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บทคัดยอ 

                รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหวางวิธีการสอนแบบ 4 MATกับวิธีการสอนแบบปกติท่ีศึกษา

ในภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2561 วัตถุประสงค ดงัน้ี 1.) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศ

ในภาษาไทย กอนการเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 2.) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคํา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย กอนการเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT 3.) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนแบบ
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ปกติ กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ังน้ีคือ นักเรียนกลุมตวัอยางท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ีไดมาจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ปการศึกษา 2561 จํานวน 80 คน จํานวน 2 หอง โดยผูวิจัยใชผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

มาวิเคราะห (one- way anova) หาหองท่ีมีผลคะแนนไมแตกตางกัน จากน้ันผูวิจัยสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากอีกคร้ัง

หน่ึงเพ่ือเลือกเปนกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT และกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของกลุมท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT หลงัเรียนจะสงูกวาวิธีสอนแบบปกต ิ อยางมีนัยสาํคญัทางสถติิท่ี .05 ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT หลังเรียน

จะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ี .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของ

กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกตหิลงัเรียนจะสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ี .05 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน;  คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย; วิธีสอนแบบ 4 MAT 

 

Abstract 

Independent study report on the comparison of learning achievement on the comparison of 

learning achievement in Thai language subject Foreign language words in Thai Of Mathayom Suksa 3 

students, Kasetsart University Demonstration School Center for Educational Research and 

Development Between the 4 MAT teaching methods and the conventional teaching methods studied 

in the second semester of the academic year 2561. The objectives are as follows: 1.) to compare the 

learning achievement on foreign language words in Thai language Before and after learning with 

normal teaching methods 2.) to compare learning achievement in foreign language words in Thai 

language Before and after learning with 4MAT teaching methods 3.) to compare learning achievement 

in foreign language words in Thai language Who were taught by using 4MAT teaching methods and 

normal teaching methods This sample group is The sample group used in this experiment was 80 

students from Mathayomsuksa 3 students, academic year 2018, number 2, and the researcher used 

Thai language achievement for the first semester of academic year 2018 to analyze (one-way anova). 

Find rooms that have 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 4 MAT teaching 

methods and the control group received the conventional learning method. The research found that 

Learning achievement in foreign language words in the Thai language of the group that received 

learning management using the 4 MAT method after studying is higher than the conventional method. 

With statistical significance at .05. Learning achievement in foreign language words in Thai language Of 
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the group receiving learning management using the 4 MAT method after the study is higher than 

before learning at the statistical significance of .05. Learning achievement in foreign language words in 

Thai language Of the group that received the learning by conventional teaching method after the 

study was significantly higher than before learning at .05 

 

บทนํา 

 ในการติดตอสื่อสารระหวางกันน้ันสิ่งหน่ึงท่ีถือเปนเคร่ืองมือสําคญัในการติดตอน้ันก็คือภาษา เพราะภาษาไมใช

แคการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารแตยงัเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศอ่ืนๆอีกดวย ภาษาไทยเปน

เอกลักษณประจําชาต ิเปนสมบตัิทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติให

มีความเปนไทย อีกท้ังยงัเปนเคร่ืองมือในการตดิตอสื่อสารความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบ

กิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาชาติไดอยางสันติสขุ   และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู 

ประสบการณ จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยตีลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความ

ม่ันคง  ทางสงัคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนสื่อท่ีแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี  ชีวทัศน 

โลกทัศน และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทยจึงเปนสมบตัิของชาติท่ีควรคาแก

การเรียนรู เพ่ืออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  

 เน่ืองดวยความสัมพันธอันดีงามระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนหรือติดตอกันโดย

ผานภาษาเปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารและถายทอดระหวางกัน ไมวาจะเปนดานการคาขาย  ดานสังคม  ดานการเมือง

การปกครอง  ดานเศรษฐกิจ  รวมไปถงึดานศาสนา ทําใหเกิดการรับเอาภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยอันไดแก 

