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บทคัดยอ่ 
รายงานการวิจัย เร่ือง การเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นเร่ือง ค าราชาศัพท์  ของนักเรียน                 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกติ          
ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบ
ปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 
4MAT และ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
บทความน้ีเรียบเรียงจากรายงานการศึกษาอิสระ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง           

ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างวิธีสอนแบบ 4MAT  
และวิธีสอนแบบปกติ 
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ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                     
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้อง จ านวนนักเรียน 178 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการน าคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 1         
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้อง มาวิเคราะห์โดยสถิติ ANOVA หาห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์ในคร้ังน้ีได้ 3 ห้องเรียน ผู้วิจัยจึงสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือก 2 ห้องเรียน จากน้ันจับสลาก
อีกคร้ังหน่ึงเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลอง (ม.4/10) สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 4MAT และกลุ่มควบคุม (ม.4/15)              
สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ของนักเรียน         
ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่า              
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียน      
ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;  ค าราชาศัพท์;  วิธีสอนแบบ 4MAT 
 
Abstract 

Independent study report.The comparison of learning achievement in royal language 
of secondary 4 the student of Bodindecha (sing singhaseni) school between learning with 
4MAT teaching and normal teaching method to study in the semester 2 academic year 2018. 
The following objectives (1) To compare learning achievement in royal language during the 
study with the 4 MAT methods and the normal teaching method  (2) To compare learning 
achievement in royal language before and after school with the 4MAT methods ( 3 )  To 
compare learning achievement in royal language before and after school with normal teaching  
method. The sample used in this research was derived from the achievement test at the end 
of the first semester of 4 classes. Analyzed by ANOVA statistics, finding rooms with different 
scores. After that, the researcher was randomly selected by lottery method once again to 
select to be an experimental group that had been taught by 4MAT teaching methods and the 
control group received the conventional learning method. The results of the research are as 
follows. Learning achievement in royal language of the group that received learning 
management using the 4MAT methods after studying is higher than the conventional method 
with statistical significance at .0 5 .,Iearning achievement in royal language of the group that 
received learning management using the 4 MAT methods after studying will be significantly 
higher than before learning at .05 ,learning achievement in royal language of the group that 
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received the learning by conventional teaching method after the study was significantly higher 
than before learning at .05. 
 
บทน า 
 สังคมมนุษย์มีวิวัฒนาการที่ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างแต่คร้ังอดีต คือ จะให้เกียรติแก่ผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือ  
ผู้ที่ตนเคารพนับถือ ดังจะเห็นได้จากทุกชาติจะมีค าสุภาพที่ใช้กับหัวหน้าหรือประมุข ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือ 
แต่จะมีการใช้มากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติแต่ละภาษา  

ส าหรับประเทศไทยของเราเร่ิมตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ดังจะสังเกตได้จากหลักฐานเอกสาร    
ทางประวัติศาสตร์ซ่ึงปรากฏถ้อยค าที่คนไทยเรียกพระมหากษัตริย์อย่างไม่เป็นทางการอยู่หลายค า เช่น พ่อขุน 
พ่อขุนหลวง พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ และอาจเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษไทยมีความจงรักภักดี          
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้ในฐานะสูงสุดดังกล่าว จึงมีค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ กับพระองค์ท่าน ตลอดจนบุคคล
หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพระองค์ท่านเป็นจ านวนมาก มีการก าหนดระเบียบแบบแผนในการใช้อย่างละเอียด 
จนดูเหมือนว่า ราชาศัพท์เป็นภาษาที่พิเศษต่างจากภาษาที่คนไทยใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวันซ่ึงสอดคล้องกับ 
(ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร , 2550, หน้า 5) ที่ กล่าวว่า ด้วยเหตุที่บรรพบุ รุษของไทยเคารพนับถือสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาก เราจึงไม่อยากที่จะใช้ค าพูดอันสามัญธรรมดากับพระมหากษัตริย์ เหมือนกับที่ใช้กับคน           
ทั่ว ๆ ไป  จึงคิดค าสุภาพขึ้นมาใช้ส าหรับกราบบังคมทูล ซ่ึงก็คือค าราชาศัพท์ ซ่ึงเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมอันดี
ทางด้านการใช้ภาษาไทยประการหน่ึง 

