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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการ

แตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักร

การเรียนรูแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียน 

ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT และ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6กอนและ

หลังเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดมาจากคะแนน

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ทุกหองมาวิเคราะหโดยสถิติ ANOVA หาหองท่ีมีผลคะแนน

ไมแตกตางกัน จากน้ันผูวิจัยจึงสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเลือกเปนกลุมทดลองท่ีไดรับ

การสอนตามวัฏจักร 4 MAT และกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภท
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กลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เร่ืองการแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอน

แบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ: กลอนสุภาพ; การสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

Abstract 

 The purposes of this research were to: 1)  compare the Prathomseuksa six 

students’ learning achievement of composing the Klon-Suphap poem via leaning activities 

of the 4 MAT leaning cycle strategy and the regular teaching, 2)  compare the 

Prathomseuksa six students’ learning achievement of composing the Klon-Suphap poem 

demonstrated prior to and after the engagement of leaning activities of the 4 MAT leaning 

cycle strategy, 3)  compare the Prathomseuksa six students’ learning achievement of 

composing the Klon-Suphap poem demonstrated prior to and after the engagement of 

learning activities of the regular teaching. Population is the Prathomseuksa six students in 

Watbenchamabophit School who studying in the 2nd semester, academic year 2018. The 

sample used in this research was derived from the achievement test scores for the first 

semester of the every room, analyzed by ANOVA statistics find rooms that have not 

different scores. The researcher then randomly selected by lottery method again to select 

an experimental group of leaning activities of the 4 MAT leaning cycle strategy and control 

groups of learning activities of the regular teaching. the findings were as follows 1)  In 

comparison the Prathomseuksa six students’ learning achievement of composing the Klon-

Suphap poem via leaning activities of the 4 MAT leaning cycle strategy higher than regular 

teaching with statistical significance at the level of .05 2) In comparison the Prathomseuksa 

six students’ learning achievement of composing the Klon-Suphap poem via leaning 

activities of 4 MAT leaning cycle strategy after studying higher than before with statistical 

significance at the level of .05 3)  In comparison the Prathomseuksa six students’ learning 

achievement of composing the Klon-Suphap poem via learning activities of the regular 

teaching after studying higher than before with statistical significance at the level  of .05 

Key word: Klon-Suphap poem; 4 MAT leaning cycle strategy 

บทนํา 

 การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ครูมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาและวิธีการใชภาษาไทยแกนักเรียน แตการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยท่ีผานมาไม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายเทาท่ีควร โดยเฉพาะผลการเรียนรู เร่ืองการแตงบทรอยกรองผูวิจัย
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พบวานักเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรองวาเปนเร่ืองท่ียาก และไมนาเรียน 
สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 ในหนวยการเรียนรู
เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตํ่าไมเปนท่ีนาพึงพอใจ 
ผูวิจัยมีความเห็นวาการแกปญหาดังกลาวควรเร่ิมแกปญหาท่ีตัวครูผูสอนกอน โดยคิดวาปญหาดังกลาวนาจะ
มากจากวิธีการสอน จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากการสอนแบบปกติ เปนการใชการวิธีการสอนแบบใหม 
ซึ่งพบวาการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการสอนท่ีนาสนใจ ชวยใหผูเรียน
มีโอกาสไดใชสมองทุกสวน ท้ังซีกซายและขวา ในการสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง จากการศึกษา
หลักการและข้ันตอนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะใชวิธีการเรียน
การสอนรูปแบบน้ี มาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตง
บทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพกับการสอนแบบปกติ เพื่อหาความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียน และไดนําผลการศึกษาน้ีไปใชพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภท

กลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

กับการสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภท

กลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการ

เรียนรูแบบ 4 MAT 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรองประเภทกลอน

สุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาการสอน

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษาอยูใน       

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 105 คน 
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 2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 60 คน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางมา

จากการนําคะแนนผลการทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ทุกหองมาวิเคราะหโดย

