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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ 

A Comparison of  Compound Word Formation Learning Achievement  of Mathayom 
Suksa Two Students Using 4 MAT Teaching Method and Traditional Teaching Method 

 
 

นวลละออ  ตน้เคน1  และ จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ2 
1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT และวิธีสอนแบบปกติ  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เ ร่ื อง  การสร้ างค าสมาส ของนัก เ รี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  ก่ อนเ รี ยนและหลัง เ รี ยน ด้ วย วิ ธี สอน 
แบบ  4 MAT (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/12  และ 2/14   
ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยน าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้ ง  4 ห้อง  
มาวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ปรากฏว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีห้องเรียน 1 คู่ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนไม่แตกต่างกัน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 และ 2/14 ผูวิ้จัยจึงคัดเลือกนักเรียนทั้ ง 2 ห้องเรียน 
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จากนั้นผูวิ้จัยจึงจับสลากเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 จ านวน 50 คน เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT และนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/14 จ านวน 48 คน เป็นกลุ่มควบคุมโดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ  4 MAT จ านวน 3 แผน  
และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 3 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองการสร้างค าสมาส ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ  ค่าเฉล่ีย (x̅)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่า (t test) แบบ dependent  และ independent 

 ผลการวิจยัพบว่า  (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกว่า วิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

เร่ือง การสร้างค าสมาสของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส; วิธีการสอนแบบ 4 MAT; วิธีการสอนแบบปกติ 
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บทน า 
ภาษาเป็นสมบัติของชาติไทย  เ ป็นวัฒนธรรม เ ป็นเค ร่ืองมือแสดงความเ ป็นชาติ  และเ ป็น      

