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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวธิีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่
สุภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ประชากร คอืนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมด 137 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จ านวน 
2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนนสอบกลางภาคในครั้งที่ผา่นมา น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดย
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เลือกจากห้องเรียนที่มีคะแนนไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ 2 ห้องเรียน แล้วท าการสุ่มอย่างงา่ย 
(simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดผ้ลแบง่ออกเป็นกลุ่มทดลอง 
1 ห้อง คือ ม.3/12 จ านวน 45 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือ ม.3/11 จ านวน 45 คน 

รูปแบบการวิจัย คือ การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโคลงสี่สุภาพดว้ยวธิีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
(2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโคลงสี่สุภาพด้วยวิธีการสอนแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองโคลงสี่สุภาพโดยใช้คา่เฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา่ T แบบอิสระต่อกัน (t-
test Independent) และแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test Dependent)  ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับวิธีการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ; การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT; การสอนแบบปกต ิ
 
Abstract 

The purposes of this research were to: (1) compare the 9th Grade Students’ learning 

achievement of the Khlong Si-suphab poem via learning activities by using 4 MAT and 

Conventional Teaching Method, (2) compare the 9th Grade Students’ learning achievement of 

the Khlong Si-suphab poem demonstrated prior to and after the engagement of learning 

activities by using 4 MAT, and (3) compare the 9th Grade Students’ learning achievement of the 

Khlong Si-suphab poem demonstrated prior to and after the engagement of learning activities 

by using Conventional Teaching Method. The Population consisted of 3 classes of 9th Grade 

Students in Suksanareewittaya School semester in the academic year of 2018,  137 students. 

The sample consisted of 2 classes of 9th Grade Students in Suksanareewittaya School, selected 

by the last semester midterm exam scores to be analyzed by ANOVA statistic by chose from 

classes that are not any different scores and using simple random sampling technique with a 

classroom unit, classified as an experimental group of M.3/12 45 students exposing to the 



3 
 

learning activities by using 4 MAT and a controlled group of M.3/11 45 students exposing to 

the learning activities by using Conventional Teaching Method.  

Research Design is Experimental Research. The instruments using to collect data 

included: (1) lesson plans constructed of the Khlong Si-suphab poem with the themes of 

learning activities by using 4 MAT, (2) lesson plans constructed of the Khlong Si-suphab poem 

with the themes of Conventional Teaching Method and (3) an achievement test of the Khlong 

Si-suphab poem. The collected data were analyzed by the statistical means of mean, standard 

deviation and t-test (Independent and Dependent).The findings were as follows: (1) In 

comparison of the 9th Grade Students’ learning achievement of the Khlong Si-suphab poem, 

the experimental group of learning activities by using 4 MAT and Conventional Teaching 

Method were found significantly different at the level of .05 whereas the learning achievement 

of students of experimental group was found higher. (2) In terms of learning activities by using 

4 MAT in the learning achievement of the Khlong Si-suphab poem, the 9th Grade Students’ 

learning achievement were found significantly different at the level of .05 and the posttest of 

learning achievement was found higher. (3) In terms of Conventional Teaching Method in the 

learning achievement of the Khlong Si-suphab poem, the 9th Grade Students’ learning 

achievement were found significantly different at the level of .05 and the posttest of learning 

achievement was found higher. 

 

Keywords: Students’ learning achievement of the Khlong Si-suphab poem; learning activities 

by using  4 MAT; Conventional Teaching Method. 

 
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบนั นอกจากจะมุง่เน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะ การฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียน และหลกัการใช้ภาษา รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมแล้ว ยังต้องศึกษาเก่ียวกับบทร้อย

กรอง เนื่องจากบทร้อยกรองเป็นงานประพนัธ์ที่ต้องใช้ศิลปะในการเลือกสรรถ้อยค าให้เกิดความไพเราะงดงาม 

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปน็ชาติที่มีวัฒนธรรมทางภาษาทีส่วยงาม และยังเปน็เครื่องยืนยนัถึงความเจริญ

งอกงามทางดา้นอารยธรรม ผู้สอนจึงต้องสนบัสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนบทร้อยกรอง 
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ในฐานะที่เปน็ครูผู้สอนวชิาภาษาไทยในระดับชันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ผู้วิจัยไดส้ังเกตจากการจัดการเรียน