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ โดยสงผลใหเกิดการยืมคําของคําในภาษาน้ันๆ เกิดการ

สรางคาํใหมๆขึ้นมาใช รวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสรางหรือการเรียบเรียงประโยค 

 ปญหาของการเรียนการสอนเร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาไทยวิวิธภาษา

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการท้ังสิ้น 10 ภาษา  ไดแก  ภาษาบาล ีภาษาสันสกฤต  

ภาษาเขมร  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาชวา  ภาษามอญ  ภาษาญี่ปุน  ภาษามลายแูละภาษาอาหรับ  โดยรวบรวมคํา

และอธิบายความหมายของคาํภาษาตางประเทศท่ีปรากฏในภาษาไทย ในดานของนักเรียนเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิจาก

ความรู ความจํา ความเขาใจของนักเรียนอยูในระดับนอย นักเรียนไมสามารถรูวาคําใดเปนคําไทยแทหรือคําใดเปนคาํ

ภาษาตางประเทศมีท่ีมาจากภาษาอ่ืนไดและไมสามารถอธิบายความหมาย ของคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยหรือเกิด

การสับสนกฎเกณฑ ขอบงัคับของคําในภาษาน้ัน เน่ืองจากครูจะใหความสําคัญกับหลักเกณฑตางๆเปนสาํคญัโดยใชวิธีการ
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บรรยายแลวใหทองจํา จึงทําใหนักเรียนรูสึกวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ียาก  นาเบื่อจนไมเห็นความสําคัญของเร่ืองน้ี เพ่ือการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ใหดีขึ้นจึงเปนหนาท่ีของครูจึงตองมีความรูแมนยาํ

ในเน้ือหาและความสามารถในการถายทอดความรูไปยังนักเรียนจะตองจัดหารูปแบบใหมๆ  วิธีการสอนหรือจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตางๆ ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้นหรือการนําเอาสิ่งประดิษฐ  สื่อการสอน นวัตกรรมใหมๆเขามา

ใช เพ่ือไมทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกนาเบื่อ รูสึกซํ้าซากจําเจ แตกลับทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความเขาใจ

ตลอดจน  เกิดทัศนคติท่ีดีในการเรียนวิชาภาษาไทย จากสภาพปญหาน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา หลักภาษาไทยเปนสิง่ซ่ึงควร

แกไขปรับปรุงพัฒนาใหดขีึ้นโดยผูวิจัยไดนําหลักภาษาไทยเร่ืองคาํยืมภาษาตางประเทศมาวิเคราะหและทําการวิจัย

เน่ืองจากเปนเน้ือหาท่ีเขาใจยากจนนักเรียนแยกแยะไดไมถูกตองประกอบกับเน้ือหาน้ีนํามาออกขอสอบทุกคร้ัง 

การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองของหลักภาษาเปนเร่ืองท่ียากท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและ

เกิดความรูท่ีคงทน ดวยเหตุน้ีจึงตองจัดกิจกรรมการสอนใหผูเรียนน้ันเกิดการรับรู ความเขาใจและความสนุกสนานในการ

เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบ 4MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงสงเสริมความถนัดของ

ผูเรียนและสงเสริมการใชสมอง 2 ซีกอยางสมดลุกัน อันจะสงผลใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ และผูเรียนไดเกิดการ

พัฒนาอยางเต็มท่ี ผูเรียนจะสามารถสรางความรูดวยตนเองในเร่ืองท่ีเรียน จะเกิดความรู ความเขาใจ และนําความรูความ

เขาใจน้ันไปใชได และสามารถสรางผลงานท่ีเปนความคดิสรางสรรคของตนเอง รวมท้ังไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ 

อีกจํานวนมาก ดังน้ัน ลักษณะเดนของรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ 4 MAT จะชวยสงเสริมการคดิวิเคราะหตาม

