
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
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บทคัดย่อ           
 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอน            
แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental  
research) แบบ Randomized Control group Pretest Posttest design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างวิธีการสอนแบบ                
4 MAT กับวิธีการสอนแบบ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การเรียนปกติวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอน
แบบปกติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 2 ห้องเรียน จากท้ังหมด              
5 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลาก 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง จำนวน 
3 แผน แผนละ 2 คาบ แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง จำนวน 3 แผน แผนละ 2 คาบ           
ท่ี ผ่านการประเมินคุณภาพของแผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง 
ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีค่า
ความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 มีค่าอำนาจำแนก (r)  ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.85 
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการโดยใชส้ถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test  แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน ในการเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เร่ืองนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 
MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า (1) ผลสมัฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4           ท่ีได้รับการ
สอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี
เร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า การสอนด้วยวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้ดีกว่า      วิธี
สอนแบบปกติ                                         
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี; วิธีการสอนแบบ 4 MAT; วิธีการสอนแบบปกติ                                                                                                                                            
บทนำ            
 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาด้านทักษะ
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด รวมถึงหลักการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจอย่างตรงกัน 
ร่วมกับการอนุรักษ์มรดกทางภาษาให้คงอยู่ โดยเฉพาะการเรียนรู้ทางวรรณคดี ท่ีสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ศึกษาความคิด ความเชื่อ สภาพสังคม รวมถึงวัฒนธรรม การดำรงชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
ดังท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดองค์ความรู้ ทักษะ
หรือกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วรรณคดีและและวรรณกรรม
อย่างเห็นคุณค่า ตามท่ีกล่าวไว้ในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง    
 การเรียนวรรณคดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ผู้เรียนเกิดความรู้และสติปัญญา เพราะเมื่อผู้เรียนศึกษาวรรณคดี
เร่ืองใด ๆ ย่อมเกิดการใช้ความคิดและจินตนาการ จนนำไปสู่การวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในเนื้อหาของ
วรรณคดีอย่างหลากหลาย ดังท่ี สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ (2520, หน้า 55) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของวรรณคดีไว้ว่า การศึกษาวรรณคดี ผู้ศึกษาจะได้รับความสุขเบิกบาน และยังได้รับความรู้ ความเข้าใจในชีวิตมาก
ข้ึน เกิดเป็นประสบการณ์ของตน และทำให้ทัศนะคติของผู้ศึกษาวิชาวรรณคดีกว้างขวางข้ึน เพราะได้มีโอกาส
เทียบเคียงกับทัศนะคติของคนกับผู้แต่ง         
 แม้ว่าการเรียนจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย แต่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
โดยเฉพาะการเรียนวรรณคดี ท่ีเน้นกระบวนการ ทำให้บางครั้งครูมักลืมไปว่า วรรณคดีเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิดได้ดีอย่างหนึ่ง การเรียนการสอนท่ีละเลยความรู้สึกนึกคิด กลายเป็น ตัวบ่ันทอนความคิดของผู้เรียน
ให้เลิกคิดไปในท่ีสุด (ศรีวิไล ดอกจันทร์, 2529, หน้า 12) การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีค่อนข้างน้อย เนื่องจากการทำแบบสอบมีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งอาจเกิดจากผู้เรียน
ขาดทักษะในการเรียนวรรณคดี ขาดแรงจูงใจท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จนทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติในด้านลบต่อ
การเรียนวรรณคดี เนื่องจากการเรียนวรรณคดี มีเนื้อหาท่ีค่อนข้างอยาก ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ การถอดความ 
และการแปลความหมายทางภาษาท่ีกวีประพนัธ์ไว้ผนวกกับวิธีการสอนแบบเดิมท่ีครูผู้สอนขาดการตระหนักถึงผู้เรียน
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ท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในชั้นเรียน จึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนลดลง ดังนัน้เพื่อให้การ
ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ              
จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายท่ีคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยครูทำหน้าท่ีอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และเพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ตามความถนัดของตนเอง
ตามวิชาเอก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนำวิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องด้วยเป็นวิธีการ
สอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามลำดับข้ันความสามารถของแต่ละบุคคล     
 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน        
4 แบบกับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาดังท่ี แมคคาร์ธี (1997 อ้างอิงใน ธิดารัตน์ ถาบุตร, 2551, หน้า 27-28)                     
ได้ศึกษาการใช้ระบบ 4 MAT ซึ่งนำวิธีการเรียนมาสู่โรงเรียน 4 MAT ในวัฏจักรการสอนใช้ประโยชน์จากแบบการ
เรียนของผู้เรียนแต่ละคน และกระบวนการทำงานของผู้เรียนท่ีถนัดสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา มีรูปแบบดังนี้ 
ผู้เรียนแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบทำไม (why) ผู้เรียนในรูปแบบนี้จะชอบคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง         
ครูจึงต้องสร้างความรู้สึกที่มีเหตุผล เพื่อให้ผู้เรียนคิดอย่างสมเหตุสมผล ผู้เรียนแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ
อะไร (what) ผู้เรียนในรูปแบบนี้จะสนใจในข้อเท็จจรงิและทำความใจด้วยตนเอง โดยครูต้องป้อนข้อมูลท่ีเป็น
ข้อเท็จจริงท่ีทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบอย่างไร (how) ผู้เรียนใน
รูปแบบนี้ มีความสนใจเบ้ืองต้นในวิธีการต่าง ๆ ท่ีสามารถลงมือปฏิบัติและได้ชิ้นงาน ครูต้องชักชวนและให้ปฏิบัติ               
ด้วยตนเอง ผู้เรียนแบบท่ี 4 เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบอย่างไร (if) ผู้เรียนในรูปแบบนี้ มีความสนใจในการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วนำมาประมวลเป็นความรู้ที่สร้างสรรค์ข้ึน   
 จากเหตุผลดังกลา่ว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์             
คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT กับกลุ่มทดลองร่วมกับวิธีการสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุม เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพท่ีมีคุณค่าของตน
อย่างเห็นค่าจนเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลอื่นต่อไป ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน
วรรณคดีให้มีประสิทธิภาพต่อไป                                                                                  
วัตถุประสงค์การวิจัย          
 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 4 ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ      
 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา                         
ปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT      
 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา                   
ปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ                                                                 
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ขอบเขตการวิจัย                                  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร          
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 177 คน
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                        
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน จากทั้งหมด              
5 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก  
 ตัวแปรท่ีศึกษา          
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนแบบ 4 MAT และวิธีการสอนแบบปกติ    
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี       
 ระยะเวลาในการทำวจิัย         
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทำวจิัยภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ชั่วโมง                                         
สมมติฐาน           
 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีได้รับ                   
การสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ                   
การสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ                   
การสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                                           
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          
 1. ครูผู้สอนสามารถนำวิธีการสอนแบบ 4 MAT ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเร่ืองอื่น ๆ 
เพื่อพัฒนาการสอนวรรณคดีไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
 2. ครูผู้สอนสามารถนำวิธีการสอนแบบ 4 MAT ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่น ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและเห็นความสำคัญของเพื่อนร่วม
สังคม            
 3. ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของวิธีการสอนแบบ 4 MAT เพราะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้วรรณคดีของ
ตนเองและเพื่อนได้             
การทบทวนวรรณกรรม          

