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53255319: สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

คาํสําคญั:  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / ผลสัมฤทธิทางการเรียน / การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 สู่ขวญั   ตลบันาค: การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT.   อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์:  อ.ดร.บาํรุง 
ชาํนาญเรือ,  อ.ดร.อธิกมาส มากจุย้  และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม. 127 หนา้   
                       

 การวิจ ัยครังนี มีวตัถุประสงค์เพือ   ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเ รียนเ รืองคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อน
และหลงัเรียน   และ  ) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 
4 MAT  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 จาํนวน 40 คน  ทีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา   ของโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร)  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี  ซึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม     
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  ) แผนการจดัการเรียนรู้เรืองคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย   ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และ  )  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที
มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ ค่าเฉลีย ( x )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent t-test ) และการวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 .  ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  

ปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
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 The objectives were  ) to compare learning achievement on foreign languages in Thai of 

Mathayomsueksa 2 students using 4 MAT technique before and after implementation and  ) to study 

Matthayomsueksa 2 students’ opinions toward learning foreign languages in Thai using 4 MAT 

technique. The sample consisted of 40 students from Mathayomsueksa 2/1, Khlong Nueng school 

(Kaew Nimit), Khlong luang, Pathumtani, second semester, academic year , and using simple 

random sampling technique with a classroom unit. The research instruments used were: ) lesson plans 
of learning foreign languages in Thai ) an achievement test  and  ) questionnaire on opinions toward  

learning foreign languages in Thai using 4 MAT technique. The percentage (%), mean ( x ), standard 

deviation (S.D.), dependent  t-test and content analysis were used to analyze the data.  

 The results of this research were as follows: 
 . The average scores of learning achievement on foreign languages in Thai of 

Matthayomsueksa 2 students using 4 MAT technique in the post-test were significantly higher than    

pre-test scores at .  

 . The Matthayomsueksa 2 students’ opinions toward learning foreign languages in  Thai  

using 4 MAT  technique was overall at the high  level. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี     เนืองจากได้รับความกรุณา เอาใจใส่             
ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ   จาก อาจารย ์ดร.บาํรุง ชาํนาญเรือ   อาจารย ์ดร.อธิกมาส  มากจุย้  และ       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ซึงเป็นทงัทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และทีปรึกษา  
คอยช่วยเหลือใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ และผูที้คอยช่วยเหลือและให้
คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิกบัผูว้ิจยั รวมทงั รศ.สมพร ร่วมสุข  ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ ์และอาจารย ์ดร.สุจิตรา  คงจินดา ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ แกไ้ข
ขอ้บกพร่อง จนทาํให้วิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ    
ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ   รองศาสตราจารย์บรรดล สุขปิติ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ประวิณ          
พูนทรัพย  ์และอาจารยพ์ิชญาณี  เชีงคีรีไชยยะ ทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบเครืองมือ และให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ สาํหรับการทาํวิทยานิพนธ์ให้มีความ
ถกูตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณนางสาวจิตติภรณ์  เอือใจ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) 
ทีให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูว้ิจัยได้พฒันาตนเอง ขอขอบคุณครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทยทีใหค้วามช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  ขอขอบใจนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 โรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) ทีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลองใช้
เครืองมือเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ  อาจารยว์ิไลวรรณ ผมทา  อาจารยภ์ทัทรา บวัทอง  อาจารยสุ์กรี  อาดาํ       
และเพือนครูผูค้อยให้กาํลงัใจ พร้อมทังเพือนในชันเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยทุกท่าน โดยเฉพาะพีชาญชยั หมนัประสงค ์ทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ  เป็นกาํลงัใจให้กนั
และกนัเสมอมา  จนทาํใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วง   

 ทา้ยสุดนี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ  คุณแม่   พีนอ้ง เพือน  และบุคคลในครอบครัว
ทุกท่าน  ผูเ้ป็นกาํลงัใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  คุณประโยชน์จากการวิจยัเล่มนี  
ผูว้ิจยัขอมอบบูชา พระคุณบิดา มารดา  ครู อาจารย ์ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีไดอ้บรมสังสอน
และชีแนะแนวทางแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าวิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผูส้อนตลอดจนผูที้สนใจโดยทวัไป 

 

 




