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ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้ การสอนแบบ 4 MAT
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนห้ วยยอด จังหวัดตรัง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2
โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 117 คน โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัด
ตรัง เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่ สอบถามข้อมู ล 4 ด้าน คือ ด้านปั จจัยและสภาพแวดล้อม
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลลัพธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทาโดยใช้วิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป และในการแปรผลระดับความพึงพอใจใช้วิธีการแปรผลตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert scale)
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 รวมจานวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT เฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70)
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ วิชาวิทยาศาสตร์ การสอนแบบ 4 MAT
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โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
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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.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดให้การศึ กษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
ความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
แต่ละกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะในเรื่ องความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ แ ละจัด กิ จกรรมให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จากการปฏิ บัติ จริ ง โดย
คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้และการจัดการศึ กษาต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนและคนไทยทุกคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่ างกาย
จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นคนดี
คนเก่งและมีความสุ ข (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2557)
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในยุคปั จจุบนั เนื่ องจาก
วิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐานทางความรู ้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการคิดในการดารงชี วิตประจาวัน รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในห้องเรี ยนจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนห้วยยอด
จังหวัดตรัง จึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็ นรู ปแบบการสอนที่คานึงถึงการทางานของสมองซี กซ้ายและขวา
(ทิศนา แขมมณี , 2553) เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ และความพึงพอใจใน
การจัดการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่ วยนาไปสู่ ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการ
สอนได้ง่ายขึ้ น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งต้องการทราบถึงความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2
โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ให้ดีข้ ึนในการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
นิยามศัพท์
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความชอบของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT ซึ่ งสามารถลดความตึ งเครี ยดในการเรี ยนและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนทาให้นาไปสู่ความสาเร็ จและความก้าวหน้าในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ (ดัดแปลงจาก สมศักดิ์ คงเทียน
และอัญชลี โพธิ์ ทอง, 2542 และ ธงชัย สันติวงษ์, 2533)
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ
4 MAT ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. ข้อมูลจากการวิจัย นามาปรั บปรุ งการจัด การเรี ย นการสอนรายวิช าวิทยาศาสตร์ 2 ในครั้ งต่ อไป เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
วิธีการวิจยั
ประชากร
สาหรับประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 117 คน โรงเรี ยนห้วยยอด
จังหวัดตรัง
เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ที่ใช้ในการสอนแบบ 4 MAT
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลช่ วงเวลาเดี ย ว หลังจากจบการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช า
วิทยาศาสตร์ 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2558 โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทาการ
สอบถามนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 117 ชุด และได้รับกลับคืนมาทั้งหมด
คือ 117 ชุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ผูว้ ิจยั แบ่งจานวนแบบสอบถามตามจานวนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในแต่ละห้อง เพื่อให้
ผูว้ ิจยั ได้รับความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
2) สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 โดยใช้วิธีการให้คะแนนของ
ลิเคิร์ท โดยแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1 คะแนน
ส่ วนเกณฑ์การวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ที่คานวณดังนี้
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ
4 MAT ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง” ได้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 117 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง แสดงดังข้อมูลใน
ตาราง
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ข้อ
1
2
3

ด้านปัจจัยและ
สภาพแวดล้อม

4
5

7

9
10
11
12

แต่งกายเหมาะสม สุ ภาพเรี ยบร้อย
มีเอกสารหรื อสื่ อประกอบการสอน
ความรู ้ความสามารถของครู ผสู ้ อน

6

8

รายการประเมิน
มีการแจ้งให้ทราบถึงวิธีจดั การเรี ยนการสอน
มีการแจ้งวิธีการวัดและการประเมินผล
เข้าห้องสอนตรงเวลา

ด้าน
กระบวนการ

ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้ของ
ครู ผสู ้ อน
สอนโดยสนใจความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สอนแล้วเข้าใจเนื้อหาที่กาลังเรี ยนหรื อศึกษา

X̅
4.40
4.27
4.53
4.63
4.50
4.90
4.69
4.14
4.25

S.D. แปลความหมาย
0.54 พึงพอใจมาก
0.49 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.50
ที่สุด
พึงพอใจมาก
0.60
ที่สุด
0.62 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.77
ที่สุด
พึงพอใจมาก
0.58
ที่สุด
0.61 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.74
ที่สุด
1.05 พึงพอใจมาก
0.81 พึงพอใจมาก
0.84 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.71
ที่สุด

สอดแทรกศีลธรรมจรรยาหรื อข้อคิดในขณะสอน
3.66
กิจกรรมการเรี ยนมีความน่าสนใจ
4.26
มีกิจกรรมหลากหลายที่เสริ มความรู ้ให้นกั เรี ยน
4.03
ความรู ้และประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับจากการเรี ยนใน
13
4.51
รายวิชานี้
ด้านผลผลิต
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนการ
14
4.48 0.54 พึงพอใจมาก
สอน
15
ความรู ้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4.48 0.74 พึงพอใจมาก
ด้านผลลัพธ์ นักเรี ยนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
16
4.39 1.01 พึงพอใจมาก
และเทคโนโลยีมากขึ้น
เฉลี่ยรวม
4.38 0.70 พึงพอใจมาก
จากตาราง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70)
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บทสรุป
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยยอด
จังหวัดตรัง ในระดับพึงพอใจมาก เนื่องจากการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้กิจกรรมที่
คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยน ทั้งทางด้านระดับเชาว์ปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความ
ต้องการ แรงจูงใจและทัศนคติ รวมถึงพัฒนาการของสมองซี กซ้ายและซี กขวา และในห้องเรี ยนนักเรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสนใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มาก
ขึ้ น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2558 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง จึ งประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรวรรณ พลายละหาร
(2545) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและมีความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ และในผลการวิจยั ของ Bower (1987) พบว่าในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเจตคติทางการเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 54 คน จาก 3 โรงเรี ยน ของรัฐแคโรไลนาเหนือ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ ใช้การเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มที่ ใช้การเรี ยนการสอนแบบจากัดให้ใช้สมองซี กซ้ายเท่านั้น ทั้งสอง
กลุ่มได้รับการสอนเรื่ องการค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของนิ วตัน ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งในเรื่ องของผลสัมฤทธิ์ และเจตคติ ดังนั้น การเรี ยนการสอนแบบ
4 MAT จึงเป็ นรู ปแบบการสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจและสนใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่นเข้ามาร่ วมด้วยเพื่อ
ทาให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนมากขึ้ น ควรมี การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่ อการพัฒนา
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ และในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรเป็ นการวิจยั เชิ งลึกและดาเนิ นการวิจยั ร่ วมกับนักเรี ยนเพื่อให้
การจัดเก็บข้อมูลในเชิงลึก สามารถนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในเชิงลึกได้
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