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกให้รู้ถึงความรู้ความจำ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียน

ของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่า สิ่งท่ีเรียนไปแล้วทำให้รู้อะไรบ้าง และมี

ความสามารถในด้านบ้างมากน้อยเท่าไรโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านการหาคุณภาพของ
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เครื่องมือซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท มาวัดนักเรียนตามจุดประสงค์ในการเรียนรู้        

 วิธีการสอนแบบ 4 MAT           

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ เพราะเป็นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนกับการพัฒนาสมอง ท้ังสมองซีกซา้ยและซีกขวา

อย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด ความชอบ และความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่าง

เหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบการรับรู้และกระบวนการจัดการสิ่งท่ีได้เรียนรู้แตกต่างกัน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 แทนผู้เรียนแบบท่ี 1  

(type one learners) คือผู้เรียนถนัด จินตนาการ (imaginative) เป็นผู้เรียนท่ี ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์       

ส่วนท่ี 2 แทนผู้เรียนแบบท่ี 2 (type two learners) คือผู้เรียนถนัดการวิเคราะห์ เป็นผู้เรียนท่ีถนัดการรับรู้จาก

ประสบการณ์ผา่นกระบวนการจัดทำข้อมูลจนเกิดเป็นความคิดรวบยอด ส่วนท่ี 3 แทนผู้เรียนแบบท่ี 3 (type three 

learners) คือผู้เรียนท่ีถนัดใช้สามัญสํานึก (common sense learners) เป็นผู้เรียนท่ีชอบเรียนจากการรับรู้ความคิด

รวบยอดแล้วผ่านการลงมือทำ ส่วนท่ี 4 แทนผู้เรียนแบบท่ี 4 (type four learners) คือผู้เรียนท่ียอมรับการ

เปลี่ยนแปลง (dynamic learners) เป็นผู้เรียนท่ีถนัดการรับรู้จากการลงมือปฏิบัติจนกลายเป็นประสบการณ์ตรง 

 วิธีการสอนแบบปกติ         

 การสอนแบบปกติ เป็นการสอนแบบท่ัวไปท่ีเคยปฏิบัติมา มักจะมีลักษณะเป็นแบบบรรยายโดยท่ีผู้สอนเป็น

ฝ่ายเตรียมการศึกษาเนื้อหามาแล้วอย่างดี ส่วนผู้เรียนเป็นฝ่ายมารับผลการศึกษาค้นคว้านั้น โดยท่ัวไปมักจะเป็นการ

สื่อความหมายทางเดียวคือ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอนน้อยเพียงแต่จด

บันทึกหรือซักถามในบางครั้งโดยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการสอน ดังนี้        

 1. ข้ันนำเข้าสู่ เป็นข้ันตอนท่ีทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการเรียนให้

เกิดแก่นักเรียน              

 2. ข้ันสอน เป็นข้ันท่ีเสนอบทเรียนตามคู่มือครู โดยอธิบายเนื้อหาและการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จากนัน้ครูให้

นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยการใช้คำถามเป็นแนวทางในการคิด             

 3. ข้ันสรุป เป็นข้ันท่ีครูต้องแจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมานั้น ได้รับผลสำเร็จหรือมีปัญหา

อย่างไรหรือไม่               

 4. ข้ันประเมินผล เป็นข้ันการวัดและประเมินค่าพฤติกรรมท่ีนักเรียนทำว่า ได้ผล ตามจุดประสงค์ของการ

เรียนรู้เพียงใด โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน    

 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง         

 ชุติมา มามีเกตุ (หน้า 2547) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองสระ

เปลี่ยนรูปและสระลดรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการศึกษา

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ภายหลังการทดลอง สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ก่อนดำเนินการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       

 แมคคาร์ธี (1997, p. 46-51) ได้ศึกษาผู้เรียน 4 แบบกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งมีลักษณะพิเศษ

คือ ผู้เรียนแต่ละคนสามารถนำไปใช้ได้ ในห้องเรียนขณะเดียวกันจะช่วยให้ผู้เรียนท้ังหมดพัฒนาข้ึน โดยเมือ่เข้าสู่วัฏ

จักรการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายและเป็นไปตามธรรมชาติ จากความรู้สึกไปถึงความคิด

ไตร่ตรอง และสุดท้ายสู่การกระทำครูไม่ต้องแบ่งผู้เรียนเป็นแบบต่าง ๆ แต่ช่วยให้พวกเขาทำงานอย่างสมดุลและ

สมบูรณ์            

 จากแนวคิดดังกล่าวท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวน ทำให้เกิดการดำเนินการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางเรียนวรรณคดี เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ             

วิธีดำเนินการวิจัย          

 วิธีการเก็บข้อมูล           

 วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เร่ืองนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอน            

แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)                              

แบบ Randomized Control group Pretest Posttest design โดยมีวิธีการดังนี้                  

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล          

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ       

  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพของแผนในด้านความครอบคลุมของเนื้อหา                   

ความสอดคล้องระหว่างสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดการ

ประเมินผล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความคิดเห็นและให้ลงคะแนน    

