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การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาคอมพวิเตอร ์เรือ่ง การใชโ้ปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ีี 6 ระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
A compariosn of Learning Achievement in using Microsoft PowerPoint  
Program on The computer subject for Prathmsuksa 6 Student by 
using Problem – based learning and Learning 4 MAT Approaches
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน และ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปแกรม Microsoft Power-
Point (2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ การ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครพนม
และโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น โรงเรียนละ 20 คน รวม 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แบบละ 8 แผน 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ มีค่าความยากระหว่าง 0.62 – 0.75 ค่าอำานาจ
จำาแนกระหวา่ง 0.26 – 0.49 คา่ความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.92 สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข้์อมลู ได้แก ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ การจัดการเรียนรู้แบบ 
4 MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.90/ 86.75 และ 87.04/ 80.37 ตามลำาดับ 2) ดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 0.74 และ 
0.66 ตามลำาดับ 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4 MAT
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บทนำา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั สมรรถนะสำาคญัของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นจุดหมายสำาคัญ
สำาหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการจัดการ
เรยีนรูค้รผููส้อนตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ คำานงึถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสมอง เน้น
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้สอน
ต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ออกแบบ
การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับศกัยภาพของผู้เรยีนใช้สือ่
การเรียนรูท้ีห่ลากหลายแหลง่การเรยีนรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ ศนูยส์ือ่การเรยีนรู ้ระบบสารสนเทศ เครอื
ข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำาคัญต่อการพัฒนา
คณุภาพผู้เรยีนใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามเปา้หมายของ

หลกัสตูร ซึง่สถานศกึษาตอ้งมกีารวดัและประเมนิ
ผลการเรียนรู้และนำาผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูล เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน (สำานักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา.2553: 2)

หลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลยเีปน็หลกัสตูรทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รียนแบบ
องค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการทำางาน เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการดำารงชีวิตและครอบครัว 
การออกแบบและเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร และการอาชพี (สำานกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา.2551: 1 – 2)

การจดัการเรยีนรูท่ี้เหมาะสำาหรบักลุม่สาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีอีกประการหน่ึงคือ 

Abstract

The purposes of this study were 1) to investigate the effectiveness of learning  
management by using the problem-based learning and learning management by using the 
4 MAT ; 2) to find the effectiveness index of the problem-based learning management and 
the 4 MAT learning management, 3) to compare learning achievement using problem-based 
management and learning management using the 4 MAT. The sample selected by cluster 
random sampling consisted of 298 Prathomsuksda 6 students in Mueangnakhonphanom 
School and Bannamunhin School. The instruments used to collect the data were comprised 
of the learning management plans, the 4 MAT learning management plans. The data obtained 
were analyzed using percentage, mean, t-test (Independent Samples), and standard deviation. 

The results showed that: 1) The efficiency of the problem-based learning  
management plans and the 4 MAT learning management plans was found to be 87.90 / 
86.75 and 87.04 / 80.37 respectively ; 2) The effectiveness index of problem-based learning 
management and the 4 MAT learning management were found to be 0.7402 and 0.6616, 
respectively ; 3) Students learning by using the problem-based learning management were 
found to have higher learning achievement than those learning with the 4 MAT management. 
The amount of difference was found to be significant at .01.

