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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลั งเรี ยน และ (3 ) เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทยของนั กเรี ยน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 64 คน ซึ่งท้ัง 2 ห้องเรียนนี้ได้มาจากการน าค่าเฉล่ียของคะแนนสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 ของประชากร 6 ห้องเรียน (ซึ่งจัดผู้เรียนเข้าช้ันแบบคละความสามารถ) มาตรวจสอบ 
หาห้องเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ ANOVA จากนั้นสุ่มห้องเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน  
(จากการตรวจสอบข้างต้น) โดยการจับสลากมา 2 ห้องเรียน แล้วจึงจับสลากอีกครั้งเพื่อก าหนดกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบว่าได้ ม.3/1 เป็นกลุ่มทดลอง (เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT)  และ ม.3/3 เป็นกลุ่มควบคุม 
(เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน 
แบบ 4 MAT จ านวน 3 แผน (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จ านวน 3 แผน และ  
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี 
หนีนางผีเส้ือสมุทร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent sample) 
และกรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน 

แบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน 

แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน 

แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย, วิธีสอนแบบ 4 MAT, วิธีสอนแบบปกติ 
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บทน า  
วรรณคดีนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภาษาซึ่งมนุษย์ใช้เป็นส่ือกลางถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงรอบตัวและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมผ่านความงดงามของศิลปะทางภาษาและ
ลีลาการประพันธ์ของกวีเฉพาะคน สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยอันสืบทอดมา
อย่างยาวนาน เป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตและสังคมของคนในชาติ (ศรีวิไล ดอกจันทร์, 2529, หน้า 13) 
ด้วยเหตุนี้ วรรณคดีจึงเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง ดังท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ไว้ว่า “เข้าใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 54) 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ี ผู้วิ จัยเป็นครู ผู้สอนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน 
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาเป็นเวลา 5 ปี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
มีค่าเฉล่ียท่ีต่ ากว่าร้อยละ 50 คะแนนจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ซึ่ง จัดทดสอบท่ัวประเทศ  
ในปีการศึกษา 2562  โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ นอกจากนี้ ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า
สาระอื่น ๆ และในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับจังหวัด และระดับภาค  
(โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2562) 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาข้างต้น สรุปได้ว่า 
ครูยังใช้วิธีสอนแบบเดิม มิได้ใช้เทคนิคหรือวิธีการท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียน ส่วนนักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดี
ต่อวรรณคดี มองว่าเป็นเนื้อหาท่ีล้าสมัย อ่านไม่เข้าใจ และขาดนิสัยรักการอ่าน นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังมี
ส่ิงเร้าภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสังคมออนไลน์ท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียนออกไปจาก
มรดกวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม สอดคล้องกับ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2549, หน้า 106-107) ซึ่งกล่าวว่า  

“...ปัจจุบันวรรณคดีไทยตกอยู่ในสภาพท่ีเลือนหายไปจากความทรงจ าของคนรุ่นใหม่ ท้ังนี้ อาจเป็น
เพราะส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ความสะดวกในการถ่ายทอดข่าวสารจากแดนไกลมาใกล้ตัว คนไทยจึง
รับรู้ เรื่องราวของต่างชาติมากกว่าวรรณคดีของไทย และอ้างถึงวรรณคดีไทยอย่างผิดพลาด 
เนื่องมาจากเหตุเพราะความไม่รู้และไม่ใส่ใจท่ีจะรู้...” 
การสอนวรรณคดีไทยในยุคปัจจุบันให้น่าสนใจและเหมาะกับบริบทด้านผู้เรียนและสังคม ครูจะต้อง