ส่ิงเช่ือมใจคนไทยทุกคนให้รวมกันเป็นชาติ การเรียนรู้ภาษาและใช้ภาษาได้ถูกต้องอยู่เสมอ จะท าให้ผูเ้รียน 
ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง และการเรียนภาษาในระดบัท่ีสูงขึ้นไปก็จะง่ายขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เป็นสถานศึกษาท่ีมีการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผูเ้รียน
เ ป็นเ ลิศทาง วิชาการ สู่มาตรฐานสากล ด ารงตนอย่ า ง มีความสุข  เ ป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้ นฐาน 
ของความเป็นไทย รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (อิริยาภรณ์ นิโรรัมย ์และคณะ, 2561, หนา้ 3) 
เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน  
 ค าเป็นหน่วยภาษาท่ีส าคญัเพื่อส่ือสารความคิด ใช้ในการศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีความกา้วหน้า การติดต่อส่ือสารเกิดขึ้นอย่างไร้พรมแดน ท าให้
ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลของภาษาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึงมีการสร้างค าขึ้นมาใช ้ เช่น การสร้างค าสมาสแบบไทย ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อภาษาไทยอยา่งมาก เช่น ราชโอรส เอกราช  ธรรมชาติ  เบญจศีล เป็นตน้                             
 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้านหลักภาษาและการใช้ภาษา เร่ืองการสร้างค าสมาส 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่  
  คะแนนทดสอบของนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนท่ีสอบไดค้ะแนนเต็ม 5  คิดเป็น
ร้อยละ 1.63 ได ้4 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 26.22 ได ้3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.15 ได ้2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
30.60 และได ้1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.37  
  ขณะท่ีในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนเต็ม 5  คิดเป็นร้อยละ 15.32 ได้ 4 
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 65.69 ได ้3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 14.59 และได ้2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.37 
  จะเห็นได้ว่า นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนเต็ม 5 มีจ านวนน้อยมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนไม่เข้าใจ
ความหมายของค าสมาส จึงน าค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตไปประสมกบัค ายืมจากภาษาอ่ืน และเขา้ใจว่าค านั้นเป็น
ค าสมาส เช่น เทพเจา้ บรรทดัฐาน ราชส านกั หรือนกัเรียนอาจไม่เขา้ใจวิธีสังเกตค ายืมภาษาบาลีสันสกฤต จึงแยก 
ค ายมืบาลีสันสกฤตออกจากค ายมืภาษาอ่ืนไม่ได ้ 
  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นความจ าเป็นในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัความเขา้ใจเร่ืองการสร้างค าสมาส หากไม่ได้
แกไ้ขอาจจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนลดลงได ้ประกอบกบัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอน
แบบปกตินั้นเนน้การบรรยายเป็นหลกัซ่ึงกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดน้อ้ย ท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งพฒันาใหม้ากยิง่ขึ้น  
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่า วิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นวิธีการสอนท่ีสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ท าใหผู้เ้รียนมีการพฒันาสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวาไปพร้อม ๆ กนั อีกทั้งผูเ้รียนยงัไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ตามความถนดัและความสนใจของตนเอง ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
  ผูว้ิจัยจึงพิจารณาเลือกน าวิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เร่ือง การสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่าง
กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT  กบักลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ และ
น าไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2        
ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT  และวิธีสอนแบบปกติ  
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2     
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT  
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีสอน 
แบบ 4 MAT สูงกวา่ วิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีสอน 
แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี   ได้แก่  นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ปี  ท่ีก าลังเ รียน     
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 จ านวน 4 หอ้ง  มีนกัเรียนทั้งหมด 180  คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
     กลุ่มตัวอย่ า ง ท่ี ใช้ในการ วิจัยค ร้ั ง น้ี  คือ   นัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ีก าลัง เ รี ยน 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ านวน 2 หอ้ง  มีจ านวนนกัเรียน  98 คน 
   ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ (One-Way ANOVA) ปรากฏว่า  
ค ะแนนผลสั ม ฤท ธ์ิท า ง ก า ร เ รี ย นวิ ช า ภ า ษ า ไทยภ าค เ รี ย น ท่ี  1 ปี ก า ร ศึ กษ า  2562  ข อ งนัก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/14 มีคะแนนท่ีไม่แตกต่างกัน  จากนั้ นน ามาสุ่มอย่างง่าย  
(Simple Random Sampling)  โดยวิ ธีการจับสลาก ได้แก่นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2/12 จ านวน 50 คน  
เ ป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้วิ ธีการสอนแบบ 4 MAT และนักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2/14 จ านวน 48 คน  
เป็นกลุ่มควบคุม โดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ  
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
       ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอน ได้แก่ วิธีสอนแบบ 4 MAT และ วิธีสอนแบบปกติ 
       ตวัแปรตาม (dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ไดแ้นวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส าหรับสอนเร่ือง การสร้างค าสมาส  
  2. ได้แนวทางการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาความสามารถของตนเองบนความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   

