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49255202  : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

คาํสาํคญั : การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT /โคลงสีสุภาพ 

    นิศรา  วงษสุ์บรรณ์ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสี

สุภาพของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ

ปกติ.  อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. สิริอาภา รัชตะหิรัญ ,  รศ. สมพร ร่วมสุข , ผศ.ดร.ไชยยศ                   

ไพวทิยศิริธรรม. 231 หนา้. 
 

การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภท 

โคลงสีสุภาพของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี

สอนแบบปกติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4  MAT ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ

เรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียน โดยการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4  MAT กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2552            

2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 50 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย กลุ่มทดลองเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ

กลุ่มควบคุมเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ ใชเ้วลาทดลองกลุ่มละ 9 คาบ คาบละ 50 นาที  

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอน

แบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพ และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT การวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที (t-test)  

            ผลการวจิยัพบวา่  

1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของ 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ พบวา่

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยกลุ่มทดลองทีสอนโดย

การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลียสูงกวา่กลุ่มทีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของ 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมี คะแนนเฉลียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของ 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ก่อนและหลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ พบวา่มีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนเฉลียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่ในภาพรวม 

นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน                     บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร                       ปีการศึกษา 2553 
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49255202 : MAJOR : TEACHING THAI  LANGUAGE   

KEY WORD : 4  MAT  LEARNING  CYCLE STRATEGY / KHLONG  SI – SUPHAB POEM 

     NISSARA  WONGSUBAN : A COMPARISON OF MATHAYOMSUKSA TWO 

STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN KHLONG  SI – SUPHAB POEM BY USING  

4 MAT LEARNING CYCLE STRATEGY AND THE CONVENTIONAL METHOD. THESIS 

ADVISORS : ASST.PROF. SIRIAPHA RAJATAHIRAN, ASSOC. PROF. SOMPORN 

RUAMSUK AND ASST. PROF.  CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 231pp.  
 

The purposes of this research were to: 1) compare the Mathayomsuksa two students' learning 
achievement of composing the Khlong Si-suphab poem via learning activities of the 4 MAT learning cycle 
strategy and the conventional method, 2) compare the Mathayomsuksa two students' learning achievement of 
composing the Khlong Si-suphab poem demonstrated prior to and after the engagement of learning activities of 
the 4 MAT learning cycle strategy, 3) compare the Mathayomsuksa two students' learning achievement of 
composing the Khlong Si-suphab poem demonstrated prior to and after the engagement of learning activities of 
the conventional method, and 4) study the students' opinions about the 4 MAT learning cycle strategy. The 
sample consisted of 2 classes of Mathayomsuksa two students in Banharnjamsaiwittaya 3 School, classified as 
an experimental group of 50 students exposing to the 4 MAT learning cycle strategy and a controlled group of 
50 students exposing to the learning activities of the conventional method. The experiment was conducted 
within the duration of 9 periods of 50 minutes per one period in the second semester of the academic year 
2009.  

The instruments using to collect data included: two sets of lesson plans constructed along with the 
themes of the 4 MAT learning cycle strategy and the conventional method, an achievement test of the Khlong 
Si-suphab poem composing, and a questionnaire form requesting the students' opinions about the  4 MAT 
learning cycle strategy. The collected data were analyzed by the statistical means of mean, standard deviation 
and t-test.  

The findings were as follows:  
1. In comparison of the Mathayomsuksa two students' learning achievement of composing the  

Khoong Si-suphab poem, the experimental group of the 4 MAT learning cycle strategy and the conventional 
method were found significantly different at the level of 0.05 whereas the learning achievement of students of  
the experimental group was found higher. 

2. In terms of the 4 MAT learning cycle strategy employed in the learning activities of composing  
the Khlong Si-suphab poem, the Mathayomsuksa two students' learning achievement were found 
significantly different at the level of 0.05 and the posttest of  learning achievement of critical  viewing  was 
found higher. 

3. In terms of the conventional method employed in the learning activities of composing the  
Khlong Si-suphab poem, the Mathayomsuksa two students' learning achievement were found significantly 
different at the level of 0.05 and the posttest of  learning achievement of critical  viewing  was found 
higher. 

4. The 4 MAT learning cycle strategy employed in the learning activities of composing the Khlong  
Si-suphab poem was accepted by the Mathayomsuksa two students at a  high level.  
 

 

Department of Curriculum and Instruction, Graduate School, Silpakorn University, Academic Year 2010 

Student’s signature…………………………………………………… 

Thesis Advisors’ signature 1…………………………….2…………………..…..……..3………………..…..….. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได ้โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์

สิริอาภา  รัชตะหิรัญ  รองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข และผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร. ไชยยศ           

ไพวิทยศิริธรรม อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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งานวทิยานิพนธ์ฉบบันีใหส้มบูรณ์ยงิขึน  

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สุจิตรา  คงจินดา  อาจารย ์ดร. ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ และ

อาจารย ์ดร.กิตติคุณ  รัตนเดชกาํจาย ทีกรุณาตรวจและแกไ้ขเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี 

ขอขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการยอดชาย  ลาํเลิศ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และอาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน ทีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ศึกษาวจิยัครังนีเป็นอยา่งดี 
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รอบรู้ และคุณน้าบุษบา เริงฤทธิ ทีอบรมเลียงดูมาเป็นอย่างดีจนประสบความสําเร็จในวนันี คอย

เป็นกําลังใจ  และเป็นแรงบันดาลใจ  ในการทํางานวิจัยในครังนีให้สํา เ ร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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