ใชสถิติ ANOVA ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาท้ัง 3 หองเรียนมีคะแนนไมแตกตางกัน จากน้ันทําการสุมอยาง

งายโดยวิธีการจับสลาก เพื่อเลือกเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน ไดผลดังน้ี 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 30 คน เปนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 

4 MAT และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/2 จํานวน 30 คน เปนกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

3. ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติ 

4. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภท

กลอนสุภาพ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

5. เน้ือหาท่ีนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 

เขาใจธรรมชาติของภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ เน้ือหาหลักภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา   

ปท่ี 6 เร่ืองการแตงบทรอยกรอง 

6. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โดยใช

ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวน 8 ช่ัวโมง วันละ 2 ช่ัวโมง จํานวน 4 วัน และใชเวลาในการ

ทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูอยางละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาท่ีใชท้ังหมด 10 ช่ัวโมง 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

2. ผลการวิจัยจะทําใหคนพบวาการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนเทคนิควิธีการสอน

ท่ีสามารถนําไปพัฒนาการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอนภาษาไทยในการสงเสริมและ

พัฒนาการเรียนเร่ืองการแตงบทรอย ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6 และช้ันอื่น ๆ 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. การแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ 

 1.1 ความหมายกลอนสุภาพ 

อัมพร สุขเกษม (2524, หนา 82) กลาววา กลอนสุภาพเปนกลอนตนแบบของกลอนท้ังหลาย ซึ่งมี

ผูเรียกวา “กลอนสุภาพ” เพราะไมบังคับเอก-โท หรือเรียกวา “กลอนตลาด” เพราะใชคํางายๆ คนสวนใหญ

ฟงไดกลอนตนแบบของกลอนท้ังหลาย ใชคําวรรคละ 7-9 คํา และมีการกําหนดจังหวะวรรคตอน กลอน

สุภาพมีลักษณะบังคับตามฉันทลักษณ  
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บุปผา บุญทิพย (2559, หนา 165) กลาววา กลอนสุภาพ มีลักษณะบังคับ 2 ประการ คือ คณะ 

และสัมผัสบังคับหรือเรียกอีกอยางวาสัมผัสนอก สวนสัมผัสใน จะมีหรือไมมีก็ได ไมไดบังคับ 

ขันธชัย อธิเกียรติ (2562, หนา 36) กลาววา กลอนสุภาพ แตเดิมเรียก กลอนตลาด มีหลาย

ประเภท ไดแก กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปด และกลอนเกา 

กลาวโดยสรุป กลอนสุภาพ แตเดิมเรียกวา กลอนตลาด เปนกลอนตนแบบของกลอนท้ังหลาย

เน่ืองจากเปนกลอนท่ีใชถอยคํา และทํานองเรียบๆ ใชคําวรรคละ 7-9 คํา และมีการกําหนดจังหวะวรรคตอน 

มีลักษณะบังคับ 2 ประการ คือ คณะ และสัมผัสบังคับหรือเรียกวาสัมผัสนอก สวนวัมผัสไมไดมีการบังคับ 

จะมีหรือไมมีก็ได กลอนมีหลายประเภท ไดแก กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปด และกลอนเกา แตใน

บทความฉบับน้ีจะกลาวถึงแคกลอนแปด 

 

 

1.2 ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 

บุปผา บุญทิพย (2559: 165) ไดกลาววา กลอนสุภาพ หรือกลอนแปดมีลักษณะ ดังน้ี 

1.2.1 คณะ 1 บท มี 2 บาท เรียกวา 2 คํากลอน 

   1 บาท มี 2 วรรค เรียกวา 1 คํากลอน 

   1 วรรค มี 8 คํา อาจยืดหยุน 7-10 คํา 

 1.2.2 สัมผัสบังคับ หรือเรียกอีกอยางวา สัมผัสนอก ซึ่งจําเปนจะตองมี หากไมมีจะนับวา

ผิด “ฉันทลักษณ” สัมผัสบังคับจะใชเสียงสัมผัสสระ ตามแผนผังดังน้ี 

 