การสอนซึ่งได้พบปญัหาในการเรียนบทร้อยกรอง โดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพซึ่งเปน็ร้อยกรองที่นักเรียนแต่งผิด  

ฉันทลักษณ์มากที่สุด เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจรูปแบบฉันทลกัษณ์และลักษณะเฉพาะของโคลงสี่สุภาพ และคิด

ว่าโคลงสี่สุภาพเป็นเร่ืองที่เข้าใจยาก เพราะมีลักษณะข้อบังคับทีซ่ับซ้อนกว่ากลอนสุภาพและกาพย์ยานี11 ที่เคย

เรียนมา จึงเกิดความเบื่อหน่ายและขาดแรงจูงใจในการเรียน ปญัหาทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สภุาพจึงเป็นปัญหา

ที่ครูผู้สอนจ าเปน็ต้องแก้ไข เนื่องจากครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ดังนั้นจึงต้องศึกษาวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโคลงสี่สุภาพเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพได้

ต่อไป 

จากที่กล่าวมาข้างตน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมีวิธีการสอนและการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมตรงกับความสนใจของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่สมควรน ามาทดลองใช้คือ 

การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ทีช่่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยเปน็ผล

มาจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เพราะการจัดการ

เรียนรู้แบบ 4MAT เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน โดยการพัฒนา

สมองทั้ง 2 ซีก ซึ่งเป็นการพฒันาผู้เรียนในดา้นความคิดและศักยภาพที่เก่ียวกับจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ จึงมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
วิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวธิีการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวธิีการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวธิีการสอนแบบปกติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 137 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มา

โดยการน าคะแนนสอบกลางภาคในครั้งที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกจากห้องเรียนที่มี
คะแนนไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ 2 ห้องเรียน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้ผลแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง คือ ม.3/12 
จ านวน 45 คน และกลุ่มควบคมุ 1 ห้อง คือ ม.3/11 จ านวน 45 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  

1. ตัวแปรต้น (independent variable) ได้แก่ วิธีการสอน จ าแนกเป็น  

 1.1) วิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

 1.2) วิธีการสอนแบบปกติ  

2. ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพของนักเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาที่น ามาสร้างเคร่ืองมือ ก าหนดขึ้นตามตัวชี้วดัสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตรการศกึษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐาน       ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญัญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง  และ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ โคลงสี่สุภาพ 
 ระยะเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้เวลาสอนกลุ่มละ 8 ชัว่โมง ทัง้นี้ไม่

รวมเวลาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้แนวทางในการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนบทร้อยกรองระดับชั้นอื่น 

 2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพสูงขึน้ ด้วยวิธีการสอนโดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้องกับการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง

โคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระหวา่งวิธีการสอนโดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ  

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT วัชรา เล่าเรียนดี (2560, หน้า 192) ได้สรปุไว้วา่ การจัดการเรยีนรู้

แบบ 4 MAT เป็นแนวคิดในเร่ืองการท างานของสมองสองซีกทีป่ระสานกัน โดยการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนที่ค านึงถึงแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ซึ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีรูปแบบทัง้หมด 

4 ส่วน  8 ขั้นตอน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตนเอง ในส่วนนี้แบง่ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ และขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ ์

ส่วนที่ 2 สร้างความคิดรวบยอด ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างประสบการณ์เป็น

ความคิดรวบยอด และขัน้ที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล (หาความรู้เพิ่มเติม)  

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและการสรา้งชิน้งาน ในส่วนนีแ้บ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 5 ท าตาม

แนวคิดที่ก าหนด และขั้นที่ 6 ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตน ในส่วนที่ 4 กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ขั้นเช่นกัน 

คือ ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น 

 การสอนแบบปกติ Chris Cobb (2017, หน้า 145) ได้สรุปวา่ การสอนแบบปกติเป็นการจัดการสอน

ตามรูปแบบของการสอนของ Smith & Ragan ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการ

เรียนรู้ประเภทอื่นได้  โดยประกอบไปด้วย 3 ข้ันตอนอย่างเปน็ล าดับ ดังนี้  

 1. ขั้นน า (Introduction) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกิจกรรม สร้างแรงจูงใจผู้เรียน โดยการ

แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ และแจ้งผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
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 2. ขั้นสอน (Body) เป็นการพูดคุยเพื่อเรียกคืนความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา สอนตามกระบวนการ 