การทบทวนวรรณกรรม 
  ผูวิ้จยัศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
 แมคคาร์ธี (McCarthy, อา้งอิงใน ทิศนา  แขมมณี, 2561, หนา้ 262)  กล่าววา่  วิธีสอนแบบ 4 MAT หมายถึง 
การจดัการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั 4 รูปแบบ และการพฒันาสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม  และ
สามารถพฒันาตนเองอย่างเต็มตามศกัยภาพ  ซ่ึงไดแ้ก่ ผูเ้รียนท่ีถนดัจินตนาการ ผูเ้รียนท่ีถนดัการวิเคราะห์ ผูเ้รียน  
ท่ีถนัดใช้สามญัส านึก และผูเ้รียนท่ีถนัดในการปรับเปล่ียน การพฒันาผูเ้รียนเพื่อตอบสนองความสามารถและ 
ความแตกต่างของผูเ้รียน 4 แบบ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของตนเพื่อให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา 
ไดพ้ฒันาไปพร้อมกนัอยา่งสมดุล ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ   
   ศกัด์ิชยั  นิรัญทวี (2542, หน้า 13) กล่าวว่า  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT เป็นวฏัจกัรการเรียนรู้โดยใช้
วงกลมเป็นสัญลกัษณ์แทนการเคล่ือนไหวของกิจกรรมการเรียนรู้ พื้นท่ีวงกลมถูกแบ่งออกโดยเส้นแห่งการเรียนรู้ 
และเส้นแห่งกระบวนการจดัขอ้มูลรับรู้เป็น 4 ส่วนโดยใหแ้ต่ละส่วนแทนกิจกรรมการเรียนการการสอน 4 ลกัษณะ
 จากค าอธิบายของ แมคคาร์ธี กบั ศกัด์ิชยั  นิรัญทวี สรุปไดว้่า วิธีสอนแบบ 4 MAT  หมายถึง  การพฒันา
ผูเ้รียนเพื่อตอบสนองความสามารถและความแตกต่างของผูเ้รียน 4 แบบ โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถ
ของตนเพื่อใหส้มองทั้งซีกซา้ยและซีกขวาไดพ้ฒันาไปพร้อมกนัอยา่งสมดุล ผูเ้รียนจึงไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
  แมคคาร์ธี ( Mc Carthy, อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ   สุ เสารัจ , 2553, หน้า 320-326 ) กล่าวว่า  ขั้นตอน 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT มีทั้งหมด  8 ขั้นตอน แบ่งเป็นเทคนิคการพฒันาสมองซีกซา้ย 4 ขั้นตอน 
และเป็นเทคนิคการพฒันาสมองซีกขวา 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้และสร้างประสบการณ์  (สมองซีกขวา) 
   เป็นการใชเ้ทคนิคสมองซีกขวา ขั้นตอนน้ีเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การพูด การฟัง การสนทนา การโต้ตอบ เป็นต้นเป็นขั้นท่ีให้นักเรียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีเรียนมีความหมายโดยตรงกบั 
ตวัเขาเอง โดยการให้นกัเรียนไดส้ัมผสั ไดเ้กิดความรู้สึก โดยการซักถาม หรือไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียน ครูอาจ 
ใชเ้กม การตั้งค าถามใหค้ิด ใหจิ้นตนาการ 
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  ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดไตร่ตรอง (สมองซีกซา้ย) 
   เป็นการใชเ้ทคนิคสมองซีกซ้าย  เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกซ้ายโดยใชส้มองวิเคราะห์ไตร่ตรอง
ประสบการณ์ท่ีได้น ามาอย่างง่าย ๆ สะดวกสบาย ไม่ใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ท่ียุ่งยากมากเกินไป ได้แก่  
การอภิปรายท่ีครูเป็นผูน้ าการอภิปราย การจินตนาการหรือการสร้างมโนภาพต่าง ๆ ในสมอง ซ่ึงเป็นความคิด
จินตนาการของผูเ้รียนเองโดยอาศยัความรู้เดิมประสบการณ์เดิม 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นพร่ังพรูประสบการณ์ (สมองซีกขวา) 
   เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกขวา เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน าเอาประสบการณ์ส่วนตวัโยงเขา้กับเน้ือหา
สาระท่ีเรียน เม่ือผูเ้รียนได้รับรู้เน้ือหาสาระท่ีครูจัดให้แล้วผูเ้รียนได้น าเอาความรู้เหล่านั้นมาเขียนหรือแสดง
ความรู้สึกของตนเองออกมา เช่นจากประสบการณ์ของผูเ้รียนคิดว่าอาชีพนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร และผูเ้รียนคิดว่า
ควรเป็นอยา่งไร 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นสอนและฝึกทกัษะ (สมองซีกซา้ย) 
   เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกซ้าย ขั้นน้ีผูเ้รียนไดรั้บความรู้และสามารถสังเคราะห์ความรู้ไดจ้าก
การท่ีครูจดักิจกรรมโดยการสาธิต หรือท าการสอน หรือเชิญวิทยากรมาบอกเน้ือหาสาระความรู้แก่ผูเ้รียน กิจกรรม
จดัขึ้นท าไดโ้ดยการพาผูเ้รียนไปดูการปฏิบติังานของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จาก