จากเหตุผลข้างต้น การเรียนเร่ืองค าราชศัพท์มีความส าคัญและจ าเป็นยิ่ง เพราะแสดงถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในด้านการใช้ภาษา  การเรียนรู้ราชาศัพท์เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติ และท า
ให้รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามแบบแผน ตลอดจนถูกต้องตามกาลเทศะอีกด้วย  

แม้ว่าการเรียนและการใช้ค าราชาศัพท์จะมีความส าคัญ  แต่จากประสบการณ์ ของผู้ วิจั ย                      
ด้านการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พบว่าผลสัมฤทธิ์                 
ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
พัฒนา จากผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนร้อยละ 90 ท าข้อสอบอัตนัยที่วัดความรู้
เร่ือง ค าราชาศัพท์ไม่ได้  จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่เป็นที่น่าพอใจนัก         
โดยส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 1 ร้อยละ 33.74 รองลงมาคือระดับ 1.5 ร้อยละ 21.24 ระดับ 2 ร้อยละ 
11.02 ระดับ 2.5 ร้อยละ 19.45 ส่วนผลการเรียนในระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 14.37  

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
เก่ียวกับปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองค าราชาศัพท์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร             
ซ่ึงส่วนใหญ่มักให้ค าตอบที่คล้าย ๆ กัน สามารถสรุปได้ดังน้ี ผู้เรียนมักขาดความสนใจเน่ืองจากคิดว่าเร่ือง            
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ราชาศัพท์เป็นเร่ืองยากและไกลตัวไม่มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
และเข้าใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน อีกทั้งครูมักใช้รูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ  ไม่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน                                              
และไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน หรือใช้สื่อการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมและไม่ทันสมัย 
ท าให้การเรียนเร่ืองค าราชาศัพท์เป็นเร่ืองที่ไม่น่าสนใจส าหรับผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจน าวิธีสอนแบบ 4MAT มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ค าราชาศัพท์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เน่ืองจากเป็นวิธีสอน
ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายอย่างสมดุล ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ ในการแสวงหาความรู้และการท างานร่วมกัน ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของบุคคล                    
รู้จักบูรณาการประสบการณ์ของตนเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตจริง  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกติ  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 
4MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 
4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์-      
สิงหเสนี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 178 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์-     
สิงหเสนี) จ านวน 2 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน ซ่ึงได้มาจากการน า
คะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้อง มาวิเคราะห์โดยสถิติ 
ANOVA เพื่อหาห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีได้ 3 ห้องเรียน ผู้วิจัยจึงสุ่ม           
อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือก 2 ห้องเรียน จากน้ันจับสลากอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลอง            
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สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 4MAT คือ นักเรียนชั้นม.4/10  และกลุ่มควบคุม สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ คือ 
นักเรียนชั้นม.4/15   

3. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีสอนแบบ 4MAT กับวิธีสอนแบบปกติ 
4. ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน              

เร่ือง ค าราชาศัพท์  
2. เป็นแนวทางแก่ครูภาษาไทยและครูผู้สอนรายวิชา อ่ืน ๆ ในการน าวิธีสอนแบบ 4MAT                    

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองต่าง ๆ หรือปรับปรุงการสอนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง          
ค าราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า อันเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงวัดได้จาการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์         
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก      

ค าราชาศัพท์  หมายถึง ค าสุภาพที่ ใช้ กับพระมหากษัตริย์  พระราชิ นี  พระบรมวงศานุวงศ์               
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ข้าราชการ และสุภาพชน 

