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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองการบวก  ของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกจิกรรมการสอน
แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ   ซ่ึงมีวัตถุประสงคการวิจยัดังนี้   
 1.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง การบวกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการสอนแบบปกต ิ
 2.   เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรยีนวิชาคณติศาสตร  เร่ือง การบวกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการสอนแบบปกติ 
 3.     เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา  2548  โรงเรียนอนุบาลวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  จาํนวน 2 หอง
รวม  60  คน   ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยนกัเรียนทั้งสองหองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นอนบุาลปที่ 2 ที่ใกลเคียงกันเปนตัวแทนของ
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ โดยเลือกกลุมตัวอยาง หองละ 30 คน  แบงออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน 10 คน  หลังจากนั้นทําการจับสลากเพื่อกาํหนดเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองการบวก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอน
แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ   สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 5.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม      
การสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 5.1.2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มีความ
สนใจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 5.1.3 คะแนนความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
มีความสัมพันธกันทางเชิงบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง
การบวก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับ    
การสอนแบบปกติ   อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
  5.2.1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ 4 MAT  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 และสอดคลองกับงานวิจัยของ  เสมอใจ   จงเจริญ
คุณวุฒิ (2545: 65 – 66) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัด  กิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับ การสอนแบบปกติ     
ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่ไดรับ    การจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติมี    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เปนเทคนิค
การสอนที่พัฒนาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่เนนสมองซีกซายและซีกขวาไดทํางาน
ประสานกันมีลีลาการเรียนรูที่แตกตางกัน 4 แบบผูเรียนแตละแบบมีโอกาสพัฒนาการเรียนรูตาม
แบบที่ตนถนัด  เพื่อบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู  ซ่ึงในขณะเดียวกันผูเรียนแตละคนไดรับ
โอกาสในการเรียนรู ในลีลาที่ตนไมถนัดดวย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาสมองในดานที่
บกพรองของตนเอง (ประพันธศิริ  สุเสารัจ.2548 :78 ) 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูเรียนแบบที่ 1 : ทําไม (WHY) และในแบบที่ 2 : 
อะไร ( WHAT )  ครูเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในการสอน โดยเปนผูยั่วยุ  สรางแรงจูงใจให   นักเรียน  
ไดสังเกต  คิดไตรตรอง   ซ่ึงผูวิจัยไดใชเพลง  เกม  การฟงนิทาน  การใชภาพประกอบ การสังเกต
เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  และฝกวิเคราะหไตรตรองจากประสบการณ  โดยการอภิปรายเพื่อฝกให  
ผูเรียนไดใชสมองซีกซาย  จากนั้นผูวิจัยจะใหผูเรียนไดสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนที่จัดใหจากใบ
ความรู  และฝกทักษะจากการทําใบงานเปนขั้นการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
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   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนแบบที่ 3 : อยางไร( HOW)  และในแบบที่4 :  
ถา ( IF )  ผูเรียนจะเปนผูลงมือกระทําเปนสวนมาก  ผูวิจัยจะใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม  การ
เลนเกมเปนกลุมหรือทํางานเปนกลุม  เชนในการทําหนังสือเลมเล็ก  การเขียนแผนผังมโนทัศน   
หรือการทําแผนพับเปนตน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง โดยผูวิจัยคอยดูแล  และ
ใหคําแนะนํา ผูเรียนมีความสุข และสนุกที่ไดคิดคนหาคนควาสิ่งใหมๆ ดวยตนเองผูเรียนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ  ประเมินผลงานซึ่งกันและกัน  ซ่ึงผูเรียนมองเห็นเปนส่ิงแปลกใหมในการเรียน
การสอนแบบนี้  นักเรียนจะชอบการจัดกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติกิจกรรมและการแลกเปลี่ยน
ความรูมาก  ซ่ึงหลังจากวิจัยเสร็จแลวตามจํานวนแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการเรียนรูในเรื่อง     
การบวกผูเรียนจะเรียกรองใหจัดกิจกรรม ในลักษณะนี้ในเนื้อหาอื่นอีก 
  5.2.2 ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม     
การสอนแบบ 4 MAT  กับ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ  อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 2    และสอดคลอง กับสุดาภรณ  อรุณดี 
(2546 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาผลการใช     การเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอพฤติกรรมการเรียนในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีพฤติกรรม   การเรียนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้นหลังจากไดรับการใชการ
เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตของผูวิจัย
ในขณะดําเนินการใชกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  กลุม
ทดลอง   พบวา นักเรียนมีความสนใจ และใหความรวมมือในการฝก ทั้งนี้เพราะวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT   ในแตละคาบผูวิจัยไดจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย  ใกลเคียงกับ
ชีวิตประจําวันและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน      นักเรียนจึงมีความสนใจเปนอยางมากนอกจากนี้
ยังพบวานักเรียนใหความสนใจและปฎิบัติตามพรอมทั้งตั้งใจเรียน  และรวมแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น  ตลอดระยะเวลาในการวิจัย นักเรียนจะไมขาดเรียนทั้งที่ นักเรียนบางคนปวยในระหวางฝกการ
เรียนรูในการทํางานกลุม  นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถ   นักเรียนมีการแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความรูที่ไดในวิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงเกิดจากการมีพฤติกรรมการ
เรียนที่เหมาะสม  แลกเปลี่ยนประสบการณของสมาชิกในกลุม  แบงหนาที่ในกลุมกันเองตามความ
ถนัด ทําใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยความสุข  ดวยเหตุนี้จึงทําให นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ 
  5.2.3. ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 
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แสดงวาความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก  กลาวคือถาคะแนนความสนใจในการเรียน
ดี   คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็มีแนวโนมที่จะดีดวย  สาเหตุอาจเนื่องจากผูเรียนมีความสนใจ
จะทําใหเกิดความตั้งใจเรียน และมีสมาธิ  สามารถติดตามเนื้อเร่ืองที่เรียนไดตลอด  จึงสงผลให    
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นดวย   ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงตองคํานึงถึงความสนใจของ     
ผูเรียนใหมาก 
 