ใช้รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน ประกอบกับส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ไม่มุ่งเพียงการถอดความหรือจดจ า  
ค าประพันธ์เท่านั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  ดังท่ีปราณี  
ปราบริปู (2554, หน้า 31) เสนอว่า “...ควรค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และ
ความสามารถของผู้เรียน...การเรียนการสอนในแต่ละขั้นควรใช้กระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย  
เน้นตามสภาพจริง เป็นธรรมชาติ จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการปฏิบัติร่วมกัน...”  
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วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาสมองซีกซ้าย 
และขวาอย่างสมดุล  ฝึกให้เด็กได้คิดและลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมหลากหลายตามสภาพจริงในเชิงบูรณาการ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2561, หน้า 384-389) จึงสามารถน ามาใช้จัด 
การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ รวมท้ังเนื้อหาวรรณคดีไทยอันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ท่ีสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมา เช่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งร้อยกรอง
ประเภทโคลงส่ีสุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัด 
การเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ (นิศรา วงษ์สุบรรณ์, 2553)  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (สู่ขวัญ ตลับนาค, 2556) 
ซึ่งมีท้ังสองเรื่องมีผลการวิจัยสอดคล้องกัน คือ การสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาไทยได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ด้วยเหตุนี้   ผู้วิ จัยจึงสนใจเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่าง

การเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย

วิธีสอนแบบ 4 MAT ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย

วิธีสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
จากผลการวิจัยของ  (1) ธิ ติรัตน์ วิเชียรมงคลกุล (2548) ซึ่งพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4MAT มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัด 
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ศิวพงษ์ ไพรัตน์ (2559) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ 
แบบ 4 MAT มีค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ  
(3) นิศรา วงศ์สุบรรณ์ (2553) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ พบว่า ก่อนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ผู้วิจัยจึงต้ังสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน 

แบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน  

แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน  

แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 วิธีสอนแบบ 4 MAT (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2558, หน้า 154; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559, หน้า 384) 

วิธีสอนแบบ 4 MAT (วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หรือ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT) เป็นขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ โดยมุ่งพัฒนาสมองท้ังซีกซ้าย  (ภาษา 
ความจ า เหตุผล) และสมองซีกขวา (ศิลปะ จินตนาการ อารมณ์) อย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม ท าให้ได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนซึ่งเหมาะกับผู้เรียนแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 เหมาะส าหรับผู้เรียนแบบที่ 1 ถนัดจินตนาการ (มักต้ังค าถามว่า Why)  
  ขั้นที่ 1 สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน  (พัฒนาสมองซีกขวา) หมายถึง 
ขั้นตอนท่ีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และสร้างประสบการณ์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับ  
ชีวิตจริงให้นักเรียนได้เข้าใจและเช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมของตน 
  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) หมายถึง ขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียน
สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นอย่ากว้างขวาง 
 ส่วนที่ 2 เหมาะส าหรับผู้เรียนแบบที่ 2 ถนัดการวิเคราะห์ (มักต้ังค าถามว่า What) 
  ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) หมายถึง ขั้นตอน 
ท่ีนักเรียนบูรณาการประสบการณ์และความรู้ ท่ีได้รับท าให้เกิดความคิดรวบยอด โดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) หมายถึง ขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียน
ได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือความคิดรวบยอด ให้นักเรียนวิเคราะห์และไตร่ตรอง สามารถ
พิสูจน์ความคิดนั้นได้ตรงกับข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีได้รับ 
 ส่วนที่ 3 เหมาะส าหรับผู้เรียนแบบที่ 3 ถนัดใช้สามัญส านึก (มักต้ังค าถามว่า How) 
  ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) หมายถึง ขั้นตอน
ท่ีนักเรียนปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะ โดยครูก าหนดแนวทางให้จาก  
ใบงาน แบบฝึกหัด การสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิด
หรือทักษะของนักเรียน 
  ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) หมายถึง ขั้นตอน
ท่ีนักเรียนน าส่ิงท่ีได้ฝึกปฏิบัติแล้ว มาบูรณาการกับความรู้ของตนเองโดยการสังเคราะห์ และแสดง
ความสามารถของตนตามความถนัด ความสนใจ ผ่านการสร้างช้ินงานตามจินตนาการของตนเอง ท่ีแสดงถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  