วิธีสอนแบบ 4MAT หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน  4 
คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบ และความต้องการ
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  ซ่ึงได้แก่ ผู้เรียนแบบที่ 1 (Why) 
ผู้เรียนที่ถนัดการเรียนรู้จากประสบการณ์  ผู้เรียนแบบที่ 2 (What) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์และการเก็บ
รายละเอียดเป็นหลัก  ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญส านึกหรือประสาทสัมผัส  ผู้เรียนแบบที่ 
4 (If) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์            
(พัฒนาสมองซีกขวา)  ผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิดโดยใช้ค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
สังเกต  การออกไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมอง 
ซีกขวา  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนควรให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาเหตุผล ฝึกท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างหลากหลาย เช่น ฝึกเขียนแผงผังมโนมติ (Concept mapping) ช่วยกันระดมสมองอภิปราย
ร่วมกัน เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด         
(พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง น าความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้
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ศึกษาค้นคว้า โดยจัดระบบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดล าดับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียน เป็นขั้นที่เน้น         
การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนควรให้
ทฤษฎี หลักการที่ลึกซ้ึง โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาความคิด          
รวบยอดของตนเองในเร่ืองที่เรียน กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนค้นคว้าจากใบความรู้ แหล่งวิทยาการ
ท้องถิ่น การสาธิต การทดลองการใช้ห้องสมุด วีดีทัศน์ สื่อประสมต่าง ๆ เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนา
สมองซีกซ้าย ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนควรให้ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองจากใบงาน การทดลอง ท าแบบฝึกหัด การสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม สรุปผล          
การทดลองที่ถูกต้องชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยก่อนปฏิบัติกิจกรรม ฝึกเลือกใช้อุปกรณ์
บันทึกผลการทดลอง   โดยผู้สอนจะเป็นพี่เลี้ยง เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย  ขั้นที่ 6            
ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา)  ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเองตาม  ความถนัด ความสนใจ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของตนเองที่แสดงถึง
ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน ให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเลือกวิธีการน าเสนอผลงานในลักษณะ
เฉพาะตัว ชิ้นงานที่สร้างอาจเป็นภาพวาด นิทาน สมุดรวบรวมสิ่งที่เรียน สิ่งประดิษฐ์ แผ่นพับ เป็นต้น  เป็นขั้นที่
เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ชิ้นงานของตนเองโดยอธิบายขัน้ตอน การท างาน ปัญหา  อุปสรรค ในการท างาน
และวิธีการแก้ไข โดยบูรณาการการประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริง/อนาคต ซ่ึงอาจจะวิเคราะห์ชิ้นงานในรูป
กลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ตามความเหมาะสม เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย ขั้นที่ 8                    
ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน (พัฒนาสมองซีกขวา) เป็นขั้นสุดท้ายซ่ึงผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้น า
ผลงานของตนเองมาน าเสนอหรือจัด แสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ชื่นชม              
ซ่ึงถือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนได้ซาบซึ้ง ในขั้นน้ีผู้เรียนควรรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
ยอมรับฟังความคิดเห็น 

วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนที่ มีขั้นตอนในการสอนดังน้ี ขันที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน             
ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและความสนใจในการเรียนรู้ด้วยการสนทนา ซักถาม เพลงหรือนิทาน และ
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียนโดยวิธีการบรรยาย สนทนา หรือ   
มีสื่อประกอบการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือมีหนังสือแบบเ รียนและนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม                
ขั้นที่ 3 สรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหา พร้อมการอธิบาย ซักถาม หรือการเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized Control Group 

Pretest-Posttest Design)   
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์-      

สิงหเสนี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 178 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบดินทรเดชา           

(สิงห์-สิงหเสนี) จ านวน 2 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน  
3. ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจากการน าคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาภาษาไทย       