  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดำเนินการโดยหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะกับแผนการจัดการเรียนรู้ ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)       

 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        

  2.1 สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เร่ืองนิราศนรินทร์คำโคลงของนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับสอนแบบปกติคือ t - test for independent 

samples           

  2.2 สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เร่ืองนิราศนรินทร์คำโคลงของนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีได้รับการสอนแบบ 4 MAT ระหว่างก่อนเรียนและหลังการสอน คือ t - test for 
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independent samples          

  2.3 สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เร่ืองนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียน                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังการสอน คือ t - test for independent 

samples                                                                        

ผลการวิจัย             

 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ

สอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย        

ท่ีกำหนดไว ้           

 2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ

สอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย            

ท่ีกำหนดไว ้           

 3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ

สอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีกำหนด

ไว ้                                                                              

การอภิปรายผล           

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ

การสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากวิธีการสอน

แบบ 4 MAT มีความแตกต่างจากวิธีการสอนแบบปกติ เพราะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ

กับการพัฒนาสมองซีกซา้ยและซีกขวา อย่างสมดุล และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีแตกต่างกันตาม

กระบวนการ คือ 1) การบูรณาการประสบการณ์ด้วยตนเอง (Why) ได้แก่ ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างประสบการณ์ ครูสร้าง

ประสบการณ์ในการเรียนวรรณคดีด้วยวิธีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจและให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์

ในการเรียนวรรณคดีแบบเดิมดัง ข้ันท่ี 2  ข้ันวิเคราะห์ประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนจะใช้สมองสะท้อนความคิดในการ

เรียนวรรณคดีจากประสบการณ์ 2) การพัฒนาความคิดรวบยอด (What) ได้แก่ ข้ันท่ี 3 ข้ันบูรณาการการสังเกตไปสู่

ความคิดรวบยอด นักเรียนบูรณาการประสบการณ์และความรู้จากการเรียนวรรณคดี โดยมีครูเป็นผู้ให้ข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้ันท่ี 4 ข้ันพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด ครูให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์ ไตร่ตรองประสบการณ์ 3) การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นความคิดของตนเอง (How) ได้แก่ ข้ันท่ี 5 ข้ันปฏิบัติ

ตามความคิดรวบยอด ครูให้ผู้เรียนได้ลองทำโดยผ่านประสาทสัมผสั เป็นข้ันท่ีนักเรียนทำกจิกรรมหรือใบงาน โดยครู

เป็นผู้ฝึกและอำนวยความสะดวก ข้ันท่ี 6 ข้ันปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง ผู้เรียนจะปรับปรุงสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติด้วย

วิธีการของตนเองและบูรณาการของตนเอง เพราะผู้เรียนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง 4) การบูรณา

การและประยุกต์ประสบการณ์ (If) ได้แก่ ข้ันท่ี 7 ข้ันวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้  เป็นข้ันท่ีผู้เรียนชื่นชมผลงานของ
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ตนเอง สามารประยุกต์สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้แล้วนำ ไปสู่การวางแผนกับการเรียนวชิาอื่น ๆ หรือศาสตร์การเรียนรู้

ด้านอื่น ๆ ข้ันท่ี 8 ข้ันแลกเปลี่ยนความรู้ของตนกับผู้อื่น จากการท่ีได้ทักษะการคิดค้นด้วยตนเอง ผู้เรียนจะแบ่งปัน    

สิ่งท่ีได้เรียนรู้มากับผู้อื่นเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน                                     

ข้อเสนอแนะ          

 ข้อเสนอแนะทั่วไป         

 1.  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาของสองซีกซา้ยและซีกขวา 

และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ัง 4 แบบ ครูจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยการทำความรู้จักกับผู้เรียน สังเกต

พฤติกรรม และกระบวนการคิดของผู้เรียนแต่ละคน และออกแบบกิจกรรม สื่อการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน           

 2. กิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย ไม่มุ่งเน้นเพียงสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งใน

การประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป         

 1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเร่ืองอื่น ๆระหว่างวิธีการสอนแบบ4MATกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ 

 2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ในทักษะการเรียนรู้ตามสาระ

การเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2551                                        
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