โดยมีการใช้กิจกรรมและตัวอย่าง เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อเน้นความสนใจต่อผู้เรียน 

 3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion & Assessment) เป็นการสรุปและทบทวนการเรียน เพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อีกครั้งก่อนจบการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ และน ามา

ปรับปรุงการแก้ไข 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2529, หน้า 29) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียน หมายถึง 

ความส าเร็จทางการเรียนรู้ในด้านความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการทดสอบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ด้านตา่ง ๆ ซึ่งเปน็ผลมาจากการจัดการเรียนรู้ 

โคลงสี่สุภาพ ฐะปะนีย์  นาครทรรพ (2520, หน้า 244) ได้กลา่วถึงฉันทลักษณ์หรือข้อบังคับของโคลงสี่

สุภาพไวว้่า หนึ่งบทมี 4 บาท บาทที่ 1, 2 และ 3 มีบาทละ 2 วรรค และมีจ านวนค าเท่ากนัทั้ง 3 บาท ส่วนบาท

ที่ 4 มีสองวรรคเช่นกัน แต่มีจ านวนค าเพิ่มข้ึนในวรรคท้ายอีก 2 ค า ส่วนจ านวนพยางค์หรือค าในโคลงหนึ่งบทจะ

มีจ านวนค าทัง้หมด 30 ค า ไม่นบัรวมค าสร้อยซึ่งเป็นค าที่แต่งเตมิท้ายบทของโคลงตามข้อบังคับเพื่อท าให้ได้

ความครบ ซึ่งต าแหนง่ที่ก าหนดให้เติมค าสร้อยได้ คือ ท้ายบทที ่1 และท้ายบทที่ 3 ค าสร้อยต้องมีแห่งละ 2 ค า

เสมอไป แต่หากบาทนัน้มีใจความสมบูรณ์แลว้ก็ไม่จ าเป็นต้องเติมค าสร้อย ส่วนการสัมผัสของโคลงสี่สุภาพ คือค า

สุดท้ายในบาทแรกส่งสัมผัสไปยงัค าที่ 5 ของบาทที่สองและสาม ค าสุดทา้ยของบาทที่สองสง่สัมผัสไปยังค าที่ 5 

ของบาทที่สี่ นอกจากนีโ้คลงสีส่ภุาพยังมีการบงัคับค าเอกและค าโท โดยหนึ่งบทจะประกอบด้วยค าเอก 7 ค า 

และค าโท 4 ค า ตามต าแหน่งทีร่ะบุในผัง นอกนั้นเปน็ค าสุภาพอีก 19 ค า ค าสุภาพคือค าธรรมดาไม่จ าเป็นต้องมี

รูปวรรณยุกต์ แต่จะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็ได้ ส่วนค าตายสามารถใช้แทนค าเอกได้ทุกแห่งที่บงัคับค าเอก ไม่ว่า

ค าตายนั้น ๆ จะมีเสียงวรรณยุกต์ใด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นางสาวนิศรา วงษส์ุบรรณ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการแต่ง

ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มทดลองที่สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่

กลุ่มที่สอนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (4) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (randomized control group-pretest 
posttest design) กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับการ
สอนแบบปกติ  

 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองโคลงสี่สุภาพด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จ านวน 4 แผน 
แผนละ   2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กบักลุ่มทดลองนี้ประกอบด้วย สาระส าคัญ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ กระบวนการวัดและ
ประเมินผล และบันทึกหลังสอน มีล าดับขัน้ในการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
พบว่า ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 
1.00 

2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโคลงสี่สุภาพด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง แผนการจดัการเรียนรู้ที่ใช้กับกลุ่มควบคุมนี้ประกอบด้วย สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ กระบวนการ
วัดและประเมนิผล และบนัทึกหลังสอน มีล าดบัขั้น คือ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป พบวา่ ผา่นการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 

3. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามีคา่ดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) สูงกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกประเด็น 