Keywords: Program Microsoft Power Point, Problem-based learning, Learning 4 MAT
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เนื่องจาก
เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั มุง่
เนน้การใชป้ญัหาเปน็ฐาน เพือ่ชว่ยฝกึทักษะพ้ืนฐาน
ทางการเรยีนรูใ้ห้แกผู่เ้รยีนด้านการคดิวเิคราะหแ์ละ
การคดิอยา่งมรีะบบ รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการตั้งคำาถาม และ
รู้จักแสวงหาคำาตอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอด
จนรูจั้กคิด และตัดสินใจในการสร้างทางเลอืกอยา่ง
มเีหตผุล แนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนให้
เปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพมีหลายวิธี เช่น แนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีหลายวิธี เช่น การจัดการเรียนรู้
แบบกลุม่รว่มมอื แบบเนน้ทกัษะกระบวนการ รวม
ทั้งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่ง โดย
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ การตั้งหัวข้อเรื่อง
หรอืปัญหาท่ีจะศกึษา การวางแผน การกำาหนดจดุ
ประสงค ์การตัง้สมมตุฐิาน การกำาหนดวิธกีารศกึษา 
การลงมือปฏิบัติ การเขียนรายงาน การนำาเสนอ
ผลงาน (ชวลิต ชูกำาแพง.2551: 106 - 107) ดัง
รายงานการวิจัยของ พิทักษ์ สวนดี (2550: 112) 
ทีไ่ดท้ำาการศึกษาเปรยีบเทยีบ การคิดวเิคราะหแ์ละ
เจตคตติอ่การเรียนวชิาคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ซปิปา และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
พบวา่การจดัการเรยีนรูด้งักลา่ว มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑท์ีก่ำาหนด และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัด ีและ เพชรศิรวิรรณ อินธสิาร (2552: 100) 
ที่ได้ทำาการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง 
การสรา้งผลงานดว้ยทกัษะคอมพวิเตอร ์กลุม่สาระ
เพิม่เตมิคอมพวิเตอร ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่6 ระหวา่งการเรยีนด้วยบทเรยีนบนระบบเครอื
ข่ายตามรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้กบัการเรยีนปกต ิ
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ำาหนด และนกัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน
มากกว่าก่อนเรียนและมีความความพงึพอใจสงูกวา่
เรยีนดว้ยวธีิการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิและสำาราญ 
บุญธรรม (2550: 142 - 143) ที่ได้ทำาการวิจัย 
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่ม
ทีไ่ดเ้รยีนดว้ยแบบ PBL มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูกวา่นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ดเ้รยีนแบบวฏัจักรการเรยีน
รู้ นักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบ PBL มี
ความสามารถดา้นการคดิวิเคราะหส์งูกว่านักเรยีน
กลุม่ท่ีได้เรียน 4 MAT และนักเรียนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยแบบ PBL ในระดับมาก 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อชีวิต
ประจำาวันของคนเรามากขึ้น ทั้งด้านธุรกิจ การ
ส่ือสารและธุรกิจ การเลือกซ้ือสินคา้ เพราะสะดวก 
รวดเร็ว ทำาให้ธุรกิจดำาเนินไปอย่างราบรื่น และ
ประหยัดพลังงานด้านบุคลากร ด้านการศึกษา ใช้
พิมพ์รายงาน การคำานวณรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ 
นำาเสนอผลงาน ทำาสื่อการเรียนการสอน สามารถ
เข้าเรียนวิชาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูล ทำาได้อย่างรวดเร็วทั้งภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ คน้หาบทความ ขา่วสาร รปูภาพตา่งๆ 
ร่วมถึงด้านความบันเทงิ และเลน่เกมเพือ่การศกึษา
หาความรู้ ฝึกทักษะด้านต่างๆ และผ่อนคลาย
ความเครียด ซึ่งมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก จาก
ที่กล่าวมาสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองนครพนม
ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะวิชา
คอมพวิเตอร ์นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่
ในระดับต่ำา ขาดการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง
มีระบบ ไม่ให้ความสำาคัญกับการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบ
กับครูขาดเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้เรียนไม่ได้แสวงหาความ
รู้ที่หลากหลาย และไม่สามารถสรุปองค์ความรู้
จากส่ิงที่เรียนได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งด้านการคิดวิเคราะห์อยู่
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ในระดับพอใช้ (โรงเรียนเมืองนครพนม.2555: 4) 
การสอนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงมี
ความสนใจที่จะนำาแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT มาประยกุตใ์ชใ้นการวจิยั เพือ่เปรยีบเทยีบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง การจัดการเรียนรู้
ทัง้สอง เพือ่เปน็การพฒันาคณุภาพการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นท้ังด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และ
ในการเรยีนกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้
และเป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่หาประสทิธภิาพของการจัดการเรยีน
รูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน กบั การจัดการเรยีนรูแ้บบ 
4 MAT เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Power-
Point ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80

2. เพือ่หาดชันปีระสทิธผิลของการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียน
รู้แบบ 4 MAT เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียน
รู้แบบ 4 MAT

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ไดแ้ก ่ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่6 กลุ่มเครือขา่ยนครพนม สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มี 7 โรง 11 ห้อง 
รวม 298 คน  

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช ้ได้แก ่นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครพนม ห้อง 6/1 
จำานวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ห้อง 6/1 จำานวน 
20 คน เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 รวมทั้งสิ้น 40 
คนโดยวธิเีลอืกการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random 
Sampling) โดย กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มทดลองที่ 2 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำาแนกเป็น 2 
แบบ ได้แก่

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จำาแนกเป็น 1 ชนิด คือ

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

1. ดำาเนนิการทดลอง โดยผูว้จิยัเปน็ผูส้อน
เองทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เนื้อหาเดียวกันใช้เวลาช่วงการ
สอนเดียวกันเป็นเวลา 32 ชั่วโมงดังนี้

กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จำานวน 16 ชั่วโมง

กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT จำานวน 16 ชั่วโมง

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงทดลองแบบ Two Group Pretest-Posttest 
Design (กนกวรรณ ภกูองพลอย. 2552: 79) โดย
ใช้ แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ Two Group 
Pretest-Posttest Design
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2. ชีแ้จงใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองท้ัง 2 กลุ่ม 
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปญัหาเปน็ฐานและการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT

3. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) นักเรียน
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรือ่ง การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint กับ
นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

4. ทดลองตามแผนทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่
จัดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบใชป้ญัหาเปน็ฐานจำานวน 
8 แผนรวม 16 ชั่วโมง และกลุ่มที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT จำานวน 8 แผนรวม 16 
ชั่วโมง 

5. ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Pow-
erPoint ชุดเดิมโดยใช้ทดสอบทั้งกลุ่มทดลองที่ 1 
(Experimental Group 1) และกลุ่มทดลองที่ 2 
(Experimental Group 2) เพื่อนำาผลไปใช้เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง 
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. หาคา่ประสทิธิภาพของการจดัการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ การจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT เร่ืองการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามเกณฑ์ 80/80

2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ การจัดการ
เรียนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน และ การจดัการเรยีน
รู้แบบ 4 MAT เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
Power Point ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งการจดัการ
เรียนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน และ การจดัการเรยีนรู้ 
แบบ 4 MAT

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน และ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเท่ากับ 87.90/86.75 และ 
87.04/80.37 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
80/ 80 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน และการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 
MAT เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7402 และ 
0.6616 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนคดิเปน็ร้อยละ 74.02 และ 66.16 ตามลำาดบั

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐานมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูกว่า
นกัเรียนกลุม่ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 และมกีารคดิ
แก้ปญัหาสงูกวา่ทีเ่รียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็
ฐาน และ การจัดการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรือ่งการ
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นประถม
ศึกษาปทีี ่6 มปีระสิทธภิาพเทา่กบั 87.90/ 86.75 
และ 87.04/80.37 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไวท้ั้งสอง
วธิ ีทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการสร้าง
และพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ท้ัง
สองแบบอย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการ ขั้น
ตอนการสรา้งทีม่รีะบบการตรวจสอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คณุภาพ และไดผ้า่นการทดลองใชก้บันกัเรียนเพือ่
หาความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขปรบัปรงุและนำามาใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
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ใหน้กัเรยีนไดท้ำากจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรู ้
และการนำาเสนอผลงานทีถ่กูตอ้ง สง่ผลใหผู้เ้รยีนเปน็
ผูส้รา้งองคค์วามรูเ้อง รูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยการ
คดิหาเหตผุล คน้ควา้จนพบคำาตอบ มพีฒันาการทาง
ความคดิ จงึสง่ผลใหก้ารจดัการเรียนรูแ้บบใชป้ญัหา
เปน็ฐาน มปีระสทิธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลวิจัยของเบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: 74 
- 109) ได้ทำาการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนความสามารถในการคิดวเิคราะห์และ
ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน (PBL) และการจัดการ
เรยีนรูแ้บบปกตเิรือ่งการบวกลบคณูหารทศนยิมมี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 79.34/70.45 และ 78.49/ 
70.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดเช่นเดียวกับผล
การวิจัยของพิทักษ์ สวนดี (2550: 71 - 86) ได้
วจัิยผลการจดัการเรยีนรูร้ะหวา่งการเรยีนรูแ้บบซปิ
ปาและการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.62/ 82.06 และ 83.08/ 82.01

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ การ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7402 และ 0.6616 
แสดงให้เหน็ว่านักเรียนที่เปน็กลุม่ทดลองเมื่อผา่น
กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรยีน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการทางด้านสติ
ปัญญา มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint สามารถทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนได้คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 74.02 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT มคีา่ดชันปีระสทิธผิล เทา่กบั คดิเปน็รอ้ยละ 
66.16 แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนกลุ่มควบคุม เมือ่ผา่น
กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรยีน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการพัฒนาการทางด้าน
สตปิญัญา มคีวามรูเ้รือ่งการใชโ้ปรแกรม Microsoft 

PowerPoint สามารถทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน ไดค้ะแนนสงูกวา่กอ่นเรยีน 
คิดเปน็รอ้ยละ 66.16 ทัง้นีเ้นือ่งจากแผนการจดัการ
เรียนรู้ทั้ง 2 แบบ ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้และ
ปรบัปรงุในสว่นทีบ่กพรอ่งกอ่นนำามาใชจ้รงิกบักลุม่
ตัวอย่างจงึทำาให้กลุม่ตัวอยา่งทีเ่ปน็กลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีพัฒนาการด้านความรู้เพ่ิมขึ้นตาม
ลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิทักษ์  
สวนด ี(2550: 71 - 86) ไดว้จิยัผลการจดัการเรยีน
รูร้ะหวา่งการเรยีนรู้แบบซปิปาและการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัญาเปน็ฐานทีมี่ตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการ
คดิวิเคราะหแ์ละเจตคตขิองนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปาและการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็น
ฐานมีค่าเท่ากับ 0.6489 และ 0.7141 เช่นเดียว
กับผลการวิจัยของ เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: 
74 - 109) ไดท้ำาการวจิยัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละ
ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งการจดัการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน (PBL) และการจดัการ
เรยีนรูแ้บบปกตเิรือ่งการบวกลบคณูหารทศนิยมมี
คา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานและแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ
เรือ่งการบวกลบคณูหารทศนยิมชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.4433 และ 0.5102

3. ผลเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
กอ่นและหลังเรยีน เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Power Point ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ การ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนกลุ่มที่
ไดรั้บการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน มผีล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ดร้บัการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนที่ให้นักเรียน
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เป็นกลุ่มย่อยที่คละกันตามความสามารถโดยใช้
ประเดน็ปญัหาจากเหตกุารณห์รอืสถานการณจ์รงิ
หรืออาจารย์กำาหนดขึ้นสำาหรับเป็นสถานการณ์
กระตุ้นให้กลุ่มนักเรียนนำาไปวิเคราะห์และค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเองโดยใช้ความ
รู้ความสามารถและประสบการณ์พื้นฐานของ
นักเรียนนำามาพิจารณาประกอบการให้คำาแนะนำา
จากอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อนำาไปสู่การอภิปรายและ
สรปุองคค์วามรูท้ีเ่ปน็คำาตอบของปญัหาสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของเบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: 
74 - 109) ไดท้ำาการวิจยัการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนความสามารถในการคิดวเิคราะห์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติเร่ืองการบวกลบคูณ
หารทศนยิมมผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนการคดิแกป้ญัหา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรยีนทีใ่หนั้กเรยีนเปน็กลุม่ยอ่ยทีค่ละกนัตามความ
สามารถโดยใช้ประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์จริงหรืออาจารยก์ำาหนดขึน้สำาหรบัเปน็
สถานการณก์ระตุน้ใหก้ลุม่นกัเรยีนนำาไปวเิคราะห์
และคน้หาแนวทางแก้ไขปญัหานัน้ด้วยตนเองโดยใช้
ความรูค้วามสามารถและประสบการณพ์ืน้ฐานของ
นักเรียนนำามาพิจารณาประกอบการให้คำาแนะนำา
จากอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อนำาไปสู่การอภิปรายและ
สรุปองค์ความรู้ที่เป็นคำาตอบของปัญหา ส่งผลให้
ผูเ้รยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่การจดัการ
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบปกติซึ้งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ เพ็ญศรี พิลาสันต์ (2551: 72 
- 112) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียนกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน (PBL) กบัการจดัการเรยีนรู้
ตามวธิปีกตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแรงจงูใจ

ใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยการ
จดัการเรยีนรูต้ามวธิปีกตอิยา่งมนัียสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่การเรยีนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรยีนทีใ่หนั้กเรยีนเปน็กลุม่ยอ่ยทีค่ละกนัตามความ
สามารถโดยใช้ประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณจ์ริงหรอือาจารยก์ำาหนดขึน้สำาหรบัเปน็
สถานการณ์กระตุน้ใหก้ลุม่นกัเรยีนนำาไปวิเคราะห์
และคน้หาแนวทางแก้ไขปญัหานัน้ด้วยตนเองโดยใช้
ความรูค้วามสามารถและประสบการณพ์ืน้ฐานของ
นักเรียนนำามาพิจารณาประกอบการให้คำาแนะนำา
จากอาจารย์เพ่ิมเติมเพ่ือนำาไปสู่การอภิปรายและ
สรุปองค์ความรู้ที่เป็นคำาตอบของปัญหาส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าแบบวิธี 
ปกติ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากการวิจัยพบว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับแบบ 4 MAT เป็น
แผนที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครูผู้
สอนควรนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์
ใช้กับเนื้อหารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับระดับช้ันอื่น
โดยเพิ่มระยะเวลาในการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาและสภาพบริบทของสถาน
ศึกษาของแต่ละแห่ง 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานกับแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยการคิด
แก้ปัญหา หลังเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้
แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาและรายวิชาที่ผู้วิจัยเลือกมา
ทำาวิจัยในคร้ังนี้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระยะเวลา
และสภาพแวดล้อมในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสม ทั้งน้ีผู้วิจัยจึงขอเสนอให้นำา
การจัดกิจกรรมทั้งสองวิธีไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหา
เรือ่งอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งเพิม่ท่ีจะเพิม่ผลสมัฤทธ์ิของการ
คิดแก้ปัญหาให้ผู้เรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานกบัแบบ 4 MAT กบัวธิี
สอนอืน่ๆ วา่มคีวามแตกตา่งตอ่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 

2.2 การนำาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปทำาการ
วิจัยกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ นอกเหนือจาก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาว่านักเรียนใน
ระดบัชัน้ทีแ่ตกตา่งกนัจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ต่างกันหรือไม่
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