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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ 
A Comparison of The Thai Literature ‘Phra Boromrashowat’ (Royal Guidance)  

Learning Achievement of Mathayomsuksa Three Students Using 4 MAT  
Teaching Method and Using Normal Teaching Method 

 

วิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์1  และ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ2 

1สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม 
ในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 
 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง  
พระบรมราโชวาท ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT   
และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้
ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 และ 3/10 จ  านวน 86 คน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา 
 (สิงห์ สิงหเสนี)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  
จ านวน 3 แผน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จ านวน 3 แผน  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  สูงกว่านกัเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิ ธีสอนแบบ  4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 
ค าส าคัญ : วิธีสอนแบบ 4 MAT : วิธีสอนแบบปกติ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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บทน า 
 การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมีความส าคัญต่อผู้เรียนทั้ งในแง่ของการศึกษาเพื่อประโยชน์ 
ในการพฒันาตนเองดา้นภาษา ดา้นศิลปะ และการเขา้ใจชีวิต อีกทั้งยงัเป็นการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดมรดก
ทางวฒันธรรมของชาติอีกดว้ย 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการที่ผูว้ิจัยเป็นครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการเรียนในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม คือ 
นักเรียนขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่เขา้ใจความหมายค าศพัท์ 
ส านวนในบทประพนัธ์ ไม่สามารถถอดความบทประพนัธ์ สรุปใจความส าคญั วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่เรียนได้  ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ครูก าหนดไว ้  
 จากการศึกษางานวิจยัของศิวพงษ ์ ไพรัตน์ (2559) ที่ไดน้ าแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มาพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย  พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของพนิสา ทรงเพียรธรรม (2561) ที่พบว่า นักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัร 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวรรณคดีไทยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบซิปปากบัแบบวฏัจกัร 4 MAT แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 จากปัญหาและการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT ที่กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT มาเป็นหัวข้อในการท าวิจยั เร่ือง  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนเร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ  เพื่อน าผลการศึกษา
ไปพฒันาการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาทของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  สูงกว่านกัเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาทของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน รวม 181 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ  านวน 2 ห้องเรียน รวม 86 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยน าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คะแนนสอบกลางภาค) วิชาภาษาไทย 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ 
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) แลว้เลือกคู่ที่มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมา 1 คู่ และจบัสลากเลือก 
ห้องที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT ซ่ึงไดแ้ก่ ห้อง 3/10  และห้องที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม 
จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ ห้อง 3/2   
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่  วิธีสอนแบบ 4 MAT และวิธีสอนแบบปกติ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

