
http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

        

139 

 

ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนห้วยยอด จังหวดัตรัง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 

โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 117 คน โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดั

ตรัง เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชคื้อแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสอบถามขอ้มูล 4 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม 

ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลลพัธ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลกระท าโดยใชว้ิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และในการแปรผลระดบัความพึงพอใจใชว้ิธีการแปรผลตามเกณฑข์องลิเคิร์ท (Likert scale) 

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 รวมจ านวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT เฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70) 

ค าส าคัญ:   ความพึงพอใจ วิชาวิทยาศาสตร์ การสอนแบบ 4 MAT   

 

 

 

 

                                                           
1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 
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Abstract 

  The objective of this study was to examine the satisfaction towards science 2 subject which teaching by 
the 4 MAT teaching method. The population of this research was 117 students in grade 7 from Huai Yod secondary 
school, Trang Province.  The instruments used were satisfactory questionnaires which consisted of 4 sections; the 
factors and the conditions, the process, the productivity and the result. The data was analyzed by a statistical method 
program and the results were interpreted by the Likert scale.  The finding of the study was the satisfaction of the 
117 in grade 7 students of level 2 science subject which teaching by the 4 MAT teaching method was at the highest 
level .(X̅= 4.38 and S.D. = 0.70) 

Keywords: satisfaction, Science subject, 4 MAT teaching method. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนดใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ กระบวนการ
จดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษาตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนและคนไทยทุกคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้เกิดกบัผูเ้รียน เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557)  
 การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติในยุคปัจจุบนัเน่ืองจาก
วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทางความรู้ความเขา้ใจและทกัษะกระบวนการคิดในการด ารงชีวิตประจ าวนั รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนหว้ยยอด 
จงัหวดัตรัง จึงเลือกใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนท่ีค านึงถึงการท างานของสมองซีกซา้ยและขวา 
(ทิศนา แขมมณี, 2553) เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได ้และความพึงพอใจใน
การจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียนเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการเรียนการ
สอนไดง่้ายข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 
โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยยอด 
เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ใหดี้ข้ึนในการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ  4 MAT 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 
 

นิยามศัพท์ 

 ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความชอบของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดในการเรียนและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รียนท าใหน้ าไปสู่ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ดดัแปลงจาก สมศกัด์ิ คงเทียน 
และอญัชลี โพธ์ิทอง, 2542 และ ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533)  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ  
4 MAT ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 

2. ข้อมูลจากการวิจัยน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ในคร้ังต่อไป เพ่ือ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

 

วิธีการวิจยั 

ประชากร 
      ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 117 คน โรงเรียนหว้ยยอด 

จงัหวดัตรัง  
เคร่ืองมอืที่ใช้เกบ็ข้อมูล 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ท่ีใชใ้นการสอนแบบ 4 MAT 

และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2   
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลช่วงเวลาเดียว หลงัจากจบการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตร์ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท าการ
สอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง จ านวน 117 ชุด และไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
คือ 117 ชุด 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) ผูวิ้จยัแบ่งจ านวนแบบสอบถามตามจ านวนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในแต่ละห้อง เพ่ือให้

ผูวิ้จยัไดรั้บความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มลู 
2) ส าหรับการวดัตวัแปรเก่ียวกบัความพึงพอใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีการให้คะแนนของ 
ลิเคิร์ท โดยแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย                2 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 

    ส่วนเกณฑก์ารวดัความพึงพอใจนั้นไดใ้ชเ้กณฑม์าตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 
    ท่ีค  านวณดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.51 - 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.51 - 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.51 - 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.51 - 2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

         การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ  

4 MAT ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง” ไดผ้ลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

       ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 117 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง แสดงดงัขอ้มูลใน

ตาราง 
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ขอ้ รายการประเมิน X̅ S.D. แปลความหมาย 
1 

ดา้นปัจจยัและ
สภาพแวดลอ้ม 

มีการแจง้ใหท้ราบถึงวิธีจดัการเรียนการสอน 4.40 0.54 พึงพอใจมาก 
2 มีการแจง้วิธีการวดัและการประเมินผล 4.27 0.49 พึงพอใจมาก 

3 
เขา้หอ้งสอนตรงเวลา 

4.53 0.50 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

4 
แต่งกายเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย 

4.63 0.60 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
5 มีเอกสารหรือส่ือประกอบการสอน 4.50 0.62 พึงพอใจมาก 

6 

ดา้น
กระบวนการ 

ความรู้ความสามารถของครูผูส้อน 
4.90 0.77 

พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

7 
ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ของ
ครูผูส้อน 

4.69 0.58 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
8 สอนโดยสนใจความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.14 0.61 พึงพอใจมาก 

9 
สอนแลว้เขา้ใจเน้ือหาท่ีก าลงัเรียนหรือศึกษา 

4.25 0.74 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
10 สอดแทรกศีลธรรมจรรยาหรือขอ้คิดในขณะสอน 3.66 1.05 พึงพอใจมาก 
11 กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 4.26 0.81 พึงพอใจมาก 
12 มีกิจกรรมหลากหลายท่ีเสริมความรู้ใหน้กัเรียน 4.03 0.84 พึงพอใจมาก 

13 
ดา้นผลผลิต 

ความรู้และประโยชนท่ี์นกัเรียนไดรั้บจากการเรียนใน
รายวิชาน้ี 

4.51 0.71 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

14 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรียนการ
สอน 

4.48 0.54 พึงพอใจมาก 

15 
ดา้นผลลพัธ์ 

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 4.48 0.74 พึงพอใจมาก 

16 
นกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากข้ึน 

4.39 1.01 พึงพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.38 0.70 พึงพอใจมาก 
   จากตาราง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70) 
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บทสรุป 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง จ านวน 117 คน  มีความพึงพอใจในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหว้ยยอด 
จงัหวดัตรัง ในระดบัพึงพอใจมาก เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้แบบใชกิ้จกรรมท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน ทั้งทางดา้นระดบัเชาวปั์ญญา ความสามารถ ความถนดั ความ
ตอ้งการ แรงจูงใจและทศันคติ รวมถึงพฒันาการของสมองซีกซา้ยและซีกขวา และในหอ้งเรียนนกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มาก
ข้ึน การจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนห้วยยอด จงัหวดัตรัง จึงประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรวรรณ พลายละหาร 
(2545) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการเรียนการสอนแบบ 4 MAT กบัการสอนปกติ พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและมีความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และในผลการวิจยัของ Bower (1987) พบวา่ในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 54 คน จาก 3 โรงเรียน ของรัฐแคโรไลนาเหนือ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบจ ากดัให้ใชส้มองซีกซ้ายเท่านั้น ทั้งสอง
กลุ่มไดรั้บการสอนเร่ืองการคน้พบกฎแรงโนม้ถ่วงของนิวตนั ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ ดงันั้น การเรียนการสอนแบบ 
4 MAT จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจและสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ตอ้งมีการจดัการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ยเพ่ือ 

ท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนมากข้ึน ควรมีการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือการพฒันา

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ และในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเป็นการวิจยัเชิงลึกและด าเนินการวิจยัร่วมกบันกัเรียนเพ่ือให้

การจดัเกบ็ขอ้มลูในเชิงลึก สามารถน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรในเชิงลึกได ้
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