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียนมาวิเคราะห์โดยสถิติ ANOVA เพื่อหาห้องที่มีผลคะแนน
ไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีได้ 2 คู่ (1) กลุ่มที่ 2 กับ กลุ่มที่ 4 (2) กลุ่มที่ 3 – กลุ่มที่ 4 ทั้งน้ี
ผู้วิจัยจึงสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือกเป็นคู่เปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มที่ 3 กับ กลุ่มที่ 4 จากน้ันผู้วิจัย
จึงสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 4MAT คือ 
นักเรียนชั้นม.4/10  และกลุ่มควบคุม สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ คือ นักเรียนชั้นม.4/15    

3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นแผนในกลุ่มควบคุมที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ      

ทั้งหมด 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นแผนในกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 4MAT 

แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค าราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะเป็น

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซ่ึงค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้มีค่าตั้งแต่ 
0.67-1.00 

4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 12 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ านวน 30 คน 

5. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อที่ตอบ
ผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซ่ึงผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี p ระหว่าง 0.50-0.75 r ระหว่าง 0.25-0.63  
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ  ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT หลังเรียน   
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียน      
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ หลังเรียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยวธิีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกต ิ

วิธีสอน N  S.D. t Sig. 
วิธีสอนแบบ 4MAT 46 25.96 2.40 

8.50 .000* 
วิธีสอนแบบปกต ิ 43 20.91 3.14 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง

ค าราชาศัพท์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่
เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.96 และกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 20.91 

 
ตารางที่ 4.2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT 
 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 46 15.70 2.04 

-46.04 .000* 
หลังเรียน 46 26.02 2.35 

*P < .05 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 

ค าราชาศัพท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย       
ก่อนเรียนเท่ากับ 15.70 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.02   
 
 
 
 

*P < .05 
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 43 15.58 2.58 

-15.35 .000* 
หลังเรียน 43 20.91 3.14 

*P < .05 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 

ค าราชาศัพท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย       
ก่อนเรียนเท่ากับ 15.58 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 20.91 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ี  ดังต่อไปน้ี 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์  ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่าง               

กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT กับวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
โดยกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ          
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 
4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน 4 แบบ  คือ 

ผู้เรียนแบบที่ 1 ผู้ เรียนที่ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์  กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ         
4MAT ที่ผู้วิจัยจัดให้ผู้เรียน เพื่อตอบสนองผู้เรียนแบบน้ีคือ ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ ผู้วิจัยจะจัดกิจกรรมที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ครูให้นักเรียนดูคลิปการอ่านข่าวใน
พระราชส านัก แผนที่ 2 ให้ดูภาพ ดังน้ี ภาพที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับน่ังสนทนากับราษฎร  
ภาพที่ 2 นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผนที่ 3 ให้นักเรียนดูภาพ และตอบว่า
บุคคลในภาพก าลังท ากริยาใด โดยตอบเป็นค าราชาศัพท์ แผนที่ 4 ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดที่น่าสนใจ ในขั้น
น้ีจะตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดในการใช้สมองซีกขวา ซ่ึงสอดคล้องกับ กาญจนา คุณารักษ์ (2553 หน้า 372) 
ที่กล่าวว่า ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สมองซีกขวาสนุกสนานในการสร้างสรรค์จินตนาการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เห็น
ความส าคัญในเร่ืองที่จะได้เรียนรู้ ในขั้นที่ 2 คือ ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ทีให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ซ่ึงจะท าให้มีโอกาสได้คิดสร้างสรรค์ เกิดประสบการณ์ในการวิเคราะห์เร่ืองราว เช่น                 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ครูให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ความแตกต่างของแถบประโยคเก่ียวกับการใช้
ค านามราชาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “พระราช” “พระ”เป็นต้น แผนที่ 2 ครูให้นักเรียนแยกบัตรค าที่เตรียมมาให้
ว่าค าต่าง ๆ ในบัตรค าเป็นสรรพนามบุรุษใดบ้าง แผนที่ 3 นักเรียนเล่นเกม “ใช้ค ากริยาราชาศัพท์ให้ถูก”       
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โดยนักเรียนจะต้องสังเกตและวิเคราะห์ว่าข้อใดใช้กริยาราชาศัพท์ถูกต้อง และข้อใดใช้ผิด พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ แผนที่ 4 นักเรียนเล่นเกม“แฟนพันธุ์แท้ราชาศัพท์เพื่อตอบค าถามเก่ียวกับการใช้ค าราชาศัพท์ ตัวอย่าง
ค าถาม เช่น ค าว่า ทรงโปรด ทรงวิ่ง ข้อใดใช้ค าว่า “ทรง” ผิด เพราะเหตุใด เป็นต้น ในขั้นน้ีผู้เรียนที่ถนัดในการ
ใช้สมองซีกขวาจะตื่นเต้นและสนุกสนานกับการวิเคราะห์ประสบการณ์ ซ่ึงจะสอดคล้องกับ กาญจนา คุณารักษ์ 
(2553 หน้า 372) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ เรียนที่ถนัดใช้สมองซีกซ้ายจะเกิดความสนุกสนานกับประสบการณ์               
ในการวิเคราะห์ ขบคิดปัญหาต่าง ๆ เพื่อค้นหาเหตุผล 