ตัวแปรต้น 
 

    การสอนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT 
    การสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
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 ส่วนที่ 4 เหมาะส าหรับผู้เรียนแบบที่ 4 ถนัดในการปรับเปลี่ยน (มักต้ังค าถามว่า If) 
  ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) หมายถึง ขั้นตอน 
ท่ีนักเรียนวิเคราะห์จากการเรียนรู้ พิสูจน์ กล่ันกรอง แล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
  ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา) หมายถึง 
ขั้นตอนท่ีนักเรียนแลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้มากับผู้อื่น โดยน าผลงานของตนเองมาเสนอ หรือจัดแสดงใน
รูปแบบต่าง ๆ และรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

วิธีสอนแบบปกติ  (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ, 2560, หน้า 107-113; ชนาธิป พรกุล, 2552, หน้า 33, 90) 
วิธีสอนแบบปกติ เป็นการสอนท่ีมีครูท าหน้าท่ีรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นักเรียน 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมปูพื้นฐานความรู้ ทบทวนความรู้
เดิม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อเช่ือมโยงสู่เนื้อหาในขั้นสอน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เป็นกิจกรรมท่ีครูท าให้นักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ เช่น ฟังบรรยาย ร่วมกัน  
ท าแบบฝึกหัด ค้นคว้าข้อมูล อภิปราย เป็นต้น  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องสรุปบทเรียน 
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครูก าหนดไว้ โดยนักเรียนอาจร่วมกันสรุปกับครูก็ได้  

การสอนวรรณคดีไทย (ปราณี ปราบริปู, 2554, หน้า 29-30; สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ , 
2538, หน้า 230-238)   

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดี มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ครูต้องมีความรู้รอบและมีทัศนคติท่ีดีต่อวรรณคดี ตลอดจนรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  
2. ครูออกแบบการเรียนการสอนวรรณคดี โดยศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน ก าหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน บูรณาการทักษะส่ือสาร ทักษะชีวิต การใช้เหตุผล โดยน าวรรณคดีเช่ือมโยงเทียบเคียงกับชีวิตปัจจุบัน  

3. ครูใช้ส่ือการสอน และวิธีวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง  
หลักการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ได้รับความเพลิดเพลิน น าไปสู่การเห็นคุณค่า

ของวรรณคดีและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ต่อไป  
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธิติรัตน์ วิเชียรมงคลกุล (2548) ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4  MAT  

ท่ีมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 
(1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4  MAT มีเจตคติต่อวรรณคดีไทยสูงกว่า 
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  
วัฏจักร 4 MAT มีเจตคติต่อวรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4  MAT มีผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สู่ขวัญ ตลับนาค (2556) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  (2) ความคิดเห็นของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3  โรงเรียนสายปัญญา  

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 183 คน แต่ละห้องมีการจัดห้องเรียนแบบคละผลการเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสายปัญญา  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 64 คน ซึ่งได้มาจากขั้นตอนคือ (1) น าค่าเฉล่ียของคะแนนสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 ของประชากรท้ัง 6 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
เพื่อหาห้องเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน พบว่ามีท้ังหมด 5 คู่ ได้แก่ ม.3/1 กับ ม.3/3, ม.3/1 กับ ม.3/6,  
ม.3/2 กับ ม.3/5, ม.3/3 กับ ม.3/6 และ ม.3/4 กับ ม.3/5  (2) สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับสลากเลือก 2 ห้องเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ ม.3/1 กับ 
ม.3/3  (3) สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลากได้ ม.3/1 เป็นกลุ่มทดลอง  
(เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT) และ ม.3/3 เป็นกลุ่มควบคุม (เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ) 
 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิ จัยในครั้ งนี้  คือ วรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี 
หนีนางผีเส้ือสมุทร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ 
(1) ประวัติผู้แต่ง ความเป็นมา และลักษณะค าประพันธ์ของเรื่อง (2) เนื้อเรื่อง (3) คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการทดลอง 6 คาบเรียน 
ทดสอบก่อนเรียน 1 คาบเรียน และทดสอบหลังเรียน 1 คาบเรียน รวมเป็น 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4  MAT เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี 
หนีนางผีเส้ือสมุทร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 แผน ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกรายการประเมิน  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี 
หนีนางผีเส้ือสมุทร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 แผน ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกรายการประเมิน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี 
หนีนางผีเส้ือสมุทร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 
1 ในทุกรายการประเมิน มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.31-0.76 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22-0.78 และ
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.86  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิ จัยครั้ งนี้  เป็นการวิ จัย เชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแบบ Randomized  

