
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง นิราศภูเขาทอง                                              

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT                                          

และ การจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบปกต ิ
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียน                 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และ การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ                  

เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental  research) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบการ

ทดลองจริง (Randomized  Control – Group Pretest Posttest Design)  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1หลังจากการ

จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ การสอนแบบปกติ    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศ

ภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ                      

4 MAT   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ  ประชากรที่ใชในงานวิจัยไดแกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ  ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 หอง  200  คน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562                   

จํานวน 2 หองเรียน 58  คน ที่ไดจากการทดสอบประชากรทั้งหมด คือ ม.1 หอง 1 -  ม.1 หอง 5                    

เพื่อหาหองที่มีฐานองคความรูใกลเคียงกัน  ดวยคาสถิติ Anova  แลวจับสลาก เลือกมา 2 หอง                            



คือ  ม.1 หอง 4  และ ม.1 หอง 5 มาเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  แลวจับสลากอีกคร้ัง                           

เพื่อกําหนดให 1หอง เปนกลุมทดลอง และอีก 1 หอง เปนกลุมควบคุม ไดแก กลุมทดลองคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 5 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ จํานวน 29 คน และ กลุมควบคุมคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 4  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ จํานวน 29 คน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ                        

4 MAT  จํานวน 3 แผน   6 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 3 แผน 6 ชั่วโมง                        

ที่ผานการประเมินคุณภาพความถูกตองและเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 3.50 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน  และหลังเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ซ่ึงเปนขอสอบ

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  มีคา                    

ความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80  มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 ถึง 1.00 และมีคา                     

ความเชื่อมั่น 0.85   

 เคร่ืองมือในการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ t-test Independent                             

ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง นิราศภูเขาทอง ระหวางการสอนดวยการจัดการเรียนรู             

แบบ 4MAT  กับการสอนแบบปกติ ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่สอนดวย               

การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT  สูงกวาการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   และใช                 

t-test Dependent ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง นิราศภูเขา

ทอง ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน                        

เร่ือง นิราศภูเขาทอง   ดวยการสอนแบบปกติ ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง นิราศภูเขาทอง 

ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งที่สอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และดวยการสอนแบบปกติ 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 จากผลดังกลาว แสดงใหเห็นวา การสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดดีกวาการสอนแบบปกติ 

 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ;การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ;การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกต ิ

 

บทนํา 

วรรณคดีไทยถือเปนสิ่ งสํา คัญสําหรับเยาวชนที่จะเรียนรู  เพราะไดแสดงถึงวัฒนธรรม                            

ประจําชาติไทย ทั้งทางดานสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาไทย การเมืองและการปกครอง 

อีกทั้งเปนกระจกสะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  



ความสําคัญของการเรียนการสอนวรรณคดีในสมัยปจจุบันยังพบปญหาหลากหลายประการ                     

เชน นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการเรียนวรรณคดีไทย ไมสนใจในการเรียนการสอนรวมทั้งอาน                     

และศึกษาวรรณคดีอยางไมเขาใจ เปนผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ                     

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีคอนขางนอย สังเกตไดจากผลคะแนนของแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1                                 

ปการศึกษา 2562   ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการ 

คือ นักเรียนยังขาดทักษะในการวิเคราะห พินิจ พิจารณาวรรณคดี โดยเฉพาะเร่ือง นิราศภูเขาทอง ซึ่งถือวา

เปนวรรณคดีที่เรียงรอยและใชภาษางดงาม มีคุณคาทั้งความงามดานภาษาและสังคม  เหมาะอยางยิ่งที่จะให

เยาวชนคนรุนหลังสืบทอดและเรียนรูตอไป แตเนื่องดวยเนื้อหาในวรรณคดียากและมีคําศัพทเฉพาะมาก                 

ทําใหนักเรียนไมเขาใจ จึงไมสามารถถอดคําประพันธได วิเคราะหความไมได เปนเหตุใหนักเรียนไมเขาใจ

และไมสนใจที่จะเรียนรูประกอบกับครูใชสื่อที่ไมหลากหลายและมีวิธีการสอนที่ไมนาสนใจอีกทั้ง             

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมตรงกับความสนใจของนักเรียน  เนื่องดวยนักเรียนมีความสนใจ            

ในการเรียนรูที่แตกตางกัน เปนผลใหผูวิจัยเลือกนําการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่คํานึงถึงนักเรียน                   

เปนสําคัญเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ สอดคลองกับแนวคิดหลักในหารจัดการเรียนรู                     

แบบ 4 MAT   ของตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (ม.ป.ป.:66-72) คือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญที่เรียนรูการตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน ในรูปแบบของการเรียนรูการจัด