กรอบความแตกตางระหวางบุคคล ตามขั้นตอนดงัน้ีไดแก1. การนําเสนอประสบการณท่ีมีความสัมพันธกับผูเรียน 2. การ

เสนอเน้ือหา สาระขอมูลแกผูเรียน 3. การฝกปฏิบัตเิพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด 

4. การนําความคดิรวบยอดไปสูการประยุกตใช  

วัตถุประสงคการวจิัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ระหวางการเรียนดวยวิธีการสอนแบบ4 MAT และ วิธีการสอนแบบปกต ิ

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 กอนและหลังเรียน ดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 กอนและหลังเรียน ดวยวิธีการสอนแบบปกต ิ

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT สูง

กวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ี .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT 

หลังเรียนจะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ี .05 
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของกลุมท่ีไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบ

ปกติหลงัเรียนจะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหงหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หอง 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ไดแก นักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

80 คน จํานวน 2 หอง โดยผูวิจัยใชผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 มาวิเคราะห (one- way 

anova) หาหองท่ีมีผลคะแนนไมแตกตางกัน จากน้ันผูวิจัยสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือเลือกเปนกลุม

ทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT และกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ  

3. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกต ิ

 4. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผลการวิจัยทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ไดรับการพัฒนาดี

ขึ้น 

 2. ผลการวิจัยเปนแนวทางการเรียนรูสําหรับครูท่ีนําวิธีสอนแบบ 4 MAT ไปใชในเน้ือหาหรือกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืน ๆ 

 3. ผลการวิจัยเปนแนวทางในการวิจัยคร้ังตอไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

  1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ไพโรจน คะเชนทร(2556 : 89) ใหคําจํากัดความผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา คือคุณลักษณะ รวมถงึความรู 

ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคลไดรับจากการเรียนการ

สอน ทําใหบคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการ

ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร  ตลอดจน

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ท้ังในโรงเรียน ท่ีบาน และสิง่แวดลอมอ่ืนๆ รวมท้ังความรูสึก 

คานิยม จริยธรรมตางๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2552 : 166) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิไววาเปนผลการเรียนรูตามแผนท่ีกําหนดไว

ลวงหนา อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงทีผานมา สิง่ท่ีมุงวัดจึงเปนสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรู

ภายใตสถานการณท่ีกําหนดขึ้นซ่ึงอาจเปนความรูหรือทักษะบางอยาง 
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ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากขางตนน้ีสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลท่ีเกิดจากการ

เรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีแสดงใหเห็นถงึดานความรู ความสามารถ ความรูสึก คานิยม จริยธรรมหลักจาก

การจัดการเรียนการสอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

 1.2 วิธีการสอนแบบ 4 MAT กลาวถึงลักษณะการพัฒนาสมองท้ังสองซีก 8ขั้น 

ข้ันที่ 1 ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของส่ิงที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ผูสอนกระตุนความสนใจและแรงจูงใจใหผูเรียนคิดโดยใชคําถามท่ีกระตุนใหผูเรียน สงัเกตการออกไปปฏิสัมพันธ

กับสภาพแวดลอมจริงของสิ่งท่ีเรียน  

ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหประสบการณ (พัฒนาสมองซีกซาย) 

ผูสอนกระตุนใหผูเรียนอยากรูและสนใจในสิ่งท่ีเรียน โดยใหผูเรียนวิเคราะหหา เหตุผลใหฝกทํากิจกรรมกลุมอยาง

หลากหลาย เชน ฝกเขยีนผังมโนมติ (Concept Mapping) ผูเรียน ชวยกันระดมสมอง มีการอภิปรายรวมกัน 

ข้ันที่ 3 ช้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ผูสอนเนนใหผูเรียนไดวิเคราะหอยางไตรตรอง นําความรูท่ีไดมาเชื่อมโยงกับขอมูล รับควาโดยจัดระบบวิเคราะห 

เปรียบเทียบกับการจัดลําดบัความสัมพันธของสิง่ท่ีเรียน  

ข้ันที่ 4 ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซาย) 