Control Group Pretest-Posttest Design มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม) ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนก่อนเรียน โดยใช้เวลา 50 นาที 
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2. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีเนื้อหาเหมือนกัน 
ใช้ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน แต่ใช้วิธีสอนต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT และ 
กลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ 

3. ให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้เวลา  
50 นาที 

4. น าผลคะแนนมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติพื้นฐาน และสถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน  ไ ด้แก่  t-test for independent sample เพื่ อทดสอบสมมติฐานข้อ  1  และ  t-test for 
dependent sample เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 2 และ 3 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอน 

แบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังข้อมูลในตาราง 1 
 

ตาราง 1 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ระหว่าง 
กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

กลุ่ม N X̅ S.D. t Sig. 
กลุ่มทดลอง 34 25.09 2.47 

4.47* .00 
กลุ่มควบคุม 30 22.07 2.95 

*p < .05 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอน 
แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังข้อมูลในตาราง 2 

 

ตาราง 2 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรยีนและ
หลังเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT (กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มทดลอง N X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 34 11.18 3.19 

-34.29* .00 
หลังเรียน 34 25.09 2.47 

*p < .05 
 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอน 
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังข้อมูลในตาราง 3 

 

ตาราง 3 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรยีนและ
หลังเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

กลุ่มควบคุม N X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 10.10 3.53 

-20.76* .00 
หลังเรียน 30 22.07 2.95 

*p < .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ เ รียนด้วย 
วิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ท้ังนี้ เพราะวิธีสอนแบบ 4 MAT สอดคล้องกับแนวคิดท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียน 4 แบบได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ใช้สมองซีกซ้ายและขวาอย่างสมดุล 
ในการเรียนรู้ และถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ออกมาเป็นชิ้นงาน อีกท้ังยังมีโอกาสได้วิเคราะห์ช้ินงานของตนเองและ
ผู้อื่น นับเป็นการตอกย้ าความรู้ความเข้าใจให้คงทนยิ่งขึ้น ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2561, หน้า 264) กล่าวถึง
ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT ว่า “...ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ในเรื่องท่ีเรียน จะเกิดความรู้ความเข้าใจและน าความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้ และสามารถสร้างผลงานท่ีเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมท้ังได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อีกจ านวนมาก... ”  ส่ิงท่ีผู้วิจัย
ค้นพบในขณะทดลอง คือ บรรยากาศของห้องเรียนท่ีใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT นั้นเป็นแบบ Active Learning 
อย่างชัดเจน คือนักเรียนจะกระตือรือร้น และมีปฏิสัมพันธ์ท้ังกับเพื่อนและครูอย่างมาก เพราะนักเรียนต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมฝึกคิดและแสวงหาค าตอบอยู่ตลอดเวลา และยังมีกระบวนการกลุ่มท่ีต้องช่วยเหลือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนจะน าความรู้ของตนออกมาใช้บ่อยครั้งผ่านการปฏิบัติท่ีตรงกับ 
ความถนัดและความชอบของตน อีกท้ังยังได้รับแรงกระตุ้นและก าลังใจจากครูอยู่เสมอ ท าให้มีความสุขใน 
การเรียน และภูมิใจท่ีได้แสดงความสามารถเฉพาะตน นั่นเป็นเพราะแนวคิดของ McCarthy เจ้าของทฤษฎีนี้ 
มุ่งให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้สมองซีกซ้ายและขวาอย่างสมดุลนั่นเอง ตรงกับนิยามของการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งกิตติชัย สุธาสิโนบล (2558, หน้า 154) และ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559, หน้า 384) 
กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า “...เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  
4 แบบ โดยมุ่งพัฒนาสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามแบบและ  
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม ท าให้ได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ... ” ส่ิงเหล่านี้นับเป็น 
ส่วนส าคัญท่ีท าให้วิธีสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวรรณคดีไทยได้อย่างมาก  

