ

ซึ8งไม่เหมือนกนั ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสคน้พบความสามารถของตนเอง  

 ประการที8สอง  การจดักิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT เป็นรูปแบบการสอนที8

มีลาํดบัขั*นตอนของเนื*อหาและกิจกรรมอย่างต่อเนื8อง ชดัเจน เป็นระบบ กจิกรรมมีหลากหลาย

สอดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรูสึ้กว่าถูกทา้ทาย เขาจะไม่คดิว่าเป็นภาระ

ที8น่าเบื8อแต่จะเรียนดว้ยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

เป็นวฏัจกัรการเรียนรู้สามารถวนเวยีนซํ*าไดอี้กในหัวขอ้เดยีวกนั ประสบการณ์เดิมจะเป็นพื*นฐาน

ในการศึกษาต่อไป ทาํให้มีความเขา้ใจในเรื8องนั*นมากขึ*น ส่งผลให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถ

เต็มตามศกัยภาพของตนเอง สร้างความคดิรวบยอดไดจ้ากการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมอย่างอิสระไปที

ละขั*นตอนอย่างมีระบบ ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจเนื*อหามากขึ*น 

 ประการที8สาม  การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนที8เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียนแต่ละแบบ ซึ8งแต่ละคนมีแบบการ

เรียนเป็นแบบฉบบัของตนเอง ขณะเดียวกนัก็เรียนรู้แบบการเรียนจากผูอื้8นดว้ย ผูเ้รียนที8ถนดัใช้

สมองซีกขวาจะเรียนสนุกในเวลาหนึ8ง และตอ้งใชค้วามพยายามในอีกเวลาหนึ8งทาํกจิกรรมที8ตนเอง

ไม่ค่อยถนดั เช่นเดี8ยวกบัผูที้8มีถนดัในการใชส้มองซีกซ้าย และผูที้8มีความถนดัต่างกนัไดท้าํงาน

ร่วมกนัแต่ละคนมีโอกาสแสดงออกถึงจุดแข็งของตนเอง เมื8อกิจกรรมเปลี8ยนไปตามจงัหวะในวฏั

จกัรการเรียนรู้ และขณะเดยีวกนัก็จะไดพ้ฒันาจุดอ่อนของตนเองไปดว้ยทาํให้เกิดการแขง้ขนั รู้จกั

เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้8น ดว้ยการที8ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี8ยนความรู้ร่วมกบัเพื8อนดว้ย

การสื8อสารที8ดี ทาํให้สมองไดมี้โอกาสขยายกรอบความคิดที8เปิดกวา้งขึ*น และเมื8อนกัเรียนไดมี้

โอกาสแสดงออกบ่อยครั* งจะทาํให้นกัเรียนเกิดความมั8นใจในการแสดงออก และมีปฎิสัมพนัธ์ที8ดี

กบัคนอื8น นาํไปสู่การส่งเสริมการเรียนรูข้องนกัเรียนและเพื8อนๆต่อไป 

 ฉะนั*น สรุปไดว้่า วิธีการสอนแบบ 4 MAT สามารถนาํไปใชเ้ป็นรูปแบบหนึ8งของการสอน 
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วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ8งมีประสิทธิผลต่อผลสัมฤทธิBทางการเรียนสูงขึ*นของนกัเรียน ดงันั*น การวิจยัใน

ครั* งนี*จึงบรรลุผลตามความมุ่งหมายของการศึกษาที8ตั*งไวทุ้กประการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะทั8วไป 

  1.1 ครูควรอธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนแบบ 4MAT ให้

นกัเรียนเขา้ใจก่อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.2 ครูผูส้อนควรจดัเวลาให้เหมาะสมกบักจิกรรมเนื8องจากกิจกรรมมีหลาย

ขั*นตอน  

  1.3 ครูควรสังเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนแต่ละคนในการปฎิบตัิกิจกรรมทั*งเดี8ยว

และกลุ่ม เพื8ให้กิจกรรมดาํเนินไปตามลาํดบัขั*นตอน 

  1.4  วิธีการสอนโยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 4MAT เหมาะกบันกัเรียนที8มีผลการ

เรียนปานกลาง 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัBงต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาตวัแปรตามอื8นๆ ของนกัเรียนที8ไดร้ับการสอน โดยใชแ้ผนการสอน

แบบ 4 MATเช่น ความฉลาดทางอารมณ ์การตดัสินใจ ความคงทนในการเรียน 

  2.2 การศึกษาผลการใชแ้ผนการสอน 4 MAT ในหน่วยการเรียนอื8นๆ ของวิชา

วิทยาศาสตร์  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที- 2   ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนเรื-องทรัพยากรหินและแร่ ก่อน

เรียนและหลังเรียน 

เลขที- ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 9 14 

2 13 15 

3 6 11 

4 7 12 

5 0 0 

6 10 15 

7 9 12 

8 11 15 

9 3 9 

10 11 13 

11 12 16 



 46 

12 8 14 

13 7 12 

14 10 14 

15 10 14 

16 9 13 

17 11 16 

18 9 12 

19 6 13 

20 6 10 

21 4 9 

22 12 15 

23 0 0 

24 8 10 

25 4 10 

26 7 11 

27 6 11 

28 3 8 

   