ผูสอนใหทฤษฎีหลักการท่ีลึกซ้ึง โดยเฉพาะรายละเอียดของขอมูลตางๆ เพ่ือให เรียนเขาใจและพัฒนาความคิด

รวบยอดของตนในเร่ืองท่ีเรียน จึงควรจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนคนควา หาความรูจากใบความรูแหลงวิทยาการทองถิ่น การ

สาธิต การทดลอง ดูวีดีทัศนการใชหองสมุด  

ข้ันที่ 5 ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (พัฒนาสมองซีกซาย) 

ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ทําแบบฝกหัด การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการทําแบบฝกหัดท่ี

ถูกตอง ชดัเจน ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนชักถามขอสงสัยกอนปฏิบัต ิกิจกรรม  

ข้ันที่ 6 ข้ันสรางช้ินงานเพ่ือสะทอนความเปนตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ผูสอนแสดงความสามารถของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจเพ่ือ สรางสรรคชิ้นงานของตนเอง เปนการแสดง

ถึงความเขาใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ชิ้นงาน ไดแก สมุดภาพ พรอมคําบรรยาย สิ่งประดิษฐ ภาพวาด นิทาน แผนพับ ฯลฯ  

ข้ันที่ 7 ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช (พัฒนาสมองซีกซาย) 

ผูสอนใหผูเรียนวิเคราะหชิ้นงานของตน อธิบายขั้นตอนการทํางานอุปสรรคในการ ทํางานและวิธีการแกไข โดย

บูรณาการประยุกตใชเพ่ือเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรืออนาคต อาจวิเคราะห ชิ้นงานในกลุมยอยหรือกลุมใหญตามความ

เหมาะสม 
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ข้ันที่ 8 ข้ันแลกเปล่ียนประสบการณเรียนรูกับผูอื่น (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ผูสอนใหผูเรียนนําผลงานของตนเองมานําเสนอจัดแสดงในรูปแบบตางๆ เชน การ จัดนิทรรศการ จัดปายนิเทศ 

โดยใหสมาชิกกลุมอ่ืนไดชื่นชมและผลดักันวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค เปนการฝกใหผูเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

กลาวโดยสรุป ผูวิจัยเลือกขั้นตอนวิธีการสอนขางตนซึงเปนเปนการสอนโดยใชกิจกรรมจัดไดอยางเปนระบบโดย

จะตองเตรียมเน้ือหาและจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย มุงหวังในการพัฒนากระบวนการของสมองท้ังซีกซายและขวา

ไปดวยกันใหทํางานรวมกันอยางสมดุล โดยเร่ิมจากการแบงนักเรียนเปน 4 แบบ จากน้ันพัฒนาอยางขั้นตอน 8 ขั้น ทําให

เกิดความสุขในการเรียน 

1.3 คํายืมภาษาตางประเทศ  

ศึกษาธิการ (2556 : 143) กลาวถึงลักษณะการยืมคําภาษาตางประเทศเปนสิง่ท่ีเกิดขึ้นในทุกภาษาหากมีการ

ติดตอสื่อสารกับคนท่ีพูดภาษาน้ันๆ คําตางประเทศแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1. คําตางประเทศท่ีจําเปนตองใชหากคํา

ตางประเทศท่ีใชน้ันเปนคําเรียกสิ่งท่ีไมมากอนในสังคมไทย เชน เท็มปุระ ซาลาเปา เปาะเปยะ บารบคีิว ซีอ๊ิว ก็จําเปนตอง

ใชคําภาษาตางประเทศ 2. คําตางประเทศท่ีไมจําเปนตองใชคําตางประเทศท่ีมีคําไทยใชอยูแลวอาจแปลเปนคําไทยไดหรือ

มีศัพทบัญญตัิใชอยูแลว ก็ควรใชคําภาษาไทย เชน สตาท ใชวา เร่ิม คอนเฟรม  ใชวา ยืนยัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชงิทดลองแบบศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการสุมวัดกอนและหลังการทดลอง 