ในขณะเดียวกัน วิธีสอนแบบปกติ ครูยังคงท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้รับ 
(Passive) และมีพฤติกรรมการเรียนท่ีต่างจากกลุ่มทดลอง ท่ีเห็นได้ชัดคือ นักเรียนไม่มีโอกาสได้สร้างช้ินงาน
หรือนวัตกรรมของกลุ่มท่ีสะท้อนความรู้ ไม่ได้วิเคราะห์ช้ินงานหรือนวัตกรรมของตนเองและผู้อื่น ความเข้มข้น
ของการได้ลงมือปฏิบัติจะน้อยกว่าวิธีสอนแบบ 4 MAT อย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้วิธีสอนแบบปกติสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยได้น้อยกว่าวิธีสอนแบบ 4 MAT    

ผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิศรา วงษ์สุบรรณ์ (2553) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน เรื่อง การแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มท่ีจัด 
การเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบปกติ    
อนึ่ง วิธีสอนแบบ 4 MAT ไม่เพียงส่งผลเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวรรณคดีหรือภาษาไทยเท่านั้น  
แต่ยังใช้ได้ผลกับแขนงวิชาอื่นด้วย ดังเช่นการวิจัยของ İdris Aktas & İbrahim Bılgın (2015) นักวิจัย 
ชาวตุรกี ท่ีได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของนักเรียน
ระดับช้ันเกรด 7 ในการเรียนเรื่องความเป็นอนุภาคของสสาร (particulate nature of matter) ผลการวิจัย
พบว่ า การจัดการเรียนรู้แบบ 4  MAT มีประสิทธิภาพมากกว่ าการ จัดการเรียนรู้ แบบปกติหรือ 
แบบด้ังเดิมในแง่ของการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของนักเรียน 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ เ รียนด้วย 
วิธีสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ท้ังนี้ สืบเนื่องจากท่ีได้อภิปรายถึงแนวคิดส าคัญของวิธีสอนแบบ 4 MAT  
ในผลการวิจัยข้อ 1 แล้วนั้น เมื่อยึดแนวคิดและหลักการของวิธีสอนแบบ 4 MAT ดังกล่าว ประกอบกับ
จิตวิทยาการสอนของครู และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามแนวทางการสอน
วรรณคดีไทยท่ีว่า “...ครูควรใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสม ให้นักเรียนได้คิดใช้เหตุผล ศึกษาค้นคว้า 
และร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุด เน้นความคิดรวบยอด ไม่เน้นสอนถอดความ หรือท่องจ า โดยค านึงถึงความสนุก 
เพลิดเพลิน จินตนาการ และความจรรโลงใจท่ีนักเ รียนจะได้รับ...” (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  
อินทรัมพรรย์, 2538, หน้า 233-236) “...สอนให้สัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบัน...” (ราตรี เพรียวพานิช, 2547,  
หน้า 279) และ “...ค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เน้นตามสภาพจริง จากการปฏิบัติด้วยตนเองและปฏิบัติร่วมกัน...ใช้ส่ือการเรียน  
การสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม…ให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี...โดยอาศัยการพัฒนาทักษะทางภาษาเป็น
ส าคัญ...” (ปราณี ปราบริปู, 2554, หน้า 29-32) น าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับขั้นตอนของวิธีสอนแบบ 4 MAT ซึ่งมีถึง 8 ข้ันตอน ตอบสนองผู้เรียนท้ัง 4 แบบตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแบบที่ 1 ถนัดจินตนาการ ให้ชมวีดิทัศน์การ์ตูน รายการโทรทัศน์ และเพลงท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องท่ีจะเรียนในคาบนั้น ซึ่งนับว่าเหมาะกับความนิยมของนักเรียนวัยรุ่นปัจจุบัน กิจกรรมเหล่านี้จัดอยู่ใน
ขั้นที่ 1 สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) ให้นักเรียนเล็งเห็นว่าส่ิงท่ีจะเรียน
มีความหมายใกล้เคียงชีวิตจริงและเช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมของตน  จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็น อาจเป็นการเขียนส้ัน ๆ แล้วสุ่มให้พูด หรือบางครั้งให้ช่วยกันวิเคราะห์ส่ิงท่ีพบในวีดิทัศน์ 
เป็นต้น จัดอยู่ในขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหานั้น
มีความหมาย ความส าคัญ ท าให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนต่อไป 
 2. ผู้เรียนแบบที่ 2 ถนัดการวิเคราะห์ ให้เล่นเกมตอบค าถามส้ัน ๆ เรียงล าดับเหตุการณ์ 
หรือให้วิเคราะห์ภาพแล้วเขียนข้อความ เป็นต้น จัดอยู่ในขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
(พัฒนาสมองซีกขวา) จากนั้นให้จับคู่หรือเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษาใบความรู้ หรือวิเคราะห์ค าประพันธ์  
จัดอยู่ในขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้มาใช้ในการคิด เขียน พูด ปรึกษา ระดมสมองกันในกลุ่ม จึงมีส่วนตอกย้ าให้ความรู้คงทนมากยิ่งขึ้น 
 3. ผู้ เ รียนแบบที่ 3 ถนัดใช้สามัญส านึก ให้ท าแบบฝึกหัดหรือใบงานแล้วร่วมกันเฉลย  