  0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 1.2.3 สัมผัสใน กําชัย ทองหลอ (2550: 394) ไดกลาววา สัมผัสใน หมายถึง คําท่ีคลอง

จองกันและอยูในวรรคเดียวกัน จะเปนสัมผัสคูเรียงคําติดตอกันหรือจะเปนสัมผัสสลับ เรียงคําแทรกค่ันไว

ระหวางคําสัมผัสก็ไดสุดแตจะเหมาะ และไมจําเปนจะตองใชสระอยางเดียวกันดวย เพียงแตใหอักษร

เหมือนกันหรือประเภทเดียวกัน หรืออักษรท่ีมีเสียงคูกันก็ใชได 

1.2.4 ขอกําหนดของเสียงวรรณยุกตทายวรรค อัมพร สุขเกษม (2524: 89) ไดกลาววา 

นอกจากเร่ืองสัมผัสแลว สิ่งท่ีชวยสรางความไพเราะของกลอนท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ เร่ืองเสียง

วรรณยุกต เพราะมีขอกําหนดไววา คําทายวรรคแตละวรรคจะตองใชเสียงวรรณยุกตอยางใดบาง ขอกําหนด

เร่ืองเสียงวรรณยุกตน้ีเปนเร่ืองท่ีตองปฏิบัติโดยเครงครัดมาก ถาใชเสียงทายวรรคผิด ก็จะฟงไมเปนกลอน 

กลาวโดยสรุป ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ ประกอบดวย คณะ และสัมผัส โดยคณะจะ

ประกอบดวย คําหรือพยางค วรรค บาท และบท ซึ่ง 1 บท ประกอบดวย 4 วรรค หรือ 2 บาท คือ      

วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง และวรรคสง สวนสัมผัสของกลอนสุภาพ ประกอบดวย สัมผัสบังคับ หรือ
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สัมผัสนอก ซึ่งจําเปนจะตองมี หากไมมีจะถือวาไมถูกตองตามฉันทลักษณ สวนสัมผัสใน จะมีหรือไมมีก็ได 

ไมไดมีการบังคับ และเร่ืองของเสียงวรรณยุกตทายวรรคน้ัน เปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนและถือปฏิบัติเพื่อทําให

บทกลอนไพเราะข้ึน 

2. การสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 2.1 ความหมายการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

ทิศนา แขมมณี (2560, หนา 262) กลาวถึงหลักการและแนวคิดของรูปแบบการสอนตามวัฏจักร

การเรียนรู 4 MAT วา แม็คคารธี พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนน้ีจากแนวคิดของโคลป (Kolb) อธิบายวา 

การเรียนรูเกิดข้ึนจากความสัมพันธของ 2 มิติ คือการรับรู (perception) และกระบวนการจัดกระทําขอมูล 

(processing) การรับรูของบุคคลมี 2 ชองทาง คือ ผานทางประสบการณท่ีเปนรูปธรรม และผานทาง

ความคิดรวบยอดท่ีเปนนามธรรม สวนกระบวนการจัดกระทํากับขอมูลท่ีรับรูน้ันมี 2 ลักษณะเชนเดียวกัน 

คือ การลงมือทดลองปฏิบัติ และการสังเกตโดยใชความคิดอยางไตรตรอง  

สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2550, หนา 154) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปน

การจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4 คุณลักษณะ กับการพัฒนาสมองซีกซายและ

ซีกขวาอยางสมดุล เพื่อใหผูเรียนเรียนรูตามแบบและความตองการของตนเองอยางเหมาะสม และสามารถ

พัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ ซึ่งไดแก ผูเรียนแบบท่ี 1 (Why) ผูเรียนท่ีมีจินตนาการเปนหลัก ผูเรียน

แบบท่ี 2 (What) ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยการวิเคราะหและการเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบท่ี 3 (How) 

ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส และผูเรียนแบบท่ี 4 (If) ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยการรับรูจาก

ประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT  

กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธของ 2 มิติ 

คือการรับรู และกระบวนการจัดกระทําขอมูล เปนการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของกลุม

ผูเรียน 4 ลักษณะ กับการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล เพื่อใหผูเรียนเรียนรูตามแบบและความ

ตองการของตนเองอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ 

2.2 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 4 MAT 

การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT มีข้ันตอนการดําเนินการ 8 ข้ัน ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 การสรางประสบการณ ผูสอนเร่ิมตนจากการจัดประสบการณใหผูเรียนเห็นคุณคาของเร่ือง

ท่ีเรียนดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถตอบคําถามไดวา ทําไมตนจึงตองเรียนรูเร่ืองน้ี 

ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหประสบการณ หรือสะทอนความคิดจากประสบการณ ชวยใหผูเรียนเกิดการ

ตระหนักรู และยอมรับความสําคัญของเร่ืองท่ีเรียน 

ข้ันท่ี 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอดหรือแนวคิด เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาของเร่ืองท่ี

เรียนแลว ผูสอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดข้ึนดวยตนเอง 

ข้ันท่ี 4 การพัฒนาความรูความคิด เมื่อผูเรียนมีประสบการณ และเกิดความคิดรวบยอดหรือ

แนวคิดพอสมควรแลว ผูสอนจึงกระตุนใหผูเรียนพัฒนาความรูความคิดของตนเองใหกวางขวางและลึกซึ้งข้ึน

โดยการใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย การเรียนรูในข้ันท่ี 3 และ 4 น้ีคือการ

ตอบคําถามวา สิ่งท่ีไดเรียนรูคืออะไร 
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ข้ันท่ี 5 การปฏิบัติตามแนวคิดท่ีไดเรียนรู ในข้ันน้ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูความคิดท่ี

ไดรับจากการเรียนรูในข้ันท่ี 3–4 มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 

ข้ันท่ี 6 การสรางสรรคช้ินงานของตนเอง จากการปฏิบัติตามแนวคิดท่ีไดเรียนรูในข้ันท่ี 5 ผูเรียนจะ

เกิดการเรียนรูถึงจุดเดนจุดดอยของแนวคิด ความเขาใจแนวคิดน้ันกระจางข้ึน ในข้ันน้ีผูสอนควรกระตุนให

ผูเรียนพัฒนาความสามารถของตน โดยการนําความรูความเขาใจน้ันไปใชหรือปรับประยุกตใชในการสราง

ช้ินงานท่ีเปนความคิดสรางสรรคของตนเอง ดังน้ันคําถามหลักท่ีใชในข้ันท่ี 5-6 ก็คือ จะทําอยางไร 

ข้ันท่ี 7 การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช เมื่อผูเรียนไดสรางสรรคช้ินงาน

ของตนตามความถนัดแลว ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงผลงานของตนเอง ช่ืนชมกับความสําเร็จ 

และเรียนรูท่ีจะวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค รวมท้ังรับฟงขอวิพากษวิจารณ เพื่อการปรับปรุงงานของตน

ใหดีข้ึน และนําไปประยุกตใชตอไป 

ข้ันท่ี 8 การแลกเปลี่ยนความรูความคิด ข้ันน้ีเปนข้ันของการขยายขอบขายความรู โดยการ

แลกเปลี่ยนความรูความคิดแกกันและกัน และรวมกันอภิปรายเพื่อการนําการเรียนรูไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริง

และอนาคต คําถามหลักในการอภิปรายก็คือ ถา...? ซึ่งอาจนําไปสูการเปดประเด็นใหมสําหรับผูเรียนในการ

เร่ิมตนวัฏจักรของการเรียนรูในเร่ืองใหมตอไป 

3.งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 นิศรา วงษสุบรรณ (2553:บทคัดยอ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงรอย

กรองประเภทโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการ

จดัการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง

การแตงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมทดลองท่ีสอนโดยการจัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีสอนโดยการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ (2) ผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการแตงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูดวยวิธี

สอนแบบปกติ พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (4) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT พบวาในภาพรวมนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized 

control group Pretest Posttest โดยดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

จํานวน 3 หองเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 รวมนักเรียนท้ังสิ้น 105คน 

1.2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดเบญจม

บพิตร จํานวน 2 หองเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 รวมนักเรียนท้ังสิ้น 60 คน 

ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางมาจากการนําคะแนนทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ทุกหอง

มาวิเคราะหโดยใชสถิติ ANOVA ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาท้ัง 3 หองเรียนมีคะแนนไมแตกตางกัน จึงทําการ

สุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก เพื่อเลือกกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน ไดผลดังน้ี 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 30 คน เปนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 

4 MAT และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/2 จํานวน 30 คน เปนกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 2.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยเปนแผนการเรียนรูสําหรับกลุมทดลองท่ีจัดการสอน

ตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT จํานวนท้ังหมด 4 แผน แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1-4 จํานวน

แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 8 ช่ัวโมง นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลองได

คาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูเฉลี่ยเทากับ 1.00 

2.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยเปนแผนการเรียนรูสําหรับกลุมควบคุมท่ีจัดการสอนแบบ

ปกติ จํานวนท้ังหมด 4 แผน แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1-4 จํานวนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 8 

ช่ัวโมง นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลองไดคาความสอดคลองของแผนการ

จัดการเรียนรูเฉลี่ยเทากับ 1.00 

2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอน

สุภาพ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ ใชทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนชุดเดียวกัน วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ

แตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม           

(2) เสนอแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ตอ

ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานเพื่อตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถาม และความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับจุดประสงค โดยนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงค เน้ือหาโดยใช

เกณฑการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงค ไดคา  

ดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 (2) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง 

ประเภทกลอนสุภาพไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/3 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

จํานวนนักเรียน 45 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลมาตรวจใหคะแนน (3) นําคําตอบของนักเรียนมา

ตรวจใหคะแนน และนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา

อํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป จากน้ันเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.29 – 0.78 
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และคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.23 – 0.59 ไว 30 ขอ นําไปหาคาความเช่ือมั่นของขอสอบโดยใชสูตร        

KR-20 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.80 

3.การดําเนินการทดลอง 

3.1 ทําการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยสรางข้ึน 

จํานวน 30 ขอ แลวบันทึกผลคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนนหลังการจัดการเรียนรู 

3.2 ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุมดวยตนเอง โดยใชวิธีการและ

ข้ันตอนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ท่ีกําหนดไว 

ระยะเวลาการสอนกลุมละ 8 ช่ัวโมงเทากัน โดยกลุมทดลอง ไดรับการสอนโดยการเรียนตามวัฏจักร 4 MAT 

และกลุมควบคุม ไดรับการสอนแบบปกติ 

 3.3 ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู ผู วิจัยทดสอบนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนเรียนแตสลับตัวเลือก  

3.4 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ 

แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาการสอน

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ 

ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4MAT กับการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t p 
การจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT 

30 30 26.03 2.56 
9.34 *.00 

การสอนแบบปกติ 30 30 20.00 2.43 

*p < .05  

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอน

สุภาพ ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4MAT และนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีสอนท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู

แบบ 4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีกําหนด 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง 

ประเภทกลอนสุภาพกอนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t p 
กอนเรียน 30 30 11.77 1.99 

-27.17 *.00 
หลังเรียน 30 30 26.03 2.56 

*p < .05  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการ

แตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT กอนและหลัง

เรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีกําหนด 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง 

ประเภทกลอนสุภาพกอนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t p 
กอนเรียน 30 30 12.43 2.50 

-10.87 *.00 
หลังเรียน 30 30 20.00 2.43 

*p < .05  

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการ

แตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ กอนและหลังเรียนแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีกําหนด 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภท

กลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

กับการสอนแบบปกติ พบวา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

โดยกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีสอนดวยวิธี
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สอนแบบปกติ เน่ืองจากการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนการสอนท่ี

ตอบสนองใหผูเรียนไดใชความสามารถของสมองทุกสวนท้ังซีกซายและซีกขวาไปพรอม ๆ กัน ในการสราง

ความรูและความเขาใจใหแกตัวผูเรียนเอง และการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มุงตอบสนองการเรียนรูของ

ผูเรียนท้ัง 4 แบบ คือ แบบท่ี 1 ผูเรียนท่ีถนัดจิตนาการ กิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมน้ี คือ ผูวิจัยได

สอนทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีผูเรียนเรียนผานมาแลวเช่ือมโยงเขาสูความรูใหมท่ีผูเรียนกําลังจะไดรับ โดยผูเรียน

จะสามารถเช่ือมโยงความรูใหมกับประสบการณเดิมของตนเองไดอยางดี และผูวิจัยยังสอดแทรกรูปแบบ

กิจกรรมเปนการเรียนแบบรวมมือ การอภิปรายและการทํางานกลุมซึ่งจะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

กลุมน้ีใหพัฒนาศักยภาพสูงข้ึน แบบท่ี 2 เปนผูเรียนท่ีถนัดการวิเคราะห ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูเรียนได

รวมกันคิดวิเคราะห โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมทํากิจกรรมรวมกัน โดยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอเร่ืองเพื่อให

ผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม สรุปเปนความคิดรวบยอด นําเสนอใหกับครูและเพื่อน ๆ ไดรับความรู

รวมกัน แบบท่ี 3 เปนผูเรียนท่ีถนัดใชสามัญสํานึก ในแบบน้ีจะเปนรูปแบบกิจกรรมของการนําความคิดรวบ

ยอดท่ีไดรับมาสูการลงมือปฏิบัติช้ินงาน ซึ่งผูวิจัยไดใหผูเรียนลงมือปฏิบัติแบบฝกหัดและช้ินงานตางๆ เชน 

การสรางผังความคิด และการฝกการแตงบทรอยกรอง ผูเรียนไดนําความรูท่ีไดรับมาสรางสรรคช้ินงานเปน

รูปธรรมและมีความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี และแบบท่ี 4 ผูเรียนท่ีถนัดในการปรับเปลี่ยน ผูวิจัยได

จัดรูปแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียนและเปดโอกาสใหเพื่อนหรือครูได

แสดงความคิดเห็นช้ินงาน เพื่อใหผูนําเสนอนําไปปรับปรุงแกไขเปนช้ินงานท่ีถูกตองและสมบูรณ จากน้ัน

ผูวิจัยไดนําช้ินงานนําเสนอติดบอรดนิเทศภายในหองเรียนเพื่อใหผูเรียนทุกคนไดสามารถศึกษาความรูได

ตลอดเวลา จะเห็นไดวาจากการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความแตกตางของผูเรียนท้ัง 4 แบบเปนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดกลาแสดงออก รับฟงขอเสนอแนะ 

ของผูอื่นเพื่อนําไปปรับปรุงผลงานตนเองใหสมบูรณ อีกท้ังการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT เปน

การพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาสลับกันไป 8 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 การสรางประสบการณ ข้ันท่ี 2 การ

วิเคราะหประสบการณ   ข้ันท่ี 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด ข้ันท่ี 4 การพัฒนาความรู

ความคิด ข้ันท่ี 5 การปฏิบัติตามแนวคิดท่ีไดเรียนรู ข้ันท่ี 6 การสรางสรรคช้ินงานของตนเอง ข้ันท่ี 7 การ

วิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช และข้ันท่ี 8 การแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งรูปแบบการ

เรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ นิศรา วงษสุบรรณ 

(2553:บทคัดยอ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ 

ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ

ปกติ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุม

ทดลองท่ีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีสอนโดยการเรียนรูดวยวิธีสอน