เอกสารต ารา ส่ือเทคโนโลยี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ ขั้นน้ีเป็นการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้ใน
เน้ือหาวิชา และสามารถวิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดจากเน้ือหาสาระได ้
  ขั้นท่ี 5 ขั้นลงมือปฏิบติัจากส่ิงท่ีเรียนรู้ (สมองซีกซา้ย) 
   เป็นการใชเ้ทคนิคสมองซีกซ้าย เป็นการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการลงมือท า โดยครูท าการฝึก
ทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียน กิจกรรมท่ีใหล้งมือท าเป็นแบบแผนเป็นขั้นตอนตามท่ีครูก าหนด หากเป็นการทดลองก็เป็น 
การทดลองตามขั้นตอนท่ีครูวางไว ้ครูคอยควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด ครูเป็นคนวางแผนและจดัการใหเ้กิดการเรียนรู้  
  ขั้นท่ี 6 ขั้นเสริมแต่งและฝึกฝนจนเช่ียวชาญ (สมองซีกขวา) 
   เป็นการใชเ้ทคนิคสมองซีกขวา  เม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะตามท่ีครูวางแผนมาแลว้ เร่ิมฝึกฝนจนมี
ความกา้วหน้า เกิดความช านาญและมีความมัน่ใจในตนเองมากขึ้น รู้สึกว่ามัน่คงปลอดภยั ครูควรก าหนดกิจกรรม
ให้มากพอท่ีผูเ้รียนซ่ึงมีความแตกต่างกันจะได้เลือกปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจและความเหมาะสม จนเกิด  
ความเช่ียวชาญมากยิง่ขึ้น 
  ขั้นท่ี 7 ขั้นน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้(สมองซีกซา้ย) 
   เป็นการใชเ้ทคนิคสมองซีกซ้าย  ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ดเ้กิดความกลา้ท่ีจะลองส ารวจ 
ประเมินตรวจสอบผลงาน สามารถปรับปรุงผลงานของตนและใหข้อ้เสนอขอ้คิดแก่คนอ่ืนได ้นอกจากน้ีผูเ้รียนอาจ
ขยายเพิ่มเติมความรู้ดว้ยการคิดคน้ หรือคน้พบส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็นสุขใจถา้ครูใหค้ิดคน้ คน้หาส่ิงต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีผูเ้รียนควรไดมี้โอกาสทั้งท างานเด่ียวและท างานเป็นทีม 
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  ขั้นท่ี 8 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (สมองซีกขวา) 
   เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกขวา  ท าการขยายความรู้และแบ่งปันความรู้ท่ีคน้พบซ่ึงกันและกัน  
หรือเป็นการสะทอ้นความรู้ท่ีไดรั้บทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมสอน  เช่น ผูเ้รียนช่วยกนัตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุงงานของ 
กนัและกนั การรายงานผลงานหน้าชั้น  ติชม  วิพากษวิ์จารณ์งานของกนัและกนั ตรวจและให้คะแนนผลงานของ
เพื่อน 
  สุวิทย์  และ อรทัย มูลค า (2545, หน้า 154-166) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
4 MAT  มีทั้งหมด 8 ขั้น ดงัน้ี    
  ขั้นท่ี 1  ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของส่ิงท่ีเรียน (พฒันาสมองซีกขวา)  
   จดักิจกรรมท่ีพฒันาสมองซีกขวาโดยการใชค้ าถามกระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจใน
การคิด  
  ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (พฒันาสมองซีกซา้ย)  
   ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ ผา่นกิจกรรมท่ีมีความหลายหลาย 
  ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัประสบการณ์สู่ความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกขวา) 
   ผูเ้รียนเรียงล าดบัความคิด โดยการคิดพิจารณามาความคิดรวบยอดของตนเอง 
  ขั้นท่ี 4  ขั้นพฒันาความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกซา้ย)  
   ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนมาพฒันาเป็นความคิดของตนเอง 
  ขั้นท่ี 5  ขั้นลงมือปฏิบติัจากกรอบความคิดท่ีก าหนด (พฒันาสมองซีกซา้ย)  
   ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 6  ขั้นสร้างช้ินงานเพื่อสะทอ้นความเป็นตนเอง (พฒันาสมองซีกขวา)  
   ผูเ้รียนแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของตน  
  ขั้นท่ี 7  ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยกุตใ์ช ้(พฒันาสมองซีกซา้ย)  
   ผูเ้รียนอภิปรายผลงาน ของตนเอง และผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค์ 
  ขั้นท่ี 8  ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้กบัผูอ่ื้น (พฒันาสมองซีกขวา)  
   ผูเ้รียนน าผลงานของตนเองไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน อย่างสร้างสรรค ์
