
 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรปูแบบวิธีการสอนการสอน                   

แบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรบันักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ผูศึกษา  นางสาวกฤษณา  พรจันทร 

สังกัด  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ปที่พิมพ 2561 

บทคัดยอ 

 ในการศึกษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ1)เพื่อสรางและพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

โดยใชรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหไดคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสิทธผิล 0.5 ขึ้นไป 2)เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษจากการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช

รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอการพัฒนาทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบวิธี        

การสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  กลุมตัวอยางในการศกึษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สงักัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครอบุลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยใชวิธีการสุมแบบเปนกลุม (Cluster) โดยการจับฉลากมา 1 หอง

เรียน ไดนักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 43 คน เครื่องมือที่ใชใน

การศึกษา ไดแก 1) แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 เลม ซึ่งประกอบดวย คูมือ           

การใชและแผนจัดการเรียนรูตามรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT 2)แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 

30 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัย (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก เพือ่ใชทดสอบกอนเรียนและ

หลงัเรียน 3)แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดย

ใชรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดวยวิธีของลิเครท (Likert ) 

จํานวน 10 ขอสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาสถิตพิื้นฐาน คือ คารอยละ คาเฉลี่ย                     

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาประสิทธิภาพ คาดัชนีประสทิธิผล คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นและ

การทดสอบคาท ี

  



 

ผลการศึกษาพบวา 

 1.สรางและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบวิธีการ

สอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหไดตาม

เกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสทิธิผล 0.5 ขึ้นไป ดวยการใชเครื่องมอืเปนแบบฝกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีจํานวน 8 เลม ไดแก เลมที่ 1 เรื่อง Descriptions 

and Simple Action ใชเวลา 2 ชั่วโมง เลมที่ 2 เรือ่ง Daily Life ใชเวลา 2 ชั่วโมง เลมที่ 3 เรื่อง 

Current Activities ใชเวลา 2 ชั่วโมง เลมที่ 4 เรื่อง Talking About The Past ใชเวลา 2 ชั่วโมง 

เลมที่ 5 เรื่อง Completed Actions ใชเวลา 2 ชั่วโมง เลมที่ 6 เรือ่ง Connecting Two Past 

Events ใชเวลา 2 ชั่วโมง เลมที่ 7 เรื่อง Describing Change ใชเวลา 2 ชั่วโมง เลมที่ 8 เรื่อง 

Future Plan ใชเวลา 2 ช่ัวโมง รวมเวลา 16 ชั่วโมง พบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดทําการ

ตรวจสอบความถูกตองของแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT มี

ความเหมาะสมระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู สือ่ การวัดและประเมินผล  

และนํามาคํานวณระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เทากบั ระดับมากที่สุด และคิดเปนรอยละ 

92.40 โดยมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ใชแบบฝกทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบ

วิธีการสอนแบบ 4 MAT ไดคาประสทิธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียน เทากับ 81.95/82.71 และคา

ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.65  

 2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษจากการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช

รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  

 3 ผลการวเิคราะหขอมลูที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี     

ตอการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรปูแบบวิธีการสอนแบบ 4MAT กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน 

ระดับมากทีสุ่ด (X� = 4.54, S.D = 0.47) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการออกแบบสงูสุด         

(X� = 4.65, S.D = 0.48) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมโดย (X� = 4.57, S.D = 0.48) ลําดับที่ 3 คือ    

ดานประโยชน (X� = 4.50, S.D = 0.48) และลําดบัสุดทาย คอื ดานเนื้อหา (X� = 4.47, S.D = 0.48)  

ตามลําดับ  

 

 