เลขที- ก่อนเรียน หลังเรียน 

29 11 13 

30 4 9 

31 8 17 

32 5 10 

33 4 11 

34 6 10 

35 4 10 

36 7 13 

37 8 14 

38 9 15 

39 8 13 

40 6 12 

41 9 14 
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42 5 11 

43 8 13 

44 8 16 

45 7 13 

46 7 14 

47 5 11 

48 11 15 

49 10 16 

50 8 12 

51 9 10 

52 10 11 

53 10 15 

N= 53 X = 7.51 X = 12.11 

N= 53 SD = 2.86 SD = 3.23 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที- 15  

เรื-อง ทรัพยากรหิน 

รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

............................................................................................................................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที- 6 : กระบวนการเปลี-ยนแปลงของโลก 

 มาตรฐาน ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ที8เกิดขึ*นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆที8มีผลต่อการเปลี8ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
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ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื8อสารสิ8งที8เรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์

 2. สาระสําคัญ 

 หินอัคน ีเป็นหินชนิดแรกที8เกิดขึ*นในโลก เกิดจากหินหนืดที8เรียกว่า “แมกมา” ในชั*นแมน

เทิล แทรกตวัขึ*นมาสู่ผิวโลก เรียกว่า “ลาวา” บางครั* งเกดิการเยน็ตวัก่อนถึงผิวโลก เกิดเป็นหินเนื*อ

หยาบมีหลากหลายลาวาที8เยน็ตวัที8ผิวโลกมีทั*งพวกที8เยน็ตวัเร็วและเยน็ตวัชา้ ทาํให้ลกัษณะเนื*อหิน

แตกต่างกนั หินอคันี เกดิจากการเยน็ตวัของหินหนืดที8ดนัขึ*นมาสู่ผิวโลก มีทั*งชนิดที8เป็นรูปผลึก

และไม่มีรูปผลึก โดยเฉพาะหินภูเขาไฟจะไม่มีรูปผลึก ชนิดที8มีรูปผลึกขนาดของผลึกจะใหญ่หรือ

เล็กขึ*นอยู่กบัระยะเวลาในการเยน็ตวัของหินหนืด  

 หินตะกอน เกดิจากการพงัของหินต่างๆ ที8ผิวโลก เกดิการพดัพา ทบัถม และอดัตวักนัของ
กรวดทราย เศษหิน และดิน โดยมีวตัถุประสานในธรรมชาติ เช่น ซิลิกา เหล็กออกไซด์ แคลเซียม
คาร์บอเนต เป็นตน้ ซึ8งทาํหนา้ที8เป็นตวัประสานให้เนื*อตะกอนติดกนั ลกัษณะของหินตะกอนเป็น

ชั*นๆ ที8มีความหนาแตกต่างกนั อนัเนื8องมาจากปริมาณของตะกอนและระยะเวลาของการทบัถม  
 หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินอคันีและหินตะกอน อนัเนื8องมาจากความร้อนและ
ความกดดนัสูงภายในโลก ซึ8งหินอคันีและหินตะกอนที8มีส่วนประกอบที8สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
จะถูกแรงอดั ทาํให้โครงสร้างเกิดการเรียงตวัใหม่เป็นริ*วขนาน เช่น หินไนต ์หินซีสต ์หินฟิลไลต ์
เป็นตน้  ส่วนหินแปรที8ไม่มีริ*วขนาน ไดแ้ก่ หินอ่อน เนื8องจากความแตกต่างของลกัษณะเนื*อหิน 

จึงสามารถจาํแนกหินแปรไดเ้ป็นชนิดต่างๆ  

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 - ความรู้ 

   1. อธิบาย และอภิปรายเกี8ยวกบักระบวนการเกดิหิน การใชป้ระโยชน์และแหล่งที8พบของ
หินอคันีได ้

    2. อธิบายและอภิปรายเกี8ยวกบักระบวนการเกดิหิน การใชป้ระโยชน์และแหล่งที8พบของ

หินตะกอน และหินแปรได ้

 - ทักษะกระบวนการ 

     1. นกัเรียนสามารถสื8อสารปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื8อนร่วมชั*นเรียนได ้

 - คุณลักษณะ 

    1.    นกัเรียนเป็นผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

                      -  มีความเพียรพยายาม 

                     -  มีความอยากรู้อยากเห็น 

                      -  มีระเบียบวินยั 
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4.กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขัBนที- 1 ( ขัBนสร้างประสบการณ์ ) 

 1. ให้นกัเรียนสํารวจลกัษณะของหินที8พบในโรงเรียน จากนั*นให้บนัทึกลงในใบบนัทึก

กิจกรรม 1 ( ขั*นนี*  จะให้นกัเรียนทาํช่วงพกัเที8ยงก่อนเขา้คาบเรียน เพื8อ รักษาเวลาในคาบเรียน ) 