  เม่ือพิจารณาค าอธิบายของ แมคคาร์ธี กบั สุวิทย ์มูลค า และ อรทยั มูลค า แลว้ สรุปไดว้่า ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 กระตุน้และสังเกต ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนเตน้ อยากเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูสอน โดยครู
ออกแบบกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการจะสอน กิจกรรมท่ีใช้ เช่น ฝึกทกัษะการตั้ง
ค าถาม ฝึกทกัษะการสังเกต เป็นตน้ 
  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ประสบการณ์  ผูส้อนฝึกใหน้กัเรียนวิเคราะห์  คิดไตร่ตรองประสบการณ์ 
  ขั้นท่ี 3 ปรับประสบการณ์เดิมเขา้สู่ความคิดรวบยอด  ผูเ้รียนน าเอาประสบการณ์เดิมของตนเองเช่ือมโยง
เขา้กบัเน้ือหาท่ีเรียน  ผูเ้รียนไดน้ าความรู้มาเขียนหรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
  ขั้นท่ี 4 พฒันาความคิดรวบยอด  ผูส้อนสอนให้นกัเรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และ
สรุปความคิดรวบยอดจากเน้ือหาสาระได ้
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  ขั้นท่ี 5 ปฏิบติัตามความคิดรวบยอด นักเรียนลงมือปฏิบติัเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผูส้อนเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียนท ากิจกรรมไดป้ระสบผลส าเร็จ 
  ขั้นท่ี 6 วางแผนและสร้างผลงาน นกัเรียนฝึกวางแผนการการท ากิจกรรมการเรียนรู้  และสร้างผลงานจาก
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น 
  ขั้นท่ี 7 วิ เคราะห์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้  นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ช้ินงานของตนเองและผู ้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค ์โดยอธิบายขั้นตอนการท างาน  ปัญหา อุปสรรคในการท างาน และวิธีการแกไ้ข เพื่อเช่ือมโยงกบั
ชีวิตจริง  
  ขั้นท่ี 8 น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ นกัเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคล
อ่ืน 
 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  พวงรัตน์   ทวีรัตน์ (2540, หน้า 29) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอน 
ท าใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพของสมอง 
        บุญเรียง  ขจรศิลป์ (2543, หน้า 77) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการตอบแบบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูท่ี้ตอบไดค้ะแนนมากคือผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ส่วนผูท่ี้
ตอบไดน้อ้ยถือวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
      จันทิมา  พรหมโชติกุล (2553, หน้า 16) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) 
หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนโดยตรง   
     กล่าวโดยสรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ล้วน และอังคณา  สายยศ (2538, หน้า 172) กล่าวถึงการวัดผลด้านสติปัญญาว่า ควรวัดพฤติกรรม 
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom) ดงัน้ี  
  1) ความรู้ – ความจ า (Knowledge) เป็นข้อค าถามท่ีวดัความสามารถท่ีระลึกออกมาได้หรือจ าได้ เช่น   
ถามค าศพัท ์ นิยาม สถานท่ี เวลา ขนาด ปริมาณ บุคคล  ระเบียบ ประเพณี ล าดบัขั้นของการท าอย่างใดอย่างหน่ึง  
จดัประเภท จดักลุ่ม  เกณฑ ์ วิธีการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดส้อนมาแลว้จึงน ามาถาม ถือวา่เป็นการวดัดา้นความจ าเท่านั้น 
  2) ความเขา้ใจ  (Comprehension) เป็นขอ้ค าถามท่ีวดัความสมารถในการจบัใจความส าคญัจากเร่ืองราว
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการจบัใจความดา้นการแปลความหมายการตีความหมาย และการขยาย
ความของขอ้ความ ค า เร่ืองราว เหตุการณ์ ภาพ ฯลฯ 
  3) การน าไปใช ้(Application) เป็นขอ้ค าถามท่ีวดัความสามารถในการน าความรู้ท่ีเรียนมาไปใชแ้กปั้ญหา
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ เช่น เรียนรู้มาวา่ถา้ตอ้งการใหค้นสลบเพื่อจะผา่ตดัก็ตอ้งใชย้าสลบ เป็นการวดัความจ า แต่ถา้
ถามวา่จะผา่ตดัไม่มียาสลบจะท าอยา่งไร ถา้ตอบไดก็้แสดงวา่มีความสามารถดา้นการน าไปใช ้
  4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นค าถามท่ีวดัความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์  
เร่ืองราว หรือเน้ือหาต่าง ๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร 