5.3 ขอสังเกตจากการวิจัยครั้งนี้ 
 
 ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้งสองกลุม คือ นักเรียนที่ไดรับการจัด       
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  และนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  ผูวิจัย  
พบวา  ในสัปดาหแรกของการปฏิบัติกิจกรรม  ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม  นักเรียนบางคน
ยังไมกลาแสดงออกเทาที่ควร  ทั้งนี้เปนเพราะวา นักเรียนบางคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  บางคน
ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนเนื่องจากเรียนออนหรือชอบแกลงเพื่อน  แตเมื่อเปนกิจกรรมที่มีการ
แขงขันหรือใหรางวัลจะใหความรวมมือเปนอยางดีและทํางานออกมาไดผลดี  รวมถึงเม่ือครูเขาไป
กระตุนดวยการพูดเชิญชวนและชมเชย นักเรียนจึงมีความสนใจรวมทํากิจกรรมมากขึ้นและพบอีก
วานักเรียนชอบปฏิบัติกิจกรรมกลุมมาก  โดยจะเขากลุมกับเพื่อนที่สนิทกันในกลุมเดิม  ซ่ึงผลงาน
และความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจะออกมาดี  เมื่อเขากลุมนักเรียนจะเลือกประธานกลุม     
ซ่ึงมักจะเปนคนเดิมที่มีความกลาในการแสดงออก และมีความเปนผูนําสูง สามารถทําใหสมาชิก 
ในกลุมรวมมือกันไดอยางดี  รวมถึงผลงานของกลุมจะเสร็จสมบูรณอยางดีและรวดเร็ว 
 สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูวิจัย
พบวาในสัปดาหที่ 2  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุมดวยความตั้งใจ  มีความสนใจ
ใหความรวมมือกับกลุมโดยครูพูดกระตุนชมเชยกลุมที่ยอมรับเพื่อน  ใหโอกาสเพื่อนที่ทํางานชา
และผูเรียนที่เรียนออนก็พัฒนาตนเองชวยเหลือเพื่อนในกลุม  ประกอบกับนักเรียนออนหลายคน
แสดงออกในสิ่งที่ตนสนใจจากกิจกรรมที่ครูจัดให  จึงทําใหนักเรียนที่เรียนเกงเห็นความสามารถ
ของนักเรียนที่เรียนออน ซ่ึงอาจเปนผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  ไดตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลและทําใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพของตนเองไดเต็มที่ 
 จะเห็นไดวาในสัปดาหแรกของการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
นักเรียนอาจมองเห็นความสามารถของตนเองไดไมชัดเจนจึงไมกลาที่จะแสดงออกเทาที่ควร พอจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT บอยคร้ังขึ้นนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออกตามความถนัด         