(randomized control group-pretest posttest design) กลุมทดลอง คือ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบซิปปา กลุมควบคุม 

คือ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกต ิ

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

   1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสาธิตแหงหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หอง 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหงหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง จํานวนหองละ 40 คน รวม

ท้ังสิ้น 80 คน  

3. ผูวิจัยไดคดัเลือกกลุมตัวอยางมาจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หองมาวิเคราะหโดยสถิต ิANOVA เพ่ือหาหองท่ีมีผลคะแนน

ไมแตกตางกัน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยมี 3 คูท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีไมแตกตางกัน ไดแก(1) กลุมท่ี 1- กลุมท่ี 2 

(2) กลุมท่ี 1- กลุมท่ี 3 (3) กลุมท่ี 2 - กลุมท่ี 3  ท้ังน้ีผูวิจัยจึงสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากเพ่ือเลือกเปนคูเปรียบเทียบ 

ไดแก กลุมท่ี 1 กับ กลุมท่ี 3 หลังจากน้ันผูวิจัยจึงสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือเลือกเปนกลุมทดลองท่ีใช

วิธีการสอน 4 MAT และกลุมควบคุมท่ีใชวิธีการสอนแบบปกต ิ ดงัน้ี (1) กลุมท่ี 3 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 
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จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT (2) กลุมท่ี 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 

จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกต ิ

3.2 การสรางและหาคุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง คาํภาษาตางประเทศในภาษาไทย ท่ีใชวิธีการสอนแบบ 4 MATจํานวน 4 แผน 

จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) 

2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง คาํภาษาตางประเทศในภาษาไทย ท่ีใชวิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 4 แผน 

จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) 

   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชนิด

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คํา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ตอผูเชีย่วชาญท้ัง 3 ทานเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลอง โดยใชเกณฑ

การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงค จากน้ันพิจารณาคาดชันีความ

สอดคลอง ซ่ึงตองมีคามากกวา หรือเทากับ 0.50 จึงจะถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑท่ียอมรับได 

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 40 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

5. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 

0.20 – 0.70  และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 – 0.80 จากน้ันเลือกขอสอบแบบปรนัยไว 30 ขอ  

6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไปหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใชสตูร KR 20 ของคูเตอรและริชารด

สัน (Kuder and Richardson) คาความเชื่อม่ัน(r) เทากับ0.84  

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบ 4 

MAT สูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ี .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบ 4 

MAT หลังเรียนจะสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ

หลังเรียนจะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ี .05 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 ระหวางการเรียนดวยวิธีสอนแบบ 4 MATและวิธีสอนแบบปกต ิ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียน 

N 𝑋𝑋 S.D. t P 

แบบ4MAT 40 22.30 3.98 *78 0.01 

แบบปกต ิ 40 19.65 3.16 

*P < .05 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย หลังเรียนระหวางวิธีการ

สอนแบบ 4MAT สูงกวากลุมวิธีการสอนแบบปกต ิ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT มี

คะแนนเฉลีย่เทากับ 22.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 สวนการเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 19.65 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 3.16 สอดคลองกับสมมุตฐิานท่ีกําหนด   

ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 กอนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT 

   

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

 

N x̄ S.D. t P 

กอนเรียน 40 18.48 3.79 
-33.97 .000* 

หลังเรียน 40 22.30 3.98 

*P < .05 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาตางประเทศในภาษาไทยดวยวิธีการสอนแบบ

4MATหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยกอนการเรียนดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT มี

คะแนนเฉลีย่เทากับ 18.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.79 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนมีคะแนนเฉลีย่

เทากับ 22.30 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 สอดคลองกับสมมุตฐิานท่ีกําหนด   

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 กอนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบปกต ิ

 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน N x̄ S.D. t Sig. 