ผู้เรียนแบบที่ 2  ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ให้ความส าคัญกับความรู้ที่เป็นทฤษฏี
รูปแบบ ความรู้ การค้นคว้าข้อมูลจากต ารา แล้วน าข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ันมาคิดวิเคราะห์เพื่อให้น าไปสู่
ความคิดรวบยอด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน 4 MAT ที่ตอบสนองการเรียนรู้ แบบน้ี เช่นในขั้นที่ 3     
ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การระดมความคิดอภิปรายหลักการใช้        
ราชาศัพท์ให้เหมาะสมกับล าดับชั้นพระราชวงศ ์แผนที่ 2 การระดมความคิดอภิปรายเร่ืองค าสรรพนามราชาศพัท์ 
แผนที่ 3 การระดมความคิดอภิปรายเร่ือง หลักการใช้ทรง ทรงพระ เสด็จ ทูลเกล้าฯ และ น้อมเกล้าฯ  แผนที่ 4 
การระดมความคิดแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนในการตอบค าถามกระตุ้นความคิด ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้เหล่าน้ี
สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่ถนัดการใช้สมองซีกขวา ในกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนที่ 1 นักเรียนแบ่งกลุ่มและเขียนสรุปตารางอธิบายหลักการใช้ค าราชาศัพท์ให้
เหมาะสมกับล าดับชั้นพระราชวงศ์ รวมถึงหลักการเปลี่ยนค านามสามัญเป็นค านามราชาศัพท์ แผนที่ 2 นักเรียน
น าผลการอภิปรายมาเขียนอธิบายหลักการใช้ค าสรรพนามราชาศัพท์ การใช้ค าขึ้นต้นลงท้ายในการกราบบังคม
ทูลพระกรุณา กราบบังคมทูล กราบทูล ทูลด้วยวาจา และการเขียนหนังสือ แผนที่3 นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
อธิบายการใช้ทรง ทรงพระ เสด็จ ทูลเกล้าฯ และน้อมเกล้าฯ รวมทั้งให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อน าเสนอผลงาน
ของตนหน้าชั้นเรียน แผนที่ 4 ครูให้นักเรียนตอบค าถามจากบัตรภาพ  โดยครูจะแสดงบัตรภาพต่าง ๆ และให้
นักเรียนตอบว่าสิ่งของในภาพตอ้งใช้ค าทูลเกล้าฯ หรือ น้อมเกล้าฯ  จึงจะถูกต้อง กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ในเร่ืองที่ตนเรียนอย่างถาวร เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนค้นความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งหาเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ซ่ึงตอบสนองต่อผู้เรียนที่ถนัดคิดวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ันมาคิด
วิเคราะห์เพื่อให้น าไปสู่ความคิดรวบยอด 

ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส านึก จะมีขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด           
ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง ซ่ึงผู้เรียนแบบน้ีจะชื่นชอบกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติตาม
ความสามารถ ความถนัด และความถนัดของตนเอง กิจกรรมที่ตอบสนอง ได้แก่ ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติ        
จากกรอบความคิดที่ก าหนด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนท าใบงานเร่ือง การใช้ค านามราชาศัพท์ แผนที่ 2 
นักเรียนท ากิจกรรม “สรรพนามง่ายนิดเดียว” แผนที่ 3 นักเรียน ท ากิจกรรม “ใช้ค ากริยาให้ถูก” แผนที่ 4 
นักเรียนท ากิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ราชาศัพท์” ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความถนัดในการใช้สมอง ซีกซ้าย 
เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในขั้นน้ี ผู้เรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา และคิดหาค าตอบจากกรอบความคิดที่ครู
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ก าหนดให้ ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นน้ี เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนท า
สมุดเล่มเล็กรวบรวมค านามราชาศัพท์ 50 ค า พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยคการใช้ค าน้ัน ๆ ด้วย แผนที่ 2 
นักเรียนแต่ละกลุ่มท า Power Point อธิบายหลักการใช้ค าสรรพนามราชาศัพท์ แผนที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มท า 
Power Point อธิบายหลักการใช้ค ากริยาราชาศัพท์ แผนที่ 4 นักเรียนเขียนข่าวในพระราชส านักความยาว             
10-15 บรรทัด โดยก าหนดสถานการณ์ขึ้นเอง ทั้งน้ีเน้ือหาในข่าวต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทยและไม่ดูหมิ่น
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นน้ีจะตอบสนองผู้เรียนที่ถนัดการใช้สมองซีกขวา                
เพราะผู้เรียนแบบน้ีจะชอบวิธีการใช้ทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับ 
กาญจนา คุณารักษ์ (2553 หน้า 373) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส านึก จะมีความสนใจกระบวนการ
ปฏิบัติจริงและสนใจการการทดสอบทฤษฎตี่าง ๆ   ด้วยการวางแผนข้อมูล ข่าวสาร น าความรู้ที่เป็นนามธรรมเพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การท าแบบฝึกหัด 

ผู้เรียนแบบที่ 4 ผู้เรียนที่มีความถนัดในการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วน ามาลงมือปฏิบัติ 
ผู้เรียนแบบน้ีจะเรียนจากการลงมือปฏิบัติ ลงมือท าในสิ่งที่ตนชอบและสนใจ ชอบรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ
ค าแนะน าจากผู้อ่ืน เพื่อน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ เหล่าน้ันมาประมวลเข้าเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการท้าทาย
ความสามารถของตนในการใช้ความรู้ที่ได้สะสมมา กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน  4 MAT ที่ตอบสนอง            
การเรียนรู้แบบน้ี เช่นในขั้นที่ 7 วิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นน้ี ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน  (สมุดเล่มเล็กรวบรวม
ค านามราชาศัพท์) แผนที่ 2 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน (Power Point อธิบายหลักการใช้       
ค าสรรพนามราชาศัพท์) แผนที่ 3  นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน (Power Point อธิบายหลักการใช้
ค ากริยาราชาศัพท์) แผนที่ 4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องขอชิ้นงาน (การเขียนข่าว          
ในพระราชส านัก) รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิเพื่อพัฒนาชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในขั้นน้ีจะเป็นขั้น
ที่ตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดในการใช้สมองซีกซ้าย  ส่วนในขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์                   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นน้ี ได้แก่ แผนที่ 1 นักเรียนน าเสนอสมุดเล่มเล็กรวบรวมค านามราชาศัพท์              
แผนที่ 2 นักเรียนน าเสนอ Power Point อธิบายหลักการใช้ค าสรรพนามราชาศัพท์ แผนที่ 3 นักเรียนน าเสนอ 
Power Point อธิบายหลักการใช้ค ากริยาราชาศัพท์ แผนที่ 4 นักเรียนน าเสนอข่าวในพระราชส านัก นอกจากน้ี
ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม โดยก าหนดให้เป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับกาญจนา คุณารักษ์ (2553 หน้า 373) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนแบบที่ 4 จะสนุกกับ
วิธีการที่ค้นพบด้วยตนเองถนัดการรับรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจนกลายเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมหรือ
ประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกัน
และกัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอชิ้นงานของตน 

จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT เป็นการตอบสนองการเรียนรู้ผู้เรียน
ทั้ง 4  แบบ เพราะมีการค านึงถึงสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ความคิดรวบยอด           
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คิดวิเคราะห์  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มีความคิด กล้าแสดงออก ท าให้นักเรียนสนใจเน้ือหาการเรียนมากยิ่งขึ้นจึง
ท าให้นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ราชาศัพท์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย 
วิธีสอนแบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศรา  วงษ์สุบรรณ์ (2553) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง การแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และสอดคล้อง
กับงานวิจัย นิตยา  ไพบูลย์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาทักษะการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 
MAT ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้  4 MAT  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อ  
การเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT  ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด  

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบ 4MAT พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัด          
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน 4 แบบ  เป็นกิจกรรมการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน 
และเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาไปพร้อมกัน นอกจากน้ี             
ยังฝึกให้นักเรียนกล้าคิดและยอมรับเหตุผลของผู้อ่ืนที่แตกต่านกันได้ ซ่ึงผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สู่
ขวัญ  ตลับนาค (2556) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เร่ืองค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              
ที่จัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองหน่ึง(แก้วนิมิตร) ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง  ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดับ .05 นอกจากน้ีความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับเห็นด้วยมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง  (2547 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาทักษะการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี่ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ี 3 โรงเรียนวัดวังน้ าขาว โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT พบว่า
ความสามารถในการแต่งร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักร
การเรียนรู้ 4MAT ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียน        
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน นอกจากน้ีความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 3 ที่มีต่อ               
การแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี่ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักการเรียนรู้ 4  MAT พอใจ              
การจัดกิจกรรมเรียนรู้  

5.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วย                         
วิธีสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติน้ีมีล าดับขั้นตอนที่
สามารถเรียงเน้ือหาให้ เข้ากับบริบทและสภาพนักเรียนได้  รวมถึงครูสามารถอธิบายความรู้เ พิ่มเติม                                       
ให้ นักเรียนที่ ไม่เข้าใจใน เร่ือง ค าราชาศัพท์และยังมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยการ                      
ให้ นักเรียนค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียน รู้ จึงท าให้ นักเรียนกลุ่มควบคุม                            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ค าราชาศัพท์สูงขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้ ง  4 แบบ กิจกรรมการเรียน รู้ที่ จั ดขึ้ นจึ งต้ องมีความหลาหลายสอดคล้องกับผู้ เ รียน แต่ละแบบ                     
อีกทั้ งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้ ง 2 ซีก ทั้ ง น้ีในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ ครูผู้สอน                
ต้องเตรียมการสอนพร้อม โดยการศึกษาผู้เรียน และวางแผนการจัดการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเน้ือหา 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างาน         
ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา มีแนวคิดว่าผู้เรียนมี 4 แบบ ฉะน้ันหากผู้เรียนขาดเรียนชั่วโมงใดชั่วโมงหน่ึง              
อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังน้ัน หากผู้เรียนคนใดที่ขาดเรียนในชั่วโมงใด ควรจะต้องให้ผู้เรียน ได้
ลงมือท ากิจกรรมที่ขาดไปนอกเวลาเรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4MAT กับเน้ือหาหลักภาษาอ่ืน ๆ 

แล้วมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้วย 
2. ควรมีการศึกษ าเป รียบเที ยบการจัดการเรียน รู้โดยใช้ วิธี สอนแบบ  4MAT กับวิธี สอน                   

แบบอ่ืน ๆ เช่น  วงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เป็นต้น 
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