8 
 

  5) การสังเคราะห์ (Synthesis) ค าถามประเภทน้ีจะถามเก่ียวกบัการสังเคราะห์ขอ้ความ การวางแผน และ
สังเคราะห์ความสัมพนัธ์เป็นค าถามท่ีท าใหท้ราบวา่ใครมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากเพียงใด 
  6) การประเมินค่า (Evaluation) เป็นค าถามท่ีวัดความสามารถในการวินิจฉัยตีราคาโดยสรุปอย่าง
หลกัเกณฑ์ ส่ิงท่ีตีราคาอาจเป็นวตัถุ ส่ิงของ ผลงานต่าง ๆ หรือเป็นความคิดเห็นก็ได ้ซ่ึงในการประเมินค่านั้นตอ้ง
อาศยัเกณฑ์และมาตรฐานไปประกอบการวินิจฉัยช้ีขาดเสมอว่าเร่ืองนั้นดี – เลวอย่างไร เพราะเหตุใด เป็นต้น  
ค าถามน้ีอาจอยูใ่นรูปการประเมินค่าโดยอาศยัหลกัเกณฑภ์ายในหรือภายนอกตดัสินก็ได ้
  จะเห็นไดว้่า การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรสร้างให้ตรงกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
จะวดัตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ บลูม (Bloom) คือ การวดัระดบัความรู้ความจ า  การวดัระดบัความเขา้ใจ  การวดั
ระดบัการน าไปใช ้ การวดัระดบัการวิเคราะห์  การวดัระดบัการสังเคราะห์  การวดัระดบัการประเมินค่า 
 ความหมายของสมาส 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2555, หนา้ 67-73) กล่าววา่ ปาณินิ (400 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) นกัไวยากรณ์สันสกฤต 
เป็นบุคคลแรก ท่ีใชค้  าวา่ สมาส (อษฺฏาธฺยาย ี2.1.3) สมาส มีความหมายตามรูปศพัทว์า่ “การวางอยูร่วมกนั”  
  ก าชยั ทองหล่อ (2545, หน้า 306) กล่าวว่า สมาส หมายถึง การน าค าภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นวิธีรวม 
บทต่าง ๆ 2 บทขึ้นไปให้รวมเป็นบทเดียวกนั โดยลบวิภตัติของศพัท์หน้า หรือไม่ลบวิภตัติ แต่น ามาเขียนติดกนั 
เพื่อใหรู้้วา่เป็นบทเดียวกนั บทต่าง ๆ ท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั โดยวิธีน้ีเรียกวา่บทสมาส หรือค าสมาส 
  เสนีย ์ วิลาวรรณ์ (2536, หนา้ 15) กล่าววา่ ค าสมาส คือ ค าท่ีสร้างขึ้นใหม่โดย ดดัแปลงจากหลกัไวยากรณ์
บาลี และสันสกฤตเพื่อใหมี้ค าใชม้ากขึ้นเช่นเดียวกบัค าประสม 
  สรุปไดว้่า ค าสมาส หมายถึง  ค าท่ีเกิดจากการน าค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มาประกอบกนั  ท าให้เกิด
ค าใหม่  ความหมายใหม่  แต่ยงัคงเคา้ความหมายเดิมอยู ่ 
  ประเภทของค าสมาสในภาษาไทย 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 101) กล่าวว่า ค าสมาสทั้งท่ีภาษาไทยยืมมาจากภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตและท่ีภาษาไทยน าค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมาสร้างขึ้นใช้เอง อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตาม
ลกัษณะการกลมกลืนเสียงระหวา่งค า 2 ค าท่ีมารวมกนั ไดแ้ก่ ค าสมาสท่ีไม่มีสนธิ กบัค าสมาสท่ีมีสนธิ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2555,  หน้า 85) กล่าวว่า  ในภาษาไทยพบปรากฏการณ์ท านองเดียวกบัภาษาบาลี
และสันสกฤต กล่าวคือ พบวา่ ค าสมาสในภาษาไทยไม่วา่จะเป็นสมาสยมื สมาสสร้าง หรือสมาสซอ้น มีทั้งประเภท
ท่ีมีสนธิและประเภทท่ีไม่มีสนธิ   
       สรุปไดว้า่ ค าสมาสในภาษาไทยแบ่งได ้2 ประเภท คือ ค าสมาสแบบไม่มีสนธิ และค าสมาสแบบมีสนธิ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  นิศรา  วงษ์สุบรรณ์  (2553, หน้า บทคดัย่อ) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแต่ง
ร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
กลุ่มท่ีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
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  สู่ขวญั  ตลบันาค  (2556, หน้า บทคดัย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 
4MAT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  อมรรัตน์  มุสิกะโรจน์ (2557, หน้า บทคดัย่อ) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  
ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เ ร่ืองการสร้างค าสมาส ก่อนเ รียนไปทดสอบ 