กอนเรียน 40 17.95 3.20 
-7.06 .000* 

หลังเรียน 40 19.65 3.16 
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*P < .05 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาตางประเทศในภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบปกติหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 โดยกอนการเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

17.95 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 3.20 หลังการเรียนมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 19.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 3.16 สอดคลองกับสมมุตฐิานท่ีกําหนด   

 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนสาธิตแหงหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาระหวางการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีการสอนแบบ 4 MATกับวิธีการสอนแบบปกต ิสามารถอภิปรายการวิจัยได ดงัตอไปน้ี 

 5.1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของ นักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการเรียนดวยวิธีการสอนแบบ4 MAT และ วิธีการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยางมีนัยสาํคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 โดยกลุม ทดลองท่ีไดรับการเรียนรูดวยวิธีการสอน 4 MAT มีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวากลุมท่ีสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT 

เปน การจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียน 4 แบบ ผูเรียนแบบท่ี 1 ผูเรียนท่ีถนัดจินตนาการ  จะมีพฤติกรรมการคาํภาษาใด และ

ยังเปน การเชื่อมโยงใหนักเรียนสนใจการเรียนรูในเร่ืองท่ีกําลงัจะเรียนตอไปตามลําดบั ผูเรียนเรียนรู คือ เปนคนชางคิด 

ชางสงสยั ชอบเรียนรูดวยการสงัเกตและสัมผัส ชอบ การเรียนรูจากการฟง การเฝาด ูชอบจินตนาการ กิจกรรมการเรียนรู

ดวยวิธีสอน 4 MAT ท่ีผูวิจัยจัดเพ่ือใหความรูกับนักเรียนแบบน้ี คือการใหฟงเพลง หรือดูสารคดีแลวถามจากสิ่งท่ีไดฟง ได

เห็นเพ่ือเปนการกระตุนใหมีความอยากศึกษาหาท่ีมาคําน้ันวาเปนอยางไร ผูเรียนแบบท่ี 2 ผูเรียนถนัดการวิเคราะห เปน

ผูสนใจขอเท็จจริง ชอบเรียนรูจากการรับขอมูลขาวสาร และ สิง่ตางๆ เปนคนชางวิเคราะห มีเหตุผล กิจกรรมการเรียนรู

ดวยวิธีสอน 4 MAT คือการทําแผงผังความคดิหรือแผงผงัมโนทัศนในคํายืมภาษาตางๆเพ่ือใหผูเรียนไดรวมกันวิเคราะห

ความรูแลกเปลี่ยนดวยตนเอง ผูเรียนแบบท่ี 3 ผูเรียนท่ีถนัดการใชสามัญสาํนึก เปนผูเรียนท่ีชอบการเรียนรูจากการรับรู

ความคดิรวบยอดไปสูการลงมือปฏบิัติท่ีสะทอนระดับความเขาใจของตนเอง ผูเรียนแบบน้ีจะสนใจในวิธีการตางๆ อยากรู

วาสิ่งน้ันทํางานอยางไร ชอบท่ีจะไดลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอน 4MAT คือ การทํา  ใบงาน แบบฝกหดั 

ชิ้นงาน โดยใหสรางสรรคผลงานออกมาเปนสมุดภาพคํายืมหรือสมุดคําศัพท ผูเรียนแบบท่ี 4 ผูเรียนท่ีมีความถนัดในการ

เรียนรูประสบการณท่ีเปนรูปธรรมแลวนํามาลง มือปฏิบตัิ ผูวิจัยไดการจัดกิจกรรมดวยวิธีสอน 4 MAT ใหผูเรียนนําผลงาน

มาแลกเปลี่ยนโดยการจัดนิทรรศการ  บอรดความรู  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอน 4MAT เปนการตอบสนองการเรียนรู ผูเรียนท้ัง 4 แบบ เพราะมีการคํานึงถงึสภาพ