 ขัBนที- 2 ( ขัBนพัฒนาไตร่ตรองประสบการณ์ ) 

 2. จากการสํารวจชนิดของหินให้นกัเรียนให้นกัเรียนลองแบ่งประเภทของหินที8นกัเรียนสํา

มาได ้แลว้บนัทึกคุณสมบตัิลงในใบงานที8 2 

 ขัBนที- 3 ( การบูรณาการข้อมูลที-ได้จากการสังเกตไปเป็นความคิดรวบยอด) 

 3. ให้นกัเรียนช่วยกนัแยกประเภทของกนิที8นกัเรียนสํารวจมาไดโ้ดยใชค้ณุสมบตัิที8

นกัเรียนบนัทึกไว ้โดยการเขียนเป็นแผนผงัมโนทศัน์ และตกแต่งให้สวยงาม 

 ขัBนที- 4 ( ขัBนพัฒนาทฤษฏี และความคิดรวบยอด) 

 4. ให้นกัเรียนศึกษาทฤษฏีเกี8ยวกบัการเกิดหินชนิดต่างๆ จากใบความรู้ที8แจกให้ จากนั*นให้

เพิ8มเติมความรู้หรือขอ้มูลที8ศึกษาได ้ลงในแผนผงัมโนทศัน์ให้ครบถว้น 

 ขัBนที- 5 ( ลงมือทําจากกรอบความคิดที-กําหนดไว้) 

 5.ให้นกัเรียนทาํกิจกรรม who am I เกี8ยวกบัลกัษณะของหิน จากกรอบแนวคิดที8ครู

กาํหนดให้ แลว้บนัทึกลงในใบงานที8 3 

 ขัBนที- 6 ( สร้างสิ-งสะท้อนความเป็นตนเอง ) 

 6. ให้นกัเรียนนาํเสนอผลการทาํกิจกรรมหนา้ชั*นเรียนและเขียนแผนภาพสรุปเกี8ยวกบัวฎั

จกัรของหิน 

 ขัBนที- 7 ( วิเคราะห์ผลดี และการประยุกต์ใช้ ) 

 7. ให้นกัเรียนนาํเสนอแผนผงัมโนทศัน์ และแผนภาพสรุปเกี8ยวกบัวฏัจกัรของหิน จากนั*น

ให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ถึงปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสียของการทาํกิจกรรม และอุปสรรคในการทาํ

กิจกรรม 

 ขัBนที- 8 ( การแลกเปลี-ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้อื-น ) 

 8. ให้นกัเรียนนาํผลงานที8ไดจ้ากการทาํกิจกรรมมาจดัป้ายนิเทศเพื8อนาํเสนอและ

แลกเปลี8ยนความรู้ให้กบัผูอื้8น                            

5. การประเมินผลรวบยอด 

 - ชิ*นงานหรือภาระงาน 

    ใบงานที8 1 ,2 , 3 

     ใบบนัทึกกจิกรรม Who am I 

6. การประเมินผล 

ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 
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ประเมิณ 4 3 2 1 

ความถูกต้องของ

ใบงาน 

    

ความเรียบร้อย

ของใบงาน 

    

ความตรงต่อเวลา     

 

7. สื-อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 - หนงัสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์พื*นฐาน ม.2 

 - ใบงานและใบบนัทึกกจิกรรม 

 - อินเตอร์เน็ต 

 -ห้องสมุดของโรงเรียน และห้องสมุดหมวดวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

8. บันทกึหลงัสอน 

 ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

     ลงชื-อ ....................................................ผู้สอน 

                 (..............................................) 
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ใบงานที- 1  

เรื-องการสํารวจหิน 

 

คําสั-ง : ให้นักเรียนสํารวจหินที-พบในโรงเรียน และเขียนชื-อชนิดของหินพร้อมวาด

ภาพประกอบ 

 

ลักษณะของหนิ รูปภาพ 
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ใบงานที- 2  

เรื-อง ประเภทของหิน 

คําสั-ง : ให้นักเรียนแยกประเภทของหินที-ได้จากการสํารวจ 

 

ลําดบัที- ชื-อหิน ลักษณะของหนิ ประโยชน์ 
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ใบงานที- 3  

เรื-อง แผนผังมโนทัศน์ของหิน 

 คําสั-ง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ของหิน 
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ใบงานที- 4 

เรื-อง กิจกรรม Who am I 

คําสั-ง :  ให้นักเรียนตอบคําถาม จากคําใบ้ who am I ที-กําหนดให้ 

 

 

   

 1. ฉันมีอุณหภูมิสูงเคลื8อนที8อย่างชา้ๆอยู่ใตเ้ปลือกโลก....................................... 

 2. ฉันเกดิจากการสึกกร่อนของหินชนิดต่างๆ..................................................... 

 3. ฉันเกดิขึ*นก่อนกินชนิดใดในโลก................................................................... 

 4. ฉันเกดิจากการทบัถมของตะกอนมีลกัษณะเป็นชั*น....................................... 

 5. ฉันเป็นสาเหตุของการเกิดตะหอนต่างๆ........................................................ 