แบบปกติ  
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรอง ประเภท

กลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนตามวัฏจักรการ

เรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเลือกใชรูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ซึ่งรูปแบบการสอนวิธี

น้ีเปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ และยังใหผูเรียนไดใชและ

พัฒนาสมองท้ังซีกซายและซีกขวาไปพรอม ๆ กัน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ข้ันตอน โดยเร่ิม

จากข้ันตอนท่ีงายและเราความสนใจของผูเรียน ไปสูกระบวนการคิด สรางสรรคช้ินงาน การวิเคราะห และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาในวิธีการสอนแบบใหม ๆ เขาใจบทเรียนมาก

ย่ิงข้ึน อีกท้ังรูปแบบกิจกรรมยังมีความหลากหลาย ทําใหผูเรียนสนใจและตองการคนควาเน้ือหาเพิ่มข้ึน

สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพัฒนาสูงข้ึนจากกอนการเรียน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา 

ไพบูลย (2547: บทคัดยอ) การพัฒนาทักษะการแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป ท่ี 1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ผลการวิจับพบวา 

ความสามารถในการแตงรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและ

หลังเรียน โดยใชกจิกรรมการเรียนรูตามแนววัฎจักรการเรียนรู 4 MAT มีความแตกตางกันโดยคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนรอยละ 19.68 ของคะแนนเต็ม  

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการแตงบทรอยกรองประเภทกลอน

สุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนผลมาจากครูผูสอนปรับเปลี่ยนวิธีการและข้ันตอนในการสอน โดยการกําหนด

และสรางแผนการสอนท่ีตรงตามจุดประสงคการเรียนรู ทํานักเรียนไดรับการเรียนการสอนอยางเปนข้ันตอน 

มีการนําเขาสูบทเรียน การสอน และการสรุป ครูผูสอนอธิบายเน้ือหา และรายละเอียดของเน้ือหาตรงตาม

จุดประสงคท่ีกําหนดไว มีการใชสื่อการสอนท่ีหลากหลายท้ังสื่ออิเลคทรอนิคส สื่อประดิษฐ อีกท้ังรูปแบบ

การจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย มีการใหผูเรียนไดรวมกันทํางานกลุม การลงมือปฏิบัติงาน และผูวิจัยได

สรางแบบฝกหัดท่ีตรงตามเน้ือหาและจุดประสงคในแตละบทเรียน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาและเขาใจบทเรียน

เพิ่มข้ึนจากการเรียนเน้ือหาอีกดวย จึงเปนผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง 

ประเภทกลอนสุภาพพัฒนาสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. เวลาท่ีใชการเรียนในบทเรียนเร่ืองการแตงกลอนสุภาพข้ันพื้นฐาน มีการกําหนดเวลาท่ีนอย

เกินไป สงผลใหนักเรียนบางคนยังไมเขาใจบทเรียนเปนอยางดี ดังน้ันควรเพิ่มเวลาในบทเรียนเร่ืองน้ี 

2. นักเรียนท่ีขาดเรียนในคาบเรียนท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามวัฏจักร 4 MAT 

ทําใหผูเรียนรวมกิจกรรมไมครบตามข้ันตอนของวัฏจักรการเรียน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน
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ครูผูสอนควรสอนชดเชยในคาบเรียนท่ีผูเรียนขาดไป เพื่อใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมไดครบตามข้ันตอนของวัฏ

จักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ท้ัง 8 ข้ันตอน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป 

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการแตงบทรอยกรองประเภทอ่ืน ๆ เชน โคลง ฉันท กาพย ราย โดยใช
การการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT 

2. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยในทักษะอื่น ๆ โดยใชการการสอนตามวัฏจักรการ
เรียนรูแบบ 4 MAT 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตงบทรอยกรอง กับรูปแบบการสอน 

อื่น ๆ เชน KWL PLUS หรือรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคตาง ๆ เปนตน 
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