4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และคัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่าดชันคีวามสอดคล้อง 
(IOC) สูงกว่า 0.5 ขึ้นไป จากนัน้น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพือ่น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากงา่ย (p) ซึ่งอยู่ที่ระหว่าง 0.28 – 0.72 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ที่ระหว่าง 0.22 – 0.77 และหาค่าความเชื่อมั่น Kr 20 เท่ากับ 0.69 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ ไปใช้ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปใช้กับกลุ่มทดลอง และน า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบปกติไปใช้กับกลุ่มควบคุม 
 2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ ไปใช้ทดสอบหลังเรียนกบักลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 2.4 ตรวจแบบทดสอบ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
วิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลงัการทดลองของวิธีสอน
ทั้ง 2 วิธี โดยการทดสอบค่า T (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุม่ (t-test Independent) เป็นอิสระต่อกัน    

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ โดยการทดสอบค่า T (t-test) 
แบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)   

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ โดยการทดสอบค่า T (t-test) แบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test Dependent)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอเสนอตามล าดับดงันี้ 

 ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ 

*p<.05 

กลุ่ม N x̄ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง (4 MAT) 

กลุ่มควบคุม (ปกติ) 

45 

45 

23.38 

21.33 

3.51 

3.20 
2.88 *.00 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในตาราง 1 ปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รบัวิธีการสอนโดยการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 23.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.51 ซึ่งสูงกวา่กลุ่มทีไ่ด้รับวิธีการสอนแบบปกติ มี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 21.33 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.20 แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

 ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

กลุ่มทดลอง (4 MAT) N x̄ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

45 

45 

11.38 

23.38 

2.86 

3.51 
34.90 *.00 

*p<.05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในตาราง 2 ปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับวธิีการสอนโดยการเรียนรู้แบบ 

4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่ 23.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.51 สูงกว่ากอ่นเรียน ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 11.38 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.86 แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

 ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

กลุ่มควบคุม (ปกติ) N x̄ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

45 

45 

11.47 

21.33 

2.73 

3.20 
28.03 *.00 

*p<.05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในตาราง 3 ปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับวธิีการสอนแบบปกต ิมีคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่ 21.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.20 สูงกว่าก่อนเรียน ซึง่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 

11.47 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.73 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี ้
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวธิีการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวธิีการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวธิีการสอนแบบปกติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับวิธีการสอนโดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ จากการทดลองพบวา่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทีไ่ด้รับวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี

คะแนนเฉลี่ยสงูกว่ากลุ่มทีไ่ด้รับวิธีการสอนแบบปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการพฒันาสมองซกีซ้ายและขวา

อย่างสมดุล โดยมีการจ าแนกผู้เรียนเป็น 4 ประเภทตามวิธีการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 

ผู้เรียนแบบที่ 1 คือผู้เรียนที่ใช้จนิตนาการเป็นหลัก ซึ่งผู้สอนไดม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองผู้เรียน

โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ เพลง เกม ในการกระตุ้นความสนใจ เพื่อช่วยเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ได้ง่าย 

ผู้เรียนแบบที่ 2 คือผู้เรียนที่มีการเรียนรู้โดยใช้การคิดวิเคราะห์ ผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

โดยให้ช่วยกันค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะของโคลงสี่สุภาพ และร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 

ผู้เรียนแบบที่ 3 คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสและสามญัส านึก เปน็ผู้เรียนทีส่ามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้

สู่การลงมือปฏิบตัิจริง โดยการใหผู้้เรียนได้ท าแบบฝึกทักษะเร่ืองลักษณะของโคลงสี่สุภาพ ผู้เรียนแบบที่ 4 คือ 

เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้จากการปฏบิัติ โดยน าความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการค้นควา้และการสรุปความคิด

รวบยอดมาสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองและน าเสนอ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและ

ประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 จากลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 4 แบบ ซึ่งเป็นการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา น ามาสู่

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้ง 2 ซกีสลับกันด้วยการออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนอง

ต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ นิศรา วงษ์สบุรรณ์ (2553, หน้า 100) ที่



12 
 

ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสี่สภุาพ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัย

พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มทดลองทีส่อน

โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่กลุ่มทีส่อนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีสอนแบบปกติ 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับวิธีการ

สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นอกจากจะเป็น

การจัดการเรียนรู้โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 4 แบบแล้ว แตล่ะแบบ

ยังมีการแยกย่อยออกเป็น 2 ข้ันตอน เมื่อรวมทั้ง 4 แบบจะได้ทัง้หมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้าง

ประสบการณ์ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเข้าใจว่าท าไมต้องเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพ 

เป็นขั้นที่เนน้กิจกรรมการพัฒนาสมองซีกขวา ขัน้ที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็น