 6. ฉันเปลี8ยนแปลงมาจากหินอคันีหรือหินตะกอน เมใอไดร้ับความร้อนและแรงกดดนั 

     ............................................................ 

Who am I 
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 7. ฉันเป็นสาเหตุทาํให้เกิดริ*วขนานเนื*อหินแน่นขึ*นและสีหิน ........................... 

 8. ฉันเป็นกระบวนการที8ทาํให้หินหลอกมเหลวเปลี8ยนเป็นกินอคันี.......................... 

 9. ฉันเป็นกระบวนการที8ทาํให้เกิดหินตะกอน........................................................... 

 10 . ฉันเป็นกระบวนการที8ทาํให้ของแข็งกาลายเป็นของเหลว.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

เรื-องทรัพยากรหิน 

 นกัธรณีวิทยาจาํแนกหินตามลกัษณะการเกิดได ้3 ประเภท คือ หินอคันี หินตะกอน และ

หินแปร อย่างไรก็ตามกระบวนการไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั หินอคันี หินชั*น และหินแปร การ

เปลี8ยนแปลงประเภทหินอาจเกิดขึ*นยอ้นกลบัไปมาได ้ขึ*นอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้ม ดงัภาพ 
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 หินอัคน ีเป็นหินชนิดแรกที8เกิดขึ*นในโลก เกิดจากหินหนืดที8เรียกว่า “แมกมา” ในชั*นแมน

เทิล แทรกตวัขึ*นมาสู่ผิวโลก เรียกว่า “ลาวา” บางครั* งเกดิการเยน็ตวัก่อนถึงผิวโลก เกิดเป็นหินเนื*อ

หยาบมีหลากหลายลาวาที8เยน็ตวัที8ผิวโลกมีทั*งพวกที8เยน็ตวัเร็วและเยน็ตวัชา้ ทาํให้ลกัษณะเนื*อหิน

แตกต่างกนั  หินอคันี เกดิจากการเยน็ตวัของหินหนืดที8ดนัขึ*นมาสู่ผิวโลก มีทั*งชนิดที8เป็นรูปผลึก

และไม่มีรูปผลึก โดยเฉพาะหินภูเขาไฟจะไม่มีรูปผลึก ชนิดที8มีรูปผลึกขนาดของผลึกจะใหญ่หรือ

เล็กขึ*นอยู่กบัระยะเวลาในการเยน็ตวัของหินหนืด เนื8องจากเนื*อของหินมีลกัษณะแตกต่างกนั จึง

สามารถจดัจาํแนกหินอคันีเป็นชนิดต่างๆ ไดด้งันี* 

 1. หินแกรนิต (Granite)  

 2. หินบะซอลต ์(Basalt) 

 3. หินออบซิเดียน (Obsidian) 

  4. หินสคอเรีย (Scoria) 

 5. หินพมัมิซ (Pumice) 

 6. หินไรโอไลต ์(Rhyolite) 

  7. หินแอนดีไซต ์(Andesite)  

 

 

การเลือกหินอคันีไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมนั*นจะตอ้งคาํนึงถึงสิ8งต่อไปนี* 

 1. สมบตัิของหิน 

 2.ปริมาณของหินที8มีอยู่ในทอ้งถิ8น 

 3. ความสะดวกในการทาํให้หินมีขนาดและรูปร่างตามที8ตอ้งการ 

 4. การใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 หินตะกอน เกิดจากการพงัของหินต่างๆ ที8ผิวโลก เกิดการพดัพา ทบัถม และอดัตวักนัของ

กรวดทราย เศษหิน และดิน โดยมีวตัถุประสานในธรรมชาติ เช่น ซิลิกา เหล็กออกไซด ์แคลเซียม

คาร์บอเนต เป็นตน้ ซึ8งทาํหนา้ที8เป็นตวัประสานให้เนื*อตะกอนติดกนั ลกัษณะของหินตะกอนเป็น

ชั*นๆ ที8มีความหนาแตกต่างกนั อนัเนื8องมาจากปริมาณของตะกอนและระยะเวลาของการทบัถม ทาํ

ให้สามารถจาํแนกชนิดของหินตะกอนไดด้งันี* 

 1. หินศิลาแลง (Laterite) 

 2. หินทราย (Sandstone) 

 3. หินดินดาน (Shale) 

 4. หินปูน (Limestone) 

 5. หินกรวดมน (Conglomerate) 

 หินแปร เกดิจากการแปรสภาพของหินอคันีและหินตะกอน อนัเนื8องมาจากความร้อนและ

ความกดดนัสูงภายในโลก ซึ8งหินอคันีและหินตะกอนที8มีส่วนประกอบที8สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน

จะถูกแรงอดั ทาํให้โครงสร้างเกิดการเรียงตวัใหม่เป็นริ*วขนาน เช่น หินไนต ์หินซีสต ์หินฟิลไลต ์

เป็นตน้ส่วนหินแปรที8ไม่มีริ*วขนาน ไดแ้ก่ หินอ่อน เนื8องจากความแตกต่างของลกัษณะเนื*อหิน จึง