การวิจยัครั้ งน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง กลุ่มละ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ  
50 นาที รวม 6 คาบ ทั้งน้ีไม่รวมเวลาการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562  
 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง 
 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลองครั้ งน้ี ได้แก่ เร่ือง พระบรมราโชวาท บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว ซ่ึงเป็นเน้ือหาในแบบเรียนภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  สาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและ
วรรณกรรมในบทเรียน เร่ืองพระบรมราโชวาท 
 2. ไดข้อ้สังเกตเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอน 4 MAT เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
ในวิชาภาษาไทย  
 3. ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิ ธีสอนแบบ 4 MAT และวิ ธีสอนแบบปกติ เพื่อน าไปใช้ 
ในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัที่มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัวิธีสอนแบบ 4 MAT  วิธีสอนแบบปกติ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
 ทิศนา แขมมณี (2561, หน้า 262) อธิบายว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4 MAT เป็นการเรียนรู ้
ที่ตอบสนองรูปแบบการเรียนของผู้เรียนมีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  4 ลักษณะ ได้แก่  ผู ้เรียน 
ที่ถนัดจินตนาการ ผู ้เรียนที่ถนัดการวิ เคราะห์  ผู ้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส านึก และผู้เรียนที่ถนัด  
ในการปรับเปลี่ยน ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเต็มที่ 
 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
 แม็คคาร์ธีเป็นผูพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ขึ้นมาจากแนวคิดของโคล์บ (Kolb, 1976)  
ซ่ึงอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพนัธ์ของ 2 มิติ คือ การรับรู้ (reception)และกระบวนการ (processing)   
แต่ละคนมีลักษณะการรับรู้ที่แตกต่างกนัอย่างส้ินเชิงบางคนรับรู้ผ่านทางการปฏิบติัจริงที่เป็นรูปธรรม (active 
experimentation) แต่บางคนรับรู้ ผ่านการคิดรวบยอดแล้วสะท้อนกลับเป็นการเรียนรู้ (reflective observation)   
ส่วนกระบวนการจดักระท ากบัขอ้มูลที่รับรู้มี 2 ลกัษณะ คือ การลงมือทดลองปฏิบตัิ และการสังเกตโดยการคิดอยา่ง
ไตร่ตรอง  เม่ือน าช่องทางการรับรู้และกระบวนการมาขีดตดักนัภายในวงกลมจะท าให้เกิดพื้นที่ 4 ส่วน ซ่ึงสามารถ
แทนลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่ (ทิศนา แขมมณี, 2561,  
หนา้ 262) 
 1. ผูเ้รียนแบบที่ 1 เป็นผูเ้รียนที่ถนัดจินตนาการ (imaginative learners) มีการรับรู้ผ่านประสบการณ์จริง 
ที่เป็นรูปธรรม และใช้กระบวนการจดักระท าขอ้มูลดว้ยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง ซ่ึงจะเรียนรู้ได้ดีผ่านค าถาม 
“ท าไม” (Why?) 
 2. ผูเ้รียนแบบที่ 2 เป็นผูเ้รียนที่ถนัดการวิเคราะห์ (analytic learners) มีการรับรู้ผ่านทางความคิดรวบยอด 
ที่เป็นนามธรรม และชอบใชก้ระบวนการสังเกตอยา่งไตร่ตรอง ซ่ึงจะเรียนรู้ไดดี้ผ่านค าถาม “อะไร” (What?) 
 3. ผูเ้รียนแบบที่ 3 เป็นผูเ้รียนที่ถนดัการใชส้ามญัส านึก (common sense learner) มีการรับรู้ผ่านทางความคิด
รวบยอดที่เป็นนามธรรม และชอบใชก้ระบวนการลงมือท า ซ่ึงจะเรียนรู้ไดดี้ผ่านค าถาม“อยา่งไร”(How?) 
 4. ผูเ้รียนแบบที่ 4 เป็นผูเ้รียนที่ถนดัในการปรับเปลี่ยน (dynamic learners) มีการรับรู้ผ่านประสบการณ์จริง
ที่เป็นรูปธรรม และชอบใชก้ระบวนการลงมือปฏิบตัิ ซ่ึงจะเรียนรู้ไดดี้ผ่านค าถาม “ถา้” (If?) 
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 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
 ทิศนา แขมมณี (2561, หน้า 263-264) อธิบายว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  มีขั้นตอน
การด าเนินการ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์   ผูส้อนเร่ิมตน้จากการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของเร่ืองที่เรียน
ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถตอบค าถามไดว้่า ท าไมจึงตอ้งเรียนเร่ืองน้ี  
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์  เป็นการวิเคราะห์ประสบการณ์ หรือสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์ 
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการตระหนกัรู้ และยอมรับความส าคญัของเร่ืองที่เรียน 
 ขั้นที่ 3 การปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด  เม่ือผูเ้รียนเห็นคุณค่าความส าคญัของเร่ืองที่เรียนแลว้ 
ผูส้อนจึงจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดขึ้นดว้ยตนเอง 
 ขั้นที่ 4 การพฒันาความรู้ความคิด  เม่ือผูเ้รียนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอดแล้ว ผูส้อน 
จึงกระตุ้นให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้ความคิดของตนให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงขึ้น โดยการให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ขั้นที่ 5 การปฏิบตัิตามแนวคิดที่ไดเ้รียนรู้  ในขั้นน้ีผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนความรู้ ความคิดที่ไดร้ับจาก
การเรียนรู้ในขั้นที่ 3-4 มาทดลองปฏิบติัจริง และศึกษาผลที่เกิดขึ้น 
 ขั้นที่ 6 การสร้างช้ินงานของตนเอง  ในขั้นน้ีผูส้อนต้องกระคุน้ให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถของตน  
โดยการน าความรู้ ความเขา้ใจไปใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงานของตนเองตามความถนดั 
 ขั้นที่ 7  การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้  เป็นขั้นที่ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน 
ไดแ้สดงผลงานของตน เรียนรู้ที่จะวิพากษ ์วิจารณ์อยา่งสร้างสรรค ์และรับฟังขอ้วิพากษว์ิจารณ์จากเพื่อนเพื่อน าไป
ปรับปรุงและประยกุตใ์ชใ้นงานต่อไป 
 ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด  เป็นขั้นของการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดแก่กนัและกนั และร่วมกนัอภิปรายเพื่อน าการเรียนรู้ไปเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540, หน้า 7) กล่าวว่า วิธีสอนปกติ เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด โดยครูเป็นผูเ้ล่า บรรยาย หรืออธิบายส่ิงที่ตอ้งการสอนให้แก่นกัเรียน  นกัเรียน