กับนักเรียนทั้ งสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

2. จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มละ 3 แผน แผนละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที โดย
กลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง การสร้างค าสมาส หลังเ รียนไปทดสอบ  
กับนักเรียนทั้ งสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

4. น าขอ้มูลท่ีได้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างค าสมาส  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับ 

การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับกลุ่มท่ีได้รับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้ t-test แบบ 
Independent 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนและหลังได้รับ 
การเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบ 4 MAT โดยใช ้t-test แบบ Dependent 
   3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนและหลังได้รับ 
การเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช ้t-test แบบ Dependent 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT  และวิธีสอนแบบปกติ  รายละเอียดดงัขอ้มูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 1) 
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ตาราง  1 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยวิธีสอนแบบ  
4 MAT  และวิธีสอนแบบปกติ   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N   x̅ S.D.    t Sig. 
กลุ่มทดลอง 50 17.85 3.40 2.086 .040* 
กลุ่มควบคุม 48 16.64 2.22   

*p<.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง  การสร้างค าสมาส  
ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = .040, t = 2.086) 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT  รายละเอียดดงัขอ้มูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 2) 
ตาราง  2 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N   x̅ S.D.     t  Sig. 
ก่อนเรียน 50 9.48 3.19 17.660 .000* 
หลงัเรียน 50 16.64 2.22   

*p<.05  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง  การสร้างค าสมาส 
ดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(p = .000, t = 17.660) 
 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  รายละเอียดดงัขอ้มูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 3) 
ตาราง  3 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N   x̅ SD     t  Sig. 
ก่อนเรียน 48 10.08 3.96 12.965 .000* 
หลงัเรียน 48 17.85 3.40   

*p<.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน เร่ือง  การสร้างค าสมาสดว้ย 

วิธีสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
(p = .000, t = 12.965) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน เร่ือง การสร้างค าสมาสดว้ย 

วิธีสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = .040, t = 2.086) 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน เร่ืองการสร้างค าสมาสดว้ย 
วิธีสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(p = .000, t = 17.660) 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน เร่ืองการสร้างค าสมาสดว้ย 
วิธีสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
(p = .000, t = 12.965) 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ระหวา่งกลุ่มท่ีได ้

เรียนดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ พบวา่ กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ี
ก าหนด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิศรา  วงษสุ์บรรณ์  (2553, หน้า บทคดัย่อ) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัด 
การเรียนรู้แบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ   เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ิธี 4 MAT   ท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบติั นกัเรียนไดส้ร้างช้ินงานท่ีตนเองช่ืนชอบ 
ท าใหส้ามารถคน้พบค าตอบจากช้ินงานท่ีตนเองสร้างขึ้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แมคคาร์ธี McCarthy (1990 ) ท่ี
กล่าวไว้ว่าวิ ธีสอนแบบ 4 MAT หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู ้เ รียน  
4 คุณลกัษณะ กบัการพฒันาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามแบบและความตอ้งการ
ของตนเองอยา่งเหมาะสม  และสามารถพฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
  การวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจัยสัง เกตได้ว่ า  การจัดการเ รียนรู้ตามขั้ นตอนดังกล่าวส่งผลให้นัก เ รียนมี 
ความกระตือรือร้นในการคน้พบความรู้ในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ ดังท่ี ซูซาน มอร์ริส (Susan Moris) และ เบอร์นิส   
แมคคาร์ธี (Bernice McCarthy : 1988, อ้างอิงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2553, หน้า  320)  กล่าวไว้ว่า การจัด 
การเรียนรู้ตามพฤติกรรมหรือตามแบบวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในส่ิงท่ีเรียนมากขึ้น 
จากท่ีกล่าวมาน้ี สรุปไดว้่า การน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าสมาสในรายวิชาภาษาไทย ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่การจดัการเรียนการสอน
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แบบ 4 MAT เป็นการเรียนรู้ท่ีพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามแบบหรือวิธีการเรียนของผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีทกัษะกระบวนการคิด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ไดท่ี้เรียนดว้ย 
วิธีสอนแบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 2 ท่ีก าหนดไว ้โดยผลการวิจยัท่ีคน้พบสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สู่ขวญั  ตลบันาค  (2556, หน้า บทคดัย่อ)  
ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมรรัตน์  มุสิกะโรจน์ (2557, หน้า บทคดัย่อ) ศึกษาผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าสมาส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ไดเ้รียนดว้ย 
วิธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้
ท่ี 3 ท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิศรา  วงษ์สุบรรณ์  (2553, หน้า บทคดัย่อ) ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่ างกันอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเป็นเพราะ แผนการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้แบบปกติไดรั้บการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณภาพ ท าให้
นกัเรียนไดฝึ้กหัด ฝึกฝนการท าใบงาน ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา และสามารถท าคะแนนสอบ
ไดสู้งกว่าก่อนเรียน การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวถือว่ามีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของนักเรียน ท าให้ความรู้เก่ียวกบั 
การสร้างค าสมาส หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการจดัการเรียนรู้แบบปกติในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นรูปแบบ
และแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ขอ้เสนอแนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธี 4 MAT ควรศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย

วิธีสอนแบบ 4 MAT ให้เขา้ใจแลว้พิจารณาแนวทางการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวิชาเน้ือหา และเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนแต่ละวยั 

2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรพัฒนาโดยใช้วิธีการสอนอ่ืน ๆ  
อยา่งหลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    1. ควรมีวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT กบักิจกรรม 
การสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น การสอนแบบการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning)  
การสอนแบบเนน้กระบวนการคิดดว้ยเทคนิค KWL Plus   
   2. ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิธีการสอนแบบ 4 MAT ท่ีมีต่อตวัแปรตามอ่ืน ๆ 
เช่น ความสามารถในการคิด ความสามารถในการอ่าน 
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