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 88 

ของตนเอง  นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนเกงก็เร่ิมยอมรับนักเรียนที่เรียนออน  การทํางานกลุมจึงไม
เปนปญหาตอไป  สงผลใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูนแบบ 4 MAT กับการเรียนรู
แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 

5.4 ขอเสนอแนะ 
 
 5.4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) จากการวิจัยคร้ังนี้  พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการสอนแบบปกติ   ควรมีการฝกอบรมครู
ผูเกี่ยวของกับนักเรียนใหมีความเขาใจในลีลาการเรียนของผูเรียนและขั้นตอนการสอนแบบ 4 MAT 
เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับชวงชั้นอื่นตอไป 

 2) ครูควรจัดหาส่ือการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเปน
ปจจุบัน เพื่อจะทําใหการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ 4 MAT เปนไปอยางสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ 
  3) ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแตละคนในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุมในแตละขั้นตอนการสอน เพื่อดูความสามารถหรือความถนัดของแตละบุคคล และครูควร 
สงเสริมพฤติกรรมนั้น 
  4) ครูควรเนนนักเรียนในดานความมีคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบ 4 MATในแตละขั้นตอนการสอน เพื่อที่จะชวยใหนักเรียนแสดง
ความสามารถออกมาในทางที่เหมาะสม และใชความสามารถนั้นเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
 
 5.4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาผลของการใชแผนการจัดการเรียนรู  ที่ใชการสอนแบบ 4 MAT  ที่มี 
กิจกรรมการเรียนรูจาก 8 ขั้นตอน  ใหเหลือ 5 ขั้นตอน เนื่องจากครูสวนใหญเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ 4 MAT ที่มี 8 ขั้นตอน สําหรับแนวการจัด         
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ  4 MAT  มีขั้นตอนดังนี้ 
  (1)  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทบทวนความรูเดิม  หรือเตรียมความพรอม 
  (2)  ขั้นกระตุน เราความสนใจใหผูเรียนเกิดคําถาม ทําไม (WHY)  
   (3)  ขั้นใหความรู และสรางเสริมความรู  เก็บขอมูล  หลักการเรียนในเนื้อหาที่เรียน 
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   (4)  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อย้ํา ซํ้าทวน  ขยายความรูที่ไดจากการเรียน 
   (5)  ขั้นขยายความคิด   สรางผลงานใหม  คิดใหม  ทําใหม  โดยใชความรูที่ไดจาก
การเรียนเปนฐาน 
  2) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบ 4 MAT ในวิชา และระดับชั้นอื่น ๆ 
  3) ควรสรางชุดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ 4 MAT ในลักษณะการสอนแบบบูรณาการ หรือการสอนแบบองครวมโดยใชหนวยการเรยีน
แบบหวัเร่ือง (Thematic Unit) มากกวาจัดทาํเปนวิชาใดวชิาหนึ่ง เพราะจะทําใหเกดิการเรียนรูที่มี
ความหมาย ใหประโยชนแกผูเรียนและสามารถทําใหผูเรียนนําไปใชแกปญหาในชวีติประจําวนัได 
  
 
 