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนขา้งนอ้ย คือ มีหนา้ที่ฟังและจดสรุปบนัทึกความรู้เป็นหลกั 
แลว้ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง 
  บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา้ 41) อธิบายการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติว่า  การสอน
แบบปกติบางครั้ งอาจเรียกว่าเป็นการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย  เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ตอ้งอาศยัความรู้ 
ความสามารถของผูส้อนในการเรียบเรียงเน้ือหาสาระและการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจไปสู่ผูเ้รียนดว้ย
การพูด บรรยาย หรืออธิบายความรู้อยา่งน่าสนใจ 
 ณิรดา เวชญาลกัษณ์ (2561, หนา้ 127) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนปกติไวว้า่ เป็นการ
จดัการเรียนรู้ที่ผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้และน ากระบวนการ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน ขั้นปฏิบติักิจกรรม และขั้นสรุปและวดัผลไปปฏิบตัิ 
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 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติเป็นการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมเน้ือหา ส่ือการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียนโดยการบอก หรือบรรยาย  มีการอธิบายซกัถาม และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย
วิธีใดวิธีหน่ึง 
 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 โชติกา ภาษีผล (2556, หนา้ 62) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) คือ ความสามารถทางสมอง
หรือสติปัญญาของบุคคล อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผูเ้รียนไดร้ับจากการเรียนการสอนในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการสอบ (Testing) โดยใชแ้บบสอบ (Test) เป็นเคร่ืองมือ 
 การวัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 28) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต้องอยู่บน
พื้นฐานของการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ซ่ึงจะตอ้งวดัและประเมินผลตามตัวช้ีวดั
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 สมนึก  ภัททิยธนี (2556, หน้า 5-7) กล่าวว่า การการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการหาปริมาณ
ความสามารถเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางเรียนอย่างใดอย่างหน่ึง 
 แลว้น าไปประเมินผลเพื่อตดัสินหรือวินิจฉัยคุณค่าตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ซ่ึงสามารถท าการวดัและประเมินผลได้
ทุกระยะในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน  
 โชติกา ภาษีผล (2556, หนา้ 13-15) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลการศึกษาเป็นการสะทอ้นความสามารถ
หรือคุณภาพที่แท้จริงของผู้เรียน  ตามหลักการการวัดคุณภาพผู้เรียนต้องวดัและประเมินผลให้ครอบคลุม 
ทั้งดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย  
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560, หน้า 46-50) ได้เสนอแนวทางการสอนวรรณคดี 
และวรรณกรรมไวว้่า ในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมครูผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งรับรู้ร่วมกัน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป้าหมายของการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
ที่ส าคญั  3 ประการ ไดแ้ก่  1) ผูเ้รียนตอ้งไดร้ับทราบประวตัิความเป็นมาของวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ศึกษาว่า 
มีความเป็นมาอย่างไร ได้รับการยกย่องเพราะอะไร 2) ผู ้เรียนต้องได้เรียนตัวบทวรรณคดี ได้เรียนวรรณคดี 
ที่หลากหลายประเภทจะไดมี้ความรู้กวา้งขวาง วรรณคดีหรือวรรณกรรมบางเร่ืองที่ยาวมากก็อาจจะเลือกมาให้เรียน
เป็นบางตอน แต่ผูเ้รียนควรไดเ้ห็นวรรณกรรมทั้งเร่ือง เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นว่าวรรณคดีหรือวรรณกรรมเร่ืองนั้น ๆ   
มีข้อดีข้อบกพร่องอย่างไร จะได้วิจกัษ์ วิจารณ์ได้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในความมุ่งหมายของการศึกษาศิลปะทุกแขนง  
และเป็นการฝึกการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ให้แก่ผูเ้รียนด้วย  3) ต้องมีวสัดุส าหรับฝึกการเรียนวรรณคดี  
เช่นเดียวกันกับการเรียนวิชาอื่น ๆ  ทั้ งน้ีในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสอน 
ให้นกัเรียนไดว้ิจกัษว์รรณคดีดว้ย 
 ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ (2556, หน้า 1)  กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไวว้่า  
การจะศึกษาวรรณคดีหรือวรรณกรรมให้เขา้ใจตอ้งท าความเขา้ใจโครงเร่ืองขอบเขตเน้ือหาก่อนที่จะศึกษาแก่นเร่ือง 
และตอ้งน าความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาวรรณคดีหรือวรรณกรรมมาวิจกัษ์ คือ พิจารณาคุณค่าความงามอย่างละเอียด 
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เพื่อให้ซาบซ้ึงในสุนทรียะของเน้ือหาวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ทั้ งน้ีในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี 
และวรรณกรรมส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาที่เป็นวยัแห่งการอยากรู้ อยากเห็น กลา้ทดลอง และกลา้โตแ้ยง้  
ครูผูส้อนควรสนบัสนุนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น วิจกัษ ์วิจารณ์วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ศึกษา อยา่งมีเหตุผล 
และคอยช้ีแนะหรือแนะน าในส่ิงที่ผูเ้รียนอาจจะมองไม่เห็น หรือยงัไม่เข้าใจ (ร่ืนฤทัย สัจจพนัธ์ุ, 2556, หน้า  
120-122) 
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2544, หน้า 35-37) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไว ้ 
3 ประการ คือ  ประการที่หน่ึงควรให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงประวตัิความเป็นมาของวรรณคดี เพื่อให้ผูเ้รียนรู้ลกัษณะ 