ได้คิดวิเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้จากขั้นตอนก่อน ๆ มาใช้ เป็นการตอกย้ าความรู้ความเข้าใจให้แม่นย าและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จัดอยู่ในขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) จากนั้น
จึงใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวของตนร่วมกันสร้างช้ินงานกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ 
ผังกราฟิก หรือส่ือน าเสนอพาวเวอร์พอยต์ เป็นต้น ซึ่งอยู่ในขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็น
ตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) เป็นการแสดงความเข้าใจในเนื้อหาให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ประยุกต์ใช้ความรู้
มาใช้ในสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้น 
 4. ผู้เรียนแบบที่ 4 ถนัดในการปรับเปลี่ยนหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้น าเสนองานกลุ่ม 
โดยมีครูและเพื่อนให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา จัดอยู่ในขั้นที่ 7 วิเคราะห์คุณค่าและ 
การประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ได้ฝึกทักษะการพูดน าเสนอ การวิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
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สร้างสรรค์ และท่ีส าคัญคือนักเรียนยังคงน าความรู้ในเรื่องท่ีเรียนมาใช้โดยตลอด จากนั้น ช้ินงานของนักเรียนจะ
ได้รับการจัดแสดงเผยแพร่ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดป้ายนิเทศ น าขึ้นส่ือออนไลน์ เป็นต้น  นักเรียนทุกคนจะต้อง
ศึกษาและเขียนสรุปความรู้ท้ังหมดลงในแบบบันทึกความรู้ เป็นการทบทวนให้เกิดความเข้าใจท่ีคงทน จัดอยู่
ในขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา)  
 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของวิธีสอนแบบ 4 MAT นั้น ส่งเสริมผู้เรียนท้ัง 4 แบบ 
ให้ได้พัฒนาสมองสองซีกสลับกันไป ได้ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติอย่างหลากหลาย กล้าคิดกล้าท ากล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ท้ังยังเกิดเป็นอุปนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สู่ขวัญ ตลับนาค (2556) ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และผลการวิจัยของศิวพงษ์ ไพรัตน์ (2559) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเฉล่ียคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ เ รียนด้วย 
วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อ 3 แม้ว่าวิธีสอนแบบปกติจะไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมองสองซีกหรือ 
การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเหมือนกับวิธีสอนแบบ 4 MAT แต่นั่นมิได้หมายความว่าวิธีสอน 
แบบปกติจะไม่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้เลย เพียงแต่อาจพัฒนาได้ไม่มากเท่า  
วิธีสอนแบบ 4 MAT เท่านั้น เพราะถึงอย่างไร วิธีสอนแบบปกติก็สามารถจัดกิจกรรมท่ี “...ให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ์ หาความรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้และ
ประยุกต์ใช้ความรู้...” (ชนาธิป พรกุล, 2552, หน้า 90) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่าครูจะสามารถออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการอย่างไร มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงออกแบบ
กิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีสอนแบบปกติเพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อภาพท่ีเห็น หรือชมวีดิทัศน์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน หรือสนทนาถาม-ตอบเพื่อทบทวนความรู้เดิม เป็นต้น กิจกรรมเช่นนี้ท าให้นักเรียน
ได้รับความรู้ไปแล้วบางส่วน และพร้อมท่ีจะเรียนในขั้นตอนต่อไป 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ให้นักเรียนฟังค าอธิบายของครู ชมวีดิทัศน์การ์ตูนวรรณคดี จับกลุ่มสืบค้นข้อมูล  
ถาม-ตอบจากวรรณคดี ท าแบบฝึกหัด ใบงาน และร่วมกันเฉลย รวมท้ังแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  
ท่ีครูก าหนด  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มไปทางยึดครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนยังไม่ได้พัฒนาตนเองตาม 
ความถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพนัก  แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
ตามขั้นตอน มีการอธิบาย ซักถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอยู่ตลอด พยายามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเวลาและกิจกรรมนั้น ๆ จะอ านวย 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ให้นักเรียนสรุปบทเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ นับเป็นการทบทวนความรู้และเสริมความเข้าใจท่ีคงทนได้ในระดับหนึ่ง 