สามารถจาํแนกหินแปรไดเ้ป็นชนิดต่างๆ ดงันี* 

 1.หินชนวน (Slate) 

 2. หินอ่อน (Marble) 

 3.หินไนส์ (Gneiss) 

 4. หินควอร์ตไซต ์(Quartzite) 

 5. หินซีสต ์(Schist) 

 6. หินฟิลไลต ์(Phyllite) 

 

 

 วัฏจักรของหนิ หมายถึง กระบวนการเกดิการเปลี8ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอคันี 

หินตะกอน หินแปร โดยไดร้ับความร้อน แรงกดดนั การพดัพา และการทบัถม 
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ภาพแสดงวฏัจกัรของหิน 

 

 จากรูป หินหนืด ถูกดนัขึ*นมาเยน็ตวัที8ผิวโลกเป็นหินอคันี ต่อมาหินอคันีเกดิการผุกร่อน

จากกระบวนการต่างๆ ทั*งจากธรรมชาติและมนุษย ์การพดัพาและการทบัถมของตะกอน ทาํให้หิน

อคันีเปลี8ยนสภาพเป็นหินตะกอนหรือหินอคันี และหินตะกอนไดร้ับความร้อนและความกดดนั

ภายในโลก จะแปรสภาพเป็นหินแปร ทั*งหินอคันี หินตะกอน และหินแปรสามารถเปลี8ยนจากหิน

ชนิดหนึ8งเป็นหินอีกชนิดหนึ8งได ้และอาจถูกอดัลงไปหลอมเหลวใหม่ กลบัเป็นหินหนืดไดอี้ก เกิด

การหมุนเวียนกนัเป็นวฏัจกัรของหิน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที- 16  

เรื-อง ทรัพยากรแร่ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

............................................................................................................................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที- 6 : กระบวนการเปลี-ยนแปลงของโลก 

 มาตรฐาน ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ที8เกิดขึ*นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆที8มีผลต่อการเปลี8ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน

ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื8อสารสิ8งที8เรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์

 2. สาระสําคัญ 

 แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที์8เกิดขึ*นเองตามธรรมชาติในรูปของผลึก แร่ต่าง

ชนิดกนัจะมีรูปผลึกต่างกนั สมบตัิทางเคมีและสมบตัิทางกายภาพต่างกนั แหล่งแร่ธาตุที8มี

ประโยชน์เรียกว่า “แหล่งแร่” และกลุ่มที8นาํมาถลุงแยกโลหะออกมาใชป้ระโยชน์ไดเ้รียกว่า 

“สินแร่” แร่ที8รวมตวัอยูก่บัหินเรียกว่า “แร่ประกอบหิน” 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 - ความรู้ 

   1. อธิบายและอภิปรายและทดลองเกี8ยวกบัแร่ สมบตัิของแร่ ชนิดของแร่ การสํารวจ
แหล่งแร่ในประเทศไทยและการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 - ทักษะกระบวนการ 

     1. นกัเรียนสามารถสื8อสารปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื8อนร่วมชั*นเรียนได ้

 - คุณลักษณะ 

    1.    นกัเรียนเป็นผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

                      -  มีความเพียรพยายาม 

                     -  มีความอยากรู้อยากเห็น 

                      -  มีระเบียบวินยั 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขัBนที- 1 ( ขัBนสร้างประสบการณ์ ) 

 1. ให้นกัเรียนสํารวจชนิดของแร่ที8นกัเรียนเคยนาํมาใชป้ระโยชน ์จากใบความรู้ที8ครูแจกให้ 

จากนั*นให้บนัทึกลงในใบงานที8 1 

 ขัBนที- 2 ( ขัBนพัฒนาไตร่ตรองประสบการณ์ ) 
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 2. จากการสํารวจชนิดของแร่ให้นกัเรียนให้นกัเรียนลองแบ่งประเภทของแร่ที8นกัเรียนเคย

ใชป้ระโยชน์มาได ้ให้แลว้บนัทึกคุณสมบตัิลงในใบงานที8 2 

 ขัBนที- 3 ( การบูรณาการข้อมูลที-ได้จากการสังเกตไปเป็นความคิดรวบยอด) 

 3. ให้นกัเรียนช่วยกนัแยกประเภทของแร่ที8นกัเรียนสํารวจมาไดโ้ดยใชค้ณุสมบตัิที8นกัเรียน

บนัทึกไว ้โดยการเขียนเป็นแผนผงัมโนทศัน์ และตกแต่งให้สวยงาม 

 ขัBนที- 4 ( ขัBนพัฒนาทฤษฏี และความคิดรวบยอด) 

 4. ให้นกัเรียนศึกษาทฤษฏีเกี8ยวกบัการเกิดแร่ชนิดต่างๆ จากใบความรู้ที8แจกให้ จากนั*นให้

เพิ8มเติมความรู้หรือขอ้มูลที8ศึกษาได ้ลงในแผนผงัมโนทศัน์ให้ครบถว้น 

 ขัBนที- 5 ( ลงมือทําจากกรอบความคิดที-กําหนดไว้) 