วิวฒันาการของวรรณคดีไทยจะไดรู้้ว่ามีวรรณคดีเร่ืองใดบา้งที่เป็นวรรณคดีช้ินเอกที่ไดร้ับการยกยอ่ง เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดความภาคภูมิใจที่ไดศึ้กษาผลงานที่มีคุณค่า  ประการที่สองครูผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาตวับทของวรรณคดี
เช่นเดียวกนักบัการเรียนกฎหมายที่ตอ้งเรียนตวักฎหมายดว้ย โดยคดัเลือกวรรณคดีที่มีความหลากหลายมาให้ผูเ้รียน
ศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนได้รู้จักวรรณคดีอย่างหลากหลายและสามารถพิจารณารายละเอียดของวรรณคดีเร่ืองนั้น ๆ   
จนเห็นคุณค่า และประการที่สามครูผูส้อนควรสอนวรรณคดีจนถึงขั้นวิจักษ์ ให้ผูเ้รียนรู้เห็นคุณค่าส่วนที่ ดี  
หรือส่วนที่บกพร่องของวรรณคดี  เพื่อเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความคิดที่จะติชมหรือวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
ที่ศึกษา 
 ดังนั้นจึงกล่าวไดว้่าในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมครูควรให้นักเรียนได้ศึกษา
ประวตัิความเป็นมาเก่ียวกบัวรรรคดีหรือวรรณกรรมที่จะเรียน ไดอ้่านตวับทวรรณคดีหรือวรรณกรรม และไดว้ิจกัษ ์
วิจารณ์วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เรียน เพื่อให้เข้าถึงและเห็นคุณค่าความส าคัญของการเรียนวรรณคดีและ
วรรณกรรมอยา่งแทจ้ริง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ณัฐวุฒิ  ประสมสุข (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อพฒันาการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณในการอ่านวรรณคดีไทย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจดักิจกรรม
การเรีนรู้แบบ 4 MAT  มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และมีเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีไทย
อยูใ่นระดบัมาก  
  ศิวพงษ์  ไพรัตน์ (2559) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่จดัการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว ์(Jigsaw) กบัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ผลการศึกษาพบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
เร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   
 พนิสา ทรงเพียรธรรม (2561)ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัร 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวรรณคดีไทยโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบซิปปากบัแบบวฏัจกัร 4 MAT แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
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 Yusuf Inel (2018) ศึกษาเร่ือง  The Effect of Using the 4 MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies 
Education on the Academic Achievement of Students ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
จึงสรุปไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพมากกว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครั้ งน้ีเป็นวิจยัก่ึงทดลอง (quasi experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสุ่ม 2 กลุ่ม 
ทดสอบ 2 ครั้ ง (The Randomized Control-Group Pre-test  Post-test Design)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 181 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จ  านวน 2 ห้องเรียน รวม 86 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยน าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คะแนนสอบกลางภาค) วิชาภาษาไทย 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ 
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) แลว้เลือกคู่ที่มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมา 1 คู่ และจบัสลากเลือก 
ห้องที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT ซ่ึงไดแ้ก่ ห้อง 3/10  และห้องที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม 
จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ ห้อง 3/2 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพระบรมราโชวาทโดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT จ านวน 3 แผน แผนละ  
100 นาที (2 คาบ) 
   2. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพระบรมราโชวาทโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  จ านวน 3 แผน แผนละ  
100 นาที (2 คาบ)   
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองพระบรมราโชวาทโดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT จ านวน 3 แผน แผนละ 
100 นาที (2 คาบ)  จากนั้นน าแผนไปตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าใชไ้ด ้ 
 2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพระบรมราโชวาทโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จ านวน 3 แผน แผนละ  
100 นาท ี(2 คาบ)  จากนั้นน าแผนไปตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าใชไ้ด ้ 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง  
พระบรมราโชวาทก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ วิธีการหา
คุณภาพ คือ (1) น าแบบทดสอบไปตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC พิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องคดัเลือก 
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าใช้ได ้(2) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
จ  านวน 32 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (3) น าค าตอบของนกัเรียนทั้ง 32 คน มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
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จ าแนก (r) โดยเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-1.00  
ถือว่าใช้ได้  และ (4) ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่า 
ความเช่ือมัน่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เท่ากบั 0.892 
 การด าเนินการทดลอง 
 1. ก่อนด าเนินการทดลอง ผูว้ิจัยวางแผนก าหนดระยะเวลาทดลอง แจ้งรายละเอียดการทดลองแก่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จดัเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน และเคร่ืองมือการวิจยั   
 2. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท 
(ก่อนเรียน) ไปทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