สถานการณที่ทําใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยมีการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ                       

โดยอาศัยขอมูลหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน  เพื่อใชในการตัดสินใจและสามารถมองเห็นทิศทางที่จะเลือกปฏิบัติ                         

ไดอยางเหมาะสม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อนํามาใชปรับเปนวิธีการสอนในชั้นเรียนและ

นํามาใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และเพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ไดปรับเปลี่ยนการสอนวามีความแตกตางกันหรือไม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่

หลังจากการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และ การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกต ิ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกต ิ



สมมติฐาน 

            จากงานวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศภูเขาทอง ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4 MATและ การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ

ปกติ ไดผลคะแนนแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง หลังเรียนกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

แตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การตั้งสมมติฐานของผูวิจัยจงึขอตั้งสมมติฐาน    

  ดังนี ้  

         1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย                     

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาการจัดการเรียนรูดวยวธิสีอนแบบปกติ อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ                             

ที่ระดับ.05 

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย                     

การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั.05 

         3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนดวย                           

การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                    

ที่ระดับ.05 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ป ร ะ ช า ก ร  ที่ ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า เ ป น นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  1                                        

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 หองเรียน 

ทั้งหมด 200 คน 

กลุ ม ตั ว อ ย า ง  เ ป น นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  1   โ ร ง เ รี ย น เ ข ม ะ สิ ริ อ นุ ส ส ร ณ                                          

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562  จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 60 คน                            

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 

ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียนไดมาจากการ                        

นําคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2562 มาวิเคราะหดวยสถิติ ANOVA พบวาความสามารถ

ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 หอง   มีคะแนนไมแตกตางกันจากนั้นทําการสุมอยางงายโดยการจับสลาก   

ไดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 5 จํานวน 29 คน เปนกลุมทดลองดวยการจัดการเรียนรู                 

แบบ 4 MAT และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 4 จํานวน 29 คน เปนกลุมควบคุมดวยวิธีสอนแบบ

ปกติ 



 

การวิจัยคร้ังน้ีคาดวาจะไดรับประโยชน  ดังน้ี 

 1. ได รู วิ ธี ก า รจั ด กิจกรรมการ เ รียน รู  เพื่ อพัฒนาทั กษะการ เ รี ยน รู ในวิ ช าภาษา ไทย                                           

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 2. ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาและฝกทักษะในการคิดวิเคราะห สรางองคความรูไดดวยตนเองจากการ

เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 3. ไดแนวทางสําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                     

โดยดัดแปลงและปรับใชกับสาระอ่ืนๆเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิชาภาษาไทยตอไป 

 

การศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนการเปลีย่นแปลง

ทางพฤติกรรม ซึ่งตรงตามหลักทฤษฎีของบลูม ประกอบดวย  6 ระดับ ดังนี ้  

1. ความรูความจํา  2. ความเขาใจ  3. การนําไปใช  4. การวิเคราะห   5. การสังเคราะห  6. การประเมินคา 

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ซึ่งหมายถึง                    

ผลในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดมาจากการวัดความรู ความสามารถของการจํา ความเขาใจ การนําไปใช

และการวิเคราะหในวรรณคดีเร่ือง นิราศภูเขาทอง ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT                

และการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ ที่ไดรับการประเมินผลจากคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        

ปที่ 1 โดยใชแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามเนื้อหาและจุดประสงค                 

การเรียนรูที่คาดหวังในเร่ืองนิราศภูเขาทอง 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญตอศักยภาพในการเรียนรู          

ของนักเรียน และเชื่อวาการจัดการเรียนรูนี้เปนวิธีการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถ

และความถนัดของตนเอง ซึ่ง การพัฒนาการทางการเรียนรูจะแบงออกเปนสมองซีกซายและซีกขวา              

ซึ่งมีลําดบัข้ันตอนการสอน   8   ข้ันตอน   ดังนี ้

  1.   ข้ันสรางประสบการณของสิ่งที่เรียน  โดยครูสรางประสบการณดวยการกระตุนหรือสรางแรงจูงใจให      

        ผูเรียนเห็นคุณคาของเร่ืองดวยเพลง เกม วาดภาพ เปนตน 

   2. ข้ันวิเคราะหประสบการณ  ครูใหผูเรียนสะทอนความคิดจากประสบการณและตรวจสอบประสบการณ  

        เชน การเขียน เปนตน 

   3.ข้ันบูรณาการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด   ครูใหขอมูล ขอเท็จจริงและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยให 

       ผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดข้ึนดวยตนเอง 



   4. ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด  ผูสอนกระตุนใหผูเรียนพฒันาความรูความคิดขอตนใหกวางขวางและ        

       ลึกซึ้งข้ึนโดยการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

   5. ข้ันปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนนาํความรู ความคิดที่ไดรับจากการเรียนรู   

       ในข้ันที่ 3-4 มาลองปฏิบตัิ โดยผานประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะ 

   6. ข้ันปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง   นําความรูมาประยุกตใชในการสรางชิ้นงานที่เปนความคิด  

       สรางสรรคของตนเอง 

   7. ข้ันวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช   เปนการวิเคราะหผลงานแนะแนวทางในการนําไปประยุกตใช                     

       ในการจัดแสดงผลงาน ชืน่ชมกับความสาํเร็จและเรียนรูที่จะวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค                     

       รวมทั้งฟงขอวิพากษวิจารณเพื่อการปรับปรุงผลงานของตนใหดีข้ึนและนาํไปประยุกตใชตอไป 

   8. ข้ันแลกเปลี่ยนความรูของตนเองกับผูอ่ืน เปนการแลกเปลีย่นความรู ความคิดแกกันและกันและรวมกัน  

       อภิปราย เพื่อนําการเรียนรูไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในอนาคต 

 

การดําเนินการในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

นิศรา  วงษสุบรรณ (2553) ไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเร่ืองการแตงรอยกรองประเภทโคลงสีสุ่ภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจดัการเรียนรู

แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                  

การเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยกลุมทดลองที่สอนโดยการจัดการเรียนรูแบบ 

4MAT  มีคะแนนเฉลี่ยสงูกวากลุมที่สอนโดยการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติและพบวาผลการศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ในภาพรวมนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็น

อยูในระดับเห็นดวยมาก 

 สูขวัญ  ตลับนาค  (2556) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง                   

คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบ 4MAT ผลการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                       

ที่จัดการเรียนรูแบบ 4MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  และ                      

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT แสดงวา นักเรียนมี                  

ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

 

 



นิราศภูเขาทอง 

 นิราศภูเขาทองเปนวรรณคดีประเภทนิราศ ซึ่งนิราศเปนบทประพันธที่แตงเพื่อรําพึงถึงการจากหรือ

การพลัดพรากจากผูเปนที่รัก โดยเก่ียวของกับการเดินทางและสิ่งที่พบเห็นไวในงานประพนัธดวย 

ในเนื้อหาเร่ิมตนการเดินทางจากวัดราชบูรณะ จ. กรุงเทพฯ  เพื่อเดินทางไปกราบนมัสการขอพรที่                

เจดียภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา  สถานที่ที่เดนิทางผาน คือพระบรมมหาราชวัง  วดัประโคนปก                

โรงเหลา  บางจาก  บางพลู  บางพลัด  บางโพ  บานญวน  วดัเขมา  ตลาดแกว  ตลาดขวัญ  บางธรณี                   

เกาะเกร็ด  บางพูด  บานใหม  บางเดื่อ  บางหลวง  บานงิ้ว เมือ่เขาเขตพระนครศรีอยุธยา  ผานหนาจวนเจา

เมือง  วัดหนาพระเมรุ  แลวจึงเดินทางถึงเจดียภูเขาทอง  สวนขากลับกลาวถึงวัดอรุณราชวรารามเทานัน้  

 

ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 

1. ติดตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและครูผูสอนวชิาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ เพื่อขอแบงผูเรียนมาทาํการทดลองในการสอนของการทําวจิัยคร้ังนี้  

ผูทําวิจัยเตรียมการทดลองใหสอดคลองกับตารางเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา           

ปที่ 1 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 

2. ทดสอบนักเรียนกอนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุมตัวอยางและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบ              

วัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง นิราศภูเขาทอง 

3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสอนเองทั้ง 2 กลุมใชเนือ้หาและระยะเวลาเทากัน                    

กลุมทดลองใชการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สวนกลุมควบคุมใชการสอน                  

แบบปกต ิ

4. ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เร่ือง นิราศภูเขาทอง  ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 

5. ตรวจและใหคะแนนแบบทดสอบในขอ 4. แลวนําคะแนนทีไ่ดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ                    

เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียน                         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ระหวางการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู                  

แบบปกติ คือ t-test for independent samples. 



 2. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียน                         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน                                        

คือ   t-test for dependent samples. 