ความแตกตางระหวางบคุคลมุงพัฒนาการเรียนรู ความคดิรวบยอด คิดวิเคราะห เปนการฝกใหผูเรียนไดมีความคดิ กลา

แสดงออก เกิดความม่ันใจในตัวเอง ทําใหสนใจเน้ือหาการเรียนมากยิ่งขึ้น ไมนาเบื่อจําเจจึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธี

สอน 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยสงูกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
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สอดคลอง กับงานวิจัยของ นิศรา วงษสบุรรณ (2553) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแตงรอย

กรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MATกับการจัดการเรียนรูดวยวิธี

สอนแบบปกต ิโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแตงรอยกรองประเภทโคลงสีสุ่ภาพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 โดยกลุม

ทดลองสูงกวา กลุมควบคุม และสอดคลองกับงานวิจัย 

5.2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาตางประเทศในภาษาไทยของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 กอนและหลังเรียน ดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ี

ระดับ .05 โดยกลุมทดลองท่ี ไดรับการเรียนรูดวยวิธีการสอน 4 MAT มีคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู

กวากอน เรียน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียน 4 แบบเปน

กิจกรรมการสอนท่ีคํานึงถงึผูเรียนท่ีความรูความสามารถแตกตางกันและเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาสมองท้ัง 2 ซีก 

สมองซีกซายและสมองซีกขวาไปพรอมกัน และยงัสามารถทําใหนักเรียนมีความสามัคคีกัน  มีนํ้าใจชวยเหลือกัน และ

สามารถทํางานเปนทีมไดซ่ึงผลดงักลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ  ยงัสอดคลองกับงานวิจัยของชญานิศ  ทิพยชาติ (2555) 

ศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4MAT เร่ืองประโยคซับซอน ชั้น

มัธยมศกึษาปท่ี 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยท่ีจัดการเรียนรูแบบ4MAT หลัง

เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 

5.3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของ นักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียน ดวยวิธีการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุมควบคุมท่ีไดรับการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบปกต ิ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองดวย เรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกตมีิการจัดลําดับขั้นตอนท่ีสามารถเรียงเน้ือหาใหเขากับสภาพ

นักเรียนได ตั้งแตขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป รวมถึงครูสามารถอธิบายความรูเพ่ิมเติมใหนักเรียนท่ีไมเขาใจได และยงัมี

กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาของนักเรียน โดยการใหนักเรียนคนควา ศึกษาหาความรูไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู ดวย

เหตุน้ีจึงทําใหนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาตางประเทศในภาษาไทย สงูขึ้น และมีกิจกรรม

ท่ีสงเสริมกระบวนการคดิวิเคราะห จัด กิจกรรมท่ีกระตุนนักเรียนมีความสนใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดพบขอสงัเกตท่ีอาจกอใหเกิดประโยชนในการศึกษาคร้ังตอไป ดงัน้ี 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองการเรียนรูแบบ 4 MAT อาจตองจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหสอดคลอง

กับขั้นของสมองท้ังสองซีก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความถนัดของนักเรียน และความพรอมของครูท่ีจะจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 
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2. การจัดการเรียนโดยใชวิธีน้ีหากนักเรียนไมมาหรือขาดเรียนไป กระบวนการทํางานของสมองก็จะไมถูกทํางาน

ไปตามรูปแบบหรือขั้นของ 4MAT อันไดแก ถนัดจินตนาการ  ถนัดการวิเคราะห  ถนัดการใชสามัญสาํนึก ถนัดการรับรู

จากประสบการณรูปธรรม ไปสูการลงมือปฏิบัต ิ

   

ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีจัดการเรียนรูแบบ4MAT ในสาระอ่ืนๆ เชน สาระท่ี 1  การ

อาน สาระท่ี 2  การเขยีน  สาระท่ี 3  การฟง  การดู  และการพูด 

สาระท่ี 4  วรรณคดีและวรรณกรรม 

2. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิเร่ืองคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT กับวิธีอ่ืนๆ 
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