จะเห็นได้ว่า วิธีสอนแบบปกติก็มีการฝึกปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้เช่นเดียวกับแบบ 4 MAT เพียงแต่
ปริมาณและความเข้มข้นของกิจกรรมจะต่างกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวรรณคดีไทยของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ (ดังผลการวิจัยข้อ 1) แต่หากศึกษาเฉพาะวิธี
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สอนแบบปกติ โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านวรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (ดังผลการวิจัยข้อ 3) สะท้อนให้เห็นว่าวิธีสอนแบบปกติ 
ก็สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยได้เช่นกัน สอดคล้องกับ
การวิจัยของนพนภา อ๊อกด้วง (2547, หน้า 87) ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลการวิจัยของนิศรา วงษ์สุบรรณ์ (2553) 
ซึ่ งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง การแต่งร้อยกรองประเภทโคลง ส่ีสุภาพ ของนัก เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ครูต้องศึกษาหลักการของวิธีสอนแบบ 4 MAT การท างานของสมองแต่ละซีก และนิยามของ 
แต่ละขั้นตอนให้ถ่องแท้ รวมท้ังศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเนื้อหาเฉพาะเรื่องด้วย 
จากนั้นน าองค์ความรู้ท้ังหมดมาออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับยุคสมัยและวัยของผู้เรียนโดยใช้ 
วิธีสอนแบบ 4 MAT เพื่อน าไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT ครูต้องบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม บางขั้นตอนต้องให้นักเรียน
ปฏิบัตินอกเวลาเรียน เช่น การสร้างช้ินงาน โดยครูต้องติดตามความคืบหน้าและให้ค าแนะน าผ่านช่องทาง
ไลน์ รวมทั้งใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นต้ังใจ 
 3. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการท างานและตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของตนภายในกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างท่ัวถึงเต็มท่ี  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีอื่น ๆ ท่ีนิยมน ามาใช้สอนวรรณคดี เช่น  

วิธีสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
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