3. ด าเนินการสอนเร่ือง พระบรมราโชวาท กลุ่มละ 6 คาบ โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  
และกลุ่มควบคุมใชว้ิธีสอนแบบปกติ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

4. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 6 คาบทั้ง 2 กลุ่ม จึงน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 
และวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท (หลงัเรียน)  ไปท าการไปทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

5. น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาทที่ไดจ้าก
การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
       1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  1.1 การค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
  1.2 การค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
      2. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียนหลงัเรียน ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติโดยการใช ้ t-test for 
independent Sample  
  2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใช ้ไดแ้ก่ t-test for dependent sample 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  และวิธีสอนแบบปกต ิ
 (ดูตาราง 1) 
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ตาราง 1 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ืองพระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียน เร่ืองพระบรมราโชวาท 

n �̅� SD t Sig. 

กลุ่มทดลอง 50 26.22 1.94 4.382 .000* 
กลุ่มควบคุม 36 23.19 3.80 

*p < .05 
จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มทดลองที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 

26.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.94  ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 23.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.80  สูงกว่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  
(ดูตาราง 2) 
ตาราง 2 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ืองพระบรมราโชวาท ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม 
ในบทเรียน เร่ืองพระบรมราโชวาท 

n �̅� SD t Sig. 

ก่อนเรียน 50 13.88 2.37 28.318 .000* 
หลงัเรียน 50 26.22 1.94 

*p < .05 
 จากตาราง 2  พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียนเท่ากับ 26.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.94  สูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.88  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.94   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ 
(ดูตาราง 3) 
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ตาราง 3 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียน เร่ืองพระบรมราโชวาท 

n �̅� SD t Sig. 