ความส าคัญของการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพ โดยผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาเหตุผล ฝึกการท ากจิกรรมกลุ่มโดย

การช่วยกันค้นควา้ข้อมูล เป็นขัน้ที่เน้นกิจกรรมการพัฒนาสมองซีกซ้าย ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างประสบการณ์เป็น

ความคิดรวบยอด ในขั้นนี้ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้จากการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ มา

เชื่อมโยงเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด เป็นขั้นที่เน้นกิจกรรมการพัฒนาสมองซีกขวา ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิด

ด้วยข้อมูล ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยหารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของ

ตนในเร่ืองที่เรียน เนื้อหาความรู้ที่ค้นคว้าเพิ่มเติมจึงควรเป็นหลกัการหรือลักษณะส าคัญที่มีรายละเอียดลึกซึ้ง 

เป็นขั้นที่เนน้กิจกรรมการพัฒนาสมองซีกซ้าย ขั้นที่ 5 ท าตามแนวคิดที่ก าหนด ในขั้นนี้เปน็การลงมือปฏิบัติจริง 

ผู้เรียนจะได้รบัการฝึกจากการท าแบบฝึกทักษะเร่ืองโคลงสี่สุภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความรูท้ี่ได้รับจากข้ัน

ก่อนหน้าและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นขั้นที่เน้นกิจกรรมการพัฒนาสมองซีกซ้าย ขัน้ที่ 6 ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 

เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นชิ้นงานของตนเองให้เห็นเป็นรูปธรรม และสะท้อนผลถึง

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไป เป็นขั้นที่เน้นกิจกรรมการพัฒนาสมองซีกขวา ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและ

ประยุกต์ใช้ ในขั้นนี้ผู้เรียนได้มีการวิเคราะห์ชิ้นงานตนเอง โดยมผีู้สอนและเพื่อน ๆ ให้ค าแนะน าหรือ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา เป็นขั้นที่เนน้กิจกรรมการพัฒนาสมองซีกซ้าย และสุดท้ายคือ 

ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้วิเคราะห์และชืน่ชมชิ้นงานของตนเองโดยการ

อธิบายขั้นตอนการท างาน ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข เป็นขัน้ที่เน้นกิจกรรมการพัฒนาสมองซีกขวา  

ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ชว่ยพัฒนาสมองทั้ง

สองซีกของผู้เรียนให้เกิดความสมดุล เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วย
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ตนเอง และสามารถสร้างชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปใช้ไดจ้ริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพงษ์  ไพรัตน์ (2559, หน้า 82) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 

(Jigsaw) กับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง กาพย์พระไชย

สุริยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสีสุ่ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ

วิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการสอนแบบปกติ ผูส้อนได้จัดการเรียนรู้โดยแบ่งเปน็ 3 ขั้นตอน คือข้ัน

น า ขั้นสอน และขัน้สรุปและประเมินผล โดยในขั้นน าผู้สอนได้จดัการเรียนรู้โดยการกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน

กิจกรรม สร้างแรงจูงใจผู้เรียน โดยการแสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ และแจ้งวัตถุประสงคข์องกิจกรรม ใน

ขั้นสอนผู้เรียนจะได้ศึกษาความรู้หลักสังเกตลักษณะและข้อบังคับของโคลงสีสุ่ภาพ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการ

ท าแบบฝึกทักษะ และการท างานกลุ่ม ในขั้นสรปุและประเมินผล ผู้เรียนมีการสรุปและทบทวนความรู้ที่ได้ในแต่

ละชั่วโมง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและคอยเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปให้กับผู้เรียน และ

ประเมินผลการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นการเติมเต็มความรู้ให้ครบถ้วน จึงท าให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพทีไ่ด้รับวิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองโคลงสี่สุภาพของนักเรียนต้องท าอย่างต่อเนื่อง โดยผูส้อน
สามารถใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการเรียนรู้มีความ
สนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้ ผูเ้รียนจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกบัการเรียน 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกของผู้เรียนอย่างสมดุล 
ผู้สอนจึงควรวิเคราะห์ข้ันตอนการจัดกิจกรรมทุกขั้นอย่างละเอียด เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาสมองแต่ละดา้น
ของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรน าวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทร้อยกรองประเภทอื่น ๆ 
2. ควรศึกษาความคงทนของความรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ืองโคลงสี่
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