 3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียน                     

ชั้ นมั ธยม ศึกษาป ที่  1  ด วยการจั ดการ เ รียน รู แบบปกติ   ระหว า งก อน เ รียนและหลั ง เ รี ยน                                               

คือ   t-test for dependent samples. 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

4MAT สูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเร่ือง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

4MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการสอนแบบปกติ 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอน

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องมาจาก

การสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT กับการสอนแบบปกติ มีความแตกตางกัน โดยการสอนดวยการ

จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จะเปนการสอนที่ไดคํานึงถึงพัฒนาการทางสมองทั้งซีกซาย และซีกขวา ทําให

นักเรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรูที่สมดุลมากยิ่งข้ึน ทางสมองซีกซายมีหนาที่ชวยคิดอยางมีเหตุ  มีผล คิด

วิเคราะห ควบคุมเก่ียวกับการพูดและการแสดงออกรวมทั้งสัญลักษณตางๆ สวนทางสมองซีกขวา จะมีหนาที่

เก่ียวกับความคิดสรางสรรค จินตนาการ ศิลปะและดนตรี การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหพัฒนาสมองซีก

ซายและซีกขวาอยางสมดุล จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพทางการเรียนรูของนักเรียน  ไดเปนอยางดี  ซึ่ง

การจัดการเรียนรูดังกลาวจะชวยพัฒนาระบบความคิดใหแกนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการ

เรียนรูที่ดีข้ึน รวมทั้งบรรยากาศของการเรียนการสอนในชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT จะชวย

กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากกวาการสอนแบบปกติที่เนนเพียงแคเรียนตามคําสอนของครู และ

เรียนรูตามเพียงแคในหนังสือเทานั้น เปนผลใหนักเรียนไมไดแสดงความคิดเห็นมากนัก จึงไมเกิดการเรียนรู

เทาที่ควร  



2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1  โดยการสอน

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนผล                  

มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง รูจักกระบวนการทํางานกลุม การวางแผน และการแบงหนาที่รับผิดชอบตามความสามารถ                  

ของนักเรียน นักเรียนเรียนไดเรียนรูโดยเร่ิมจากความสนใจและความกระตือรือรนที่จะคนควาหาขอมูล             

ดวยตัวเอง ทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน  จากการเรียนรูดังกลาวพบวา  เมื่อนักเรียนเรียนรูดวย                    

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูเร่ืองนิราศภูเขาทอง หลังเรียนสูงข้ึน

กวากอนเรียน โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน 5.13  สงผลใหเกิดการเรียนรูมากกวาการสอนแบบปกติ 

3.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง นิราศภูเขาทองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1                           

โดยการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนผลสืบเนื่อง                  

วานักเรียน ไดเรียนรูบทเรียน กระบวนการ เนื้อหาตางๆในนิราศภูเขาทองอยางครบถวนสมบูรณ                        

ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากข้ึน และมีความมั่นใจในการทําแบบทดสอบมากข้ึนกวากอนเรียน สงผลให

นักเรียนที่เรียนรูดวยการสอนแบบปกติ มีพัฒนาการทางการเรียนรู เร่ือง นิราศภูเขาทอง หลังเรียนสูงข้ึนกวา

กอนเรียน โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองนิราศภูเขาทอง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

สูงข้ึนกวากอนเรียน 3.66  สงผลใหหลังเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูที่ดีข้ึนกวากอนเรียน แตก็ยังมีคาเฉลี่ย

นอยกวาการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู 

1. การควบคุมเวลาเปนสิ่งสําคัญในการจัดกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ซึ่งกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มี 8 ข้ันตอน ทําใหผูสอนตองวางแผนการใชเวลาและควบคุมเวลา                         

ในการทํากิจกรรมตางๆเปนอยางดี  เพื่อชวยใหกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เสร็จสิ้นตามเวลา                  

ที่กําหนดไว  

2. ครูตองเตรียมตัวใหพรอม และวางแผนเปนอยางดี รวมทัง้การเลือกใชสื่อตางๆ อุปกรณ และสถานที่

เพราะ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองทัง้ซีกซายและซีกขวา ถือเปนการ

พัฒนาการเรียนรูแตละรายบุคคล ดังนัน้เพื่อใหกิจกรรมการจัดการเรียนรูดําเนินลุลวงเปนอยางดี                          

ครูจึงตองวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมมากทีสุ่ด 

 



 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัในคร้ังตอไป 

1. ควรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT ในระดับชัน้อ่ืนๆที่แตกตางจากระดบัชัน้ของผูวิจัยที่ได

ศึกษามาแลว 

2. ควรมีการศึกษาในหัวขออ่ืนๆโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เชน จากทักษะ การฟง การพูด 

การอาน และการเขียน เปนตน 
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