ก่อนเรียน 36 13.83 2.61 12.115 .000* 
หลงัเรียน 36 23.19 3.80 

*p < .05 
 จากตาราง 3 พบว่า  กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียนเท่ากับ 23.19  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.80  สูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.83  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.61   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  สูงกว่านกัเรียนที่ไดร้ับการ
จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยั
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  และวิธีสอนแบบปกติ พบว่า
สูงกว่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ที่ 1  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yusuf Inel 
(2018, p.450) ที่ไดศึ้กษาเร่ือง  The Effect of Using the 4 MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on 
the Academic Achievement of Students พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  ทั้งน้ีเป็นเพราะการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  เป็นการจดัการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน 
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ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งลึกซ้ึงผ่านการปฏิบติักิจกรรมอยา่ง
หลากหลายจึงท าให้ผูเ้รียนกลุ่มทดลองเกิดความกระตือรือร้น มีความสนใจในการเรียน ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ความสนใจยอ่มท าให้เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงส่งผลใหก้ลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและ
วรรณกรรมในบทเรียนที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติที่ส่วนใหญ่
จะเรียนรู้ผ่านการฟังครูบรรยายให้ความรู้หรือท ากิจกรรมเดิม ๆ  ซ ้ า ๆ  ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ
บทเรียน จึงท าให้ผูเ้รียนเรียนไม่ค่อยรู้เร่ือง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
เร่ือง พระบรมราโชวาทต ่ากว่ากลุ่มทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การวิจัยครั้ งน้ี ผูว้ิจัยสังเกตได้ว่า วิธีสอนแบบ 4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจ 
ในการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะในแต่ละขั้นตอนการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นกัเรียนท าแตกต่าง
กนัไป ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การลงมือปฏิบติัสร้างสรรค์ช้ินงาน ไดมี้โอกาส
ท างานร่วมกันกับเพื่อน ท าให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขในการเรียน  ซ่ึงส่งผลดี 
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ขึ้นกว่าการเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติที่นักเรียน 
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะครูมักจะให้ท ากิจกรรมในลักษณะเดิม ๆ  ไม่มี  
ความหลากหลายและแปลกใหม่มาดึงดูดให้ผูเ้รียนสนใจ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 
 4 MAT พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน 
ขอ้ที่ 2  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวพงษ์  ไพรัตน์ (2559) ที่ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) กับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทย เร่ือง กาพย์พระไชยสุริยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งน้ีเป็นผล
มาจากการที่นักเรียนไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้น 
การพฒันาสมองซีกซ้ายและขวาของผูเ้รียนอยา่งสมดุล โดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียน 4 คุณลกัษณะ
ที่แตกต่างกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามแบบและความตอ้งการของตนเองอยา่งเหมาะสมและสามารถพฒันาตนเอง
ไดเ้ต็มตามศกัยภาพตามที่สุวิทย ์มูลค า (2550, หน้า 154) กล่าวไว ้จึงท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ เม่ือไปท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมหลงัเรียนจึงไดค้ะแนนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงผูเ้รียนยงัไม่มีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น  ๆและสอดคลอ้งกบัที่สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อนัทรัมพรรย ์(2538, หนา้ 230-238) 
กล่าวเสนอแนะไวใ้นการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทยวา่ ผูส้อนควรค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน
ทั้งในดา้นความสนใจและความตอ้งการ และค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนมากที่สุด ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท  
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ 
พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ที่ 3  ทั้งน้ีเป็นเพราะ
นกัเรียนมีความรู้มากขึ้นจากการไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติที่มีคุณภาพ 
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เพราะแผนการจดัการเรียนรู้ที่น ามาใช้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญว่า เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมเน้ือหา มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence) IOC เท่ากับ 1.00 เม่ือ
น ามาใช้จัดการเรียนการสอนจึงท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  ซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของ
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540, หน้า 7) ที่กล่าวว่า วิธีสอนปกติ เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได ้
ตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด โดยมีครูเป็นผูเ้ล่า บรรยาย หรืออธิบายส่ิงที่ตอ้งการสอนให้แก่นกัเรียน ดงันั้น
จึงท าผูเ้รียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 สรุปได้ว่า  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิ ธีสอนแบบ 4 MAT   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม เร่ือง พระบรมราโชวาทสูงกว่านกัเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียน เร่ือง พระบรมราโชวาท ของนกัเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT และวิธีสอนแบบ
ปกติ ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยข้อสังเกตพบว่า นักเรียนที่ได้รับ 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT มีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจบทเรียนมากกว่ากลุ่มที่เรียนดว้ย 
วิธีสอนแบบปกติ  เพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้มีโอกาสเรียนรู้แบบร่วมมือกับเพื่อน ได้คิดวิเคราะห์   
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้กว่าและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงกว่านักเรียน 
ที่เรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
              1. ครูผูส้อนควรศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอน 4 MAT ให้เขา้ใจและน าไประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกบัธรรมชาติวิชา เน้ือหา และกลุ่มผูเ้รียน 
              2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิ ธีสอนแบบ 4 MAT ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี 
ความหลากหลาย เพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย และท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองจนส้ินสุดกระบวนการ 
              3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างมาก และแต่ละ
ขั้นตอนต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมค่อนข้างมาก  ดังนั้นครูผูส้อนต้องคอยกระตุ้นให้ผูเ้รียนกระตือรือร้น 
และรักษาเวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอนกระบวนการตามที่
ระบุไว ้หรืออาจจะปรับขยายเวลาให้เหมาะสมกบักิจกรรมและสภาพผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 
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