 5.ให้นกัเรียนทาํกิจกรรม การเลี*ยวผลึกสารส้ม แลว้บนัทึกผลที8ได ้ลงในใบบนัทึกผลการ

ทดลอง 

 ขัBนที- 6 ( สร้างสิ-งสะท้อนความเป็นตนเอง ) 

 6. ให้นกัเรียนนาํเสนอผลการทาํกิจกรรมหนา้ชั*นเรียนและร่วมกนัคิดว่าผลึกของสารส้มที8

ไดถ้า้ให้นาํไปทาํเป็นเครื8องประดบันกัเรียนจะนาํไปทาํอะไร 

 ขัBนที- 7 ( วิเคราะห์ผลดี และการประยุกต์ใช้ ) 

 7. ให้นกัเรียนนาํเสนอแผนผงัมโนทศัน์ และนาํเสนอว่าผลึกของสารส้มที8ไดถ้า้ให้นาํไปทาํ

เป็นเครื8องประดบันกัเรียนจะนาํไปทาํเครื8องประดบัชิ*นใด จากนั*นให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ถึง

ปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสียของการทาํกิจกรรม และอุปสรรคในการทาํกิจกรรม 

 ขัBนที- 8 ( การแลกเปลี-ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้อื-น ) 

 8. ให้นกัเรียนนาํผลงานที8ไดจ้ากการทาํกิจกรรมมาจดัป้ายนิเทศเพื8อนาํเสนอและ

แลกเปลี8ยนความรู้ให้กบัผูอื้8น                            

5. การประเมินผลรวบยอด 

 - ชิ*นงานหรือภาระงาน 

    ใบงานที8 1 ,2 , 3 

     ใบบนัทึกกจิกรรม การเลี*ยงผลึกสารส้ม 

 

 

6. การประเมินผล 

ประเด็นการ

ประเมิณ 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

ความถูกต้องของ

ใบงาน 
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ความเรียบร้อย

ของใบงาน 

    

ความตรงต่อเวลา     

 

7. สื-อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 - หนงัสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์พื*นฐาน ม.2 

 - ใบงานและใบบนัทึกกจิกรรม 

 - อินเตอร์เน็ต 

 -ห้องสมุดของโรงเรียน และห้องสมุดหมวดวิทยาศาสตร์ 

 

 

8. บันทกึหลงัสอน 

 ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

     ลงชื-อ ....................................................ผู้สอน 

                 (..............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที- 1  

เรื-องการสํารวจหิน 

 

คําสั-ง : ให้นักเรียนสํารวจชนิดของแร่ที-นักเรียนเคยนํามาใช่ประโยชน์ และเขียนชื-อชนิด

ของแร่พร้อมวาดภาพประกอบ 
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ชนิดของแร่ รูปภาพ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

ใบงานที- 2  

เรื-อง ประเภทของหิน 

คําสั-ง : ให้นักเรียนแยกประเภทของหินที-ได้จากการสํารวจ 

ลําดบัที- ชื-อแร่ ประโยชน์ 
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ใบงานที- 3  

เรื-อง แผนผังมโนทัศน์ของชนิดของแร่ 

 คําสั-ง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ของชนิดของแร่  
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ใบบันทึกกิจกรรมการทดลอง 

เรื-อง  การเลีBยงงผลกึสารส้ม 

วันที- .........เดือน........................................พ.ศ. ........... 

จุดประสงค์ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
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กล่องที- ลักษณะของผลึกสารส้ม 

รูปร่าง ขนาด ความสมบูรณ์ของผลกึ 

1    

2    

3    

 

คําถามท้ายกิจกรรม 

1. ผลึกของสารส้มที8เกิดในกล่องพลาสติกใบที8 1 มีลกัษณะอย่างไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
2. สารละลายสารส้มในกล่องพลาสติกใบที8 2 เกิดผลึกหรือไม่อย่างไร 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
3 .การเกดิผลึกของสารส้มในกล่องใบที8 3 มีลกัษณะอย่างไร 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
สรุปผลการทดลอง 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

ใบความรู้ 

เรื-องทรัพยากรแร่ 

 แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที์8เกิดขึ*นเองตามธรรมชาติในรูปของผลึก แร่ต่าง

ชนิดกนัจะมีรูปผลึกต่างกนั สมบตัิทางเคมีและสมบตัิทางกายภาพต่างกนั แหล่งแร่ธาตุที8มี

ประโยชน์เรียกว่า “แหล่งแร่” และกลุ่มที8นาํมาถลุงแยกโลหะออกมาใชป้ระโยชน์ไดเ้รียกว่า 

“สินแร่” แร่ที8รวมตวัอยูก่บัหินเรียกว่า “แร่ประกอบหิน” 
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 สมบัติของแร่ หมายถึง สมบตัิของแร่แต่ละชนิดที8สามารถพิสูจน์และตรวจและตรวจสอบ

ได ้โดยเครื8องมือง่ายๆ ซึ8งมีสมบตัิทางกายภาพที8แสดงความแตกต่างของแร่ชนิดต่างๆ ดงันี* 

 1. รูปผลึก สารแต่ละชนิดมีรูปทรงเลขาคณิต ผลึกหนึ8งๆ อาจประกอบดว้ยรูปผลึกเพียงรูป

เดียวหรือหลายรูปก็ได ้

 2. สี สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า แร่ชนิดเดียวกนัอาจมีสีตา่งกนัได ้เช่น แร่คอรันดมั มีสี

แดงคือ ทบัทิม สีนํ*าเงินคือ ไพลิน สีเหลืองคือ บุษราคมั เป็นตน้ 

                                                                        

 3. สีผสมละเอียด เป็นสมบตัิเฉพาะตวัของแร่บางชนิด ตรวจสอบไดโ้ดยการนาํกอ้นแร่ไป

ขีดบนแผ่นกระเบื*องที8ยงัไม่ไดเ้คลือบ จะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นกระเบื*อง เช่น แร่ฮีมาไทต์

มีสีดาํ เมื8อนาํมาขีดลงบนแผ่นกระเบื*องจะไดสี้แดง 

 4. ความแข็งของแร่ คือความคงทนของแร่ต่อการขูดขีด หรือขูดวตัถุอื8นไดม้ากนอ้ยเพียงใด

 5. ความวาว เป็นสมบตัิการสะทอ้นแสง ของแร่ เกิดจากผิวหนา้ของแร่มีการสะทอ้นและ

หักเหแสงต่างกนั ความวาวมีหลายแบบ เช่น วาวแบบโลหะ วาวแบบแกว้ วาวแบบมุก เป็นตน้ 

 6. ความหนาแน่นและความถ่วงจาํเพาะ ความหนาแน่นเป็นสมบตัิเฉพาะตวัของสาร สาร

ชนิดเดียวกนัมีความหนาแน่นต่างกนัภายใตภ้าวะเดียวกนั ดงันั*นแร่แต่ละชนิดจึงมีความหนาแน่น

แตกต่างกนั สามารถคาํนวณได ้

 

 ชนิดของแร่ แร่มีมากมายหลายชนิด เราสามารถแบ่งตามลกัษณะการนาํไปใชไ้ดด้งันี* 

 1. แร่กัมมันตรังสี เป็นแร่ที8สลายตวัแลว้แผ่รังสีออกมา ซึ8งมีพลงังานมหาศาล เช่น แร่

ยูเรเนียม โคบอลต ์60 เรเดียม เป็นตน้  

ประโยชน์ใชใ้นดา้นวิศวกรรมพลงังาน การแพทย ์และการเกษตร 

 2. แร่รัตนชาติ เป็นแร่ที8นาํมาเจียรไนแลว้มีความสวยงาม สะทอ้นแสงได ้เช่น เพชร มรกต 

บุษราคมั พลอย ไข่มุก เป็นตน้ ประโยชน ์ใชท้าํเครื8องประดบั 



 68 

 
 

 3. แร่โลหะ เป็นแร่ที8มีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุโลหะ ส่วนมากเป็นแร่ที8รวมตวัอยู่ใน

รูปของสารประกอบโลหะกบัออกซิเจน หรือโลหะกบักาํมะถนั จะตอ้งผ่านการถลุงก่อนที8จะ

นาํไปใชป้ระโยชน์ เช่น แร่กาลีนานาํมาถลุงจะไดแ้ร่ตะกั8ว แร่แคสซิเทอไรตถ์ลุงจะไดด้ีบุก เป็นตน้ 

ประโยชน ์ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ตะกั8วใชเ้คลือบแท่งเหล็กเพื8อป้องกนัสนิม ทองแดงใชผ้ลิต

ตวันาํไฟฟ้า เป็นตน้ 

 มนุษยไ์ดน้าํโลหะต่างชนิดมาผสมกนัเป็นโลหะเจือหรือสารละลาย เพื8อความเหมาะสมใน

การใชป้ระโยชน์ เช่น 

 ทองเหลือง เกิดจากโลหะผสม ระหว่าง ทองแดงกบัสังกะสี 

 นาก เกดิจากโลหะหสม ระหว่าง ทองแดงกบัทองคาํ 

 ทองสัมฤทธิB  เกิดจากโลหะผสม ระหว่าง ทองแดงกบัดีบุก 

 สแตนเลส เกิดจากโลหะผสม ระหว่าง นิกเกิลและโครเมียม 

 พิวเตอร์ เกิดจากโลหะผสม ระหว่าง ทองแดง ดีบุก และพลวง 

 เหล็กวิลาส เกิดจากโลหะผสม ระหว่าง เหล็กกบัดีบุก 
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 4. แร่อโลหะ เป็นแร่ที8ไม่มีโลหะเป็นองคป์ระกอบ ประโยชน ์ใชป้ระโยชน์ไดเ้ลยโดยไม่
ตอ้งผ่านกระบวนการถลุง เช่น แกรไฟต ์ยิปซัม กาํมะถนั แคลไซต ์ฟลูออไรต ์เป็นตน้ 

 

 5. แร่เชืBอเพลิง เป็นแร่ที8เกิดจากสารอินทรีย ์มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ

หลกั เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม เป็นตน้ประโยชน ์ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจมาก โดยนาํมาใชเ้ป็นเชื*อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบเรื-องทรัพยากรหินและแร่ 
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คําชีBแจง ให้นกัเรียนพิจารณาคาํถามให้เขา้ใจแลว้เลือกหาคาํตอบที8คิดว่าถูกที8สุดเพียงคาํตอบเดียว 

 

1. หินที8เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกมากที8สุดคือหินอะไร  

 ก. หินชั*น    ข. หินตะกอน  

 ค. หินอคันี    ง. หินแปร  

2. หินชนิดใดที8เกดิจากแมกมาที8เยน็ตวัภายในเปลือกโลกในระดบัลึก และมีผลึกขนาดใหญ่ในเนื*อ

หิน  

 ก. หินแกรนิต    ข. หินบะซอลต ์ 

 ค. หินแอนดีไซต ์  ง. หินออบซิเดียน  

3. หินที8เปราะเบา มีรูพรุน ลอยนํ*าได ้ไม่ทนทานตอ่การกร่อน จึงไม่เหมาะที8จะใชใ้นงานก่อสร้างคือ

หินชนิดใด  

 ก. หินปูน    ข. หินสคอเรีย  

 ค. หินไนส์    ง. หินออบซิเดียน  

4. หินตะกอนส่วนใหญ่เกิดในนํ*าหรือทะเล แต่มีหินตะกอนที8เกิดบนบก คือหินชนิดใด  

 ก. หินดินดาน    ข. หินทราย  

 ค. ศิลาแลง    ง. หินปูน  

5. นกัธรณีวิทยาพบร่องรอยของซากพืชและซากสัตวด์กึดาํบรรพ ์ซึ8งเป็นประโยชน์สําหรับ

การศึกษาววิฒันาการของสิ8งมีชีวิต ซากดึกดาํบรรพด์งักล่าวพบในหินชนิดใด  

 ก. หินดินดาน    ข. หินปูน  

 ค. หินแกรนิต   ง. หินควอตซ์  

6.ลกัษณะทั8วไปของหินอคันีเป็นอย่างไร  

 ก. มีริ*วขนาน    ข. มีวตัถุประสาน  

 ค. มีร่องรอยของซากสิ8งมีชีวิต  ง. มีผลึกกระจายอยู่ทั8วไปในเนื*อหิน  

7. หินชนิดใดต่อไปนี* เป็นหินแปรทั*งหมด 

 ก. หินชนวน  หินดนิดาน  หินไนส์  

 ข. หินควอร์ตไซต ์ หินไนส์  หินชนวน  

 ค. หินอ่อน  หินปูน  หินไนส์  

 ง. หินออบซิเดียน  หินสคอเรีย  หินอ่อน  

8. ขอ้ใดเป็นการนาํหินมาใชป้ระโยชน์ไม่ถูกตอ้ง 

 ก. หินไนส์ใชท้าํหินลบัมีด  ข. หินบะซอลตใ์ชท้าํถนน 

 ค. หินแกรนิตนาํมาประดบัอาคาร   ง. หินปูนและหินควอตซ์ใชท้าํหินก่อสร้าง 

9. ขอ้ใด ไม่ใช่ ปัจจยัที8ทาํให้หินประเภทหนึ8งเปลี8ยนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหนึ8งได ้
 ก. การหลอมเหลวและการเยน็ตวั  ข. การสึกกร่อนและการทบัถม 
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 ค. การระเหยและการกลั8นตวั   ง. การเปลี8ยนแปลงจากความร้อนและความดนั

           ภายในโลก 

10. แร่แคสซิเทอไรตมี์ชื8อสามญัว่าอย่างไร 
 ก. ดีบุก    ข. ตะกั8ว 
 ค. พลวง   ง. สังกะสี 

11. สมบตัิของแร่ที8ใชใ้นการตรวจแร่คืออะไร 
 ก. สมบตัิทางเคมี   ข. สมบตัิทางฟิสิกส์ 
 ค. สมบตัิทางแสง  ง. ถูกทุกขอ้ 

12. แร่ชนิดใดที8สามารถนาํมาใชไ้ดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการถลุง 
 ก. เหล็ก    ข. ดีบุก 
 ค. ควอตซ์   ง. สังกะสี 
13. แร่ชนิดใดต่อไปนี* มีความแข็งรองมาจากเพชร  
 ก. คอรันดมั      ข. โพแทส    
 ค. ควอตซ์      ง. ออร์โทเคลส    
 14. แร่ชนิดใดที8ใชใ้นการทาํเสื*อผา้ป้องกนัไฟของนกัผจญเพลิง  
 ก. ยิปซัม      ข. แอสเบสทอส    
  ค. ไมกา     ง. แกรไฟต ์
15. ทองแดงเป็นตวันาํไฟฟ้าและนาํความร้อนที8ดี ทองแดงสกดัจากสินแร่ชนิดใด  
  ก. แคสซิเทอร์ไต ์    ข. มาลาไคต ์   
  ค. ซิงก์เบลนด ์    ง. กาลีนา    
 

********************************** 
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