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   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิง

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) ศึกษา
ความสามารถด้านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
อําเภอ บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ (One Sample t-
test) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ความสามารถด้านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เป็นลําดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นลําดับสุดท้าย 
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   The purposes of this study were:  1) to study analytical reading abilities 
of the fourth grade students after the implementation of the 4 MAT learning model, 
2) to study communicative writing abilities of the fourth grade students after the 
implementation of the 4 MAT learning model, and 3) to study students opinions 
towards the 4 MAT learning model. The sample of this study comprised 30 fourth 
grade students who were studying in the first semester of academic year 2017 at 
Thetsaban 1 Songpholwitthaya School, Amphoe Ban Pong, Ratchaburi. The research 
instruments were lesson plans, analytical reading and communicative writing abilities 
tests, and questionnaires on attitude toward the learning model. The data were 
analyzed by a quantitative analysis including the mean value, standard deviation 
(S.D.), a one sample t-test and content analysis. 

    The research findings of this study: 1) the analytical reading abilities of 
the fourth grade students were higher after the implementation of the 4 MAT 
learning model, a statistical significance at .05 level, 2) the communicative writing 
abilities were also improved after the implementation of the 4 MAT learning model, 
a statistical significance at .05 level, and 3) Students opinions towards three impacts 
of the 4 MAT learning model were very positive. More specifically, students strongly 
agreed that, after applying the 4 MAT learning model, the academic benefits were 
the most important outcomes compared to academic activities and the learning 
environment. The least significance is the learning environment. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จด้วยดีอันเนื่องมาจากบุคคลผู้มีพระคุณต่อผู้วิจัยดังต่อไปนี้           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นทั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
เป็นที่ปรึกษาและเสียสละดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องตั้งแต่ต้นจนสําเร็จอย่างทุกวันนี้ รองศาสตราจารย์    
สมพร ร่วมสุข และ อาจารย์ ดร. มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาและชี้แนะ ตลอดทั้งให้
กําลังใจจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม ที่กรุณาเป็นประธานในการพิจารณา
วิทยานิพนธ์ และ ดร. สามารถ ทิมนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คําแนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาภาษาไทย และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ให้ความรู้และสั่งสอนศิษย์คนนี้ให้ประสบความสําเร็จได้ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และอาจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟูุง ที่กรุณาเสียสละเวลาใน
การตรวจเครื่องมือ เพ่ือให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานจนสําเร็จลุล่วง และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อส่า คุณแม่นิจ และพ่ีๆ ทุกคนในครอบครัวโม่มาลาที่เป็นกําลังใจสําคัญ
ให้กับผู้วิจัยเสมอมา อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ คุณครูสุชาดา  
จันทร์แพง   นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ  นายวทัญญู สุวรรณประทีป  นางสาวสวรรยา พากเพียร  
ที่คอยช่วยเหลือและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และน้อง ๆ ร่วมรุ่นหลักสูตรและการนิเทศปี 56 ที่เป็นแรงกายแรงใจ
คอยให้คําปรึกษาและช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมาหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า
ผู้วิจัยขอมอบคุณความดีทั้งมวลบูชาแด่คุณพ่อส่า โม่มาลา คุณแม่นิจ โม่มาลา คณาจารย์และผู้มีพระคุณ
กับผู้วิจัยทุกท่านที่ทําให้ผู้วิจัยประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีภาษาเป็นของตนเอง ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ๑ของชาติ เป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร๎างบุคลิกของคนในชาติให๎มีความเป็น
ไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ๑จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎ กระบวนการ
คิดวิเคราะห๑ วิจารณ๑ และสร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37) ด๎วยความส าคัญดังกลําว กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎ก าหนดให๎ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู๎เรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎ โดยเป็นสาระการเรียนรู๎
กลุํมแรกที่สถานศึกษาต๎องใช๎เป็นหลักในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างฐานการคิด และเป็นกลยุทธ๑ใน
การแก๎ป๓ญหาและวิกฤตของชาติ (กรมวิชาการ, 2545: 5) 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืนโดย ให๎ความส าคัญกับการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงสร๎างกระแสสังคมให๎การเรียนรู๎เป็นหน๎าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุ
รู๎รักการอํานตั้งแตํวัยเด็ก และสํงเสริมการเรียนรู๎รํวมกันของคนตํางวัย ควบคูํกับการสํงเสริมให๎องค๑กร 
กลุํมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหลํงเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑สื่อสารด๎วยภาษาที่
เข๎าใจงําย รวมถึงสํงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน และสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและสนับสนุนป๓จจัยที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, ม.ป.ป.: 11) ดังนั้นในป๓จจุบันหนํวยงานตํางๆ 
หันมาให๎ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู๎มากยิ่งขึ้น ส านักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร (2557: 
4) ได๎ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู๎โดยเรํงด าเนินการแก๎ป๓ญหาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ผู๎เรียนที่ตกต่ าในกรณีเด็กอํานไมํออกเขียนไมํได๎ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างหลักสูตรการเรียนการสอนของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎มีการเรียนภาษาไทยมากขึ้นควรมีการเพ่ิมข๎อสอบแบบอัตนัยให๎มากขึ้นเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎รู๎วิธีการวิเคราะห๑สังเคราะห๑มากขึ้นทั้งนี้เพ่ือให๎นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการคิด รู๎จัก
วิ เคราะห๑และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่  สอดคล๎องกับการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ที่ได๎ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ในมาตราที่ 22 โดยให๎ยึดหลักวํานักเรียนทุกคน
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สามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวํานักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ประกอบกับมาตรา 23 และ 
24 ที่ให๎สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาด๎วยการเน๎นความส าคัญเกี่ยวกับความรู๎และทักษะการใช๎
ภาษาไทยที่ถูกต๎อง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ๑ และการประยุกต๑
ความรู๎มาใช๎ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่องพร๎อมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ เพ่ือให๎ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข (ส านักคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ, 2545: 2) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ได๎ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ออกเป็น 5 สาระคือสาระที่ 1 การอ่านสาระที่ 2 การเขียนสาระที่ 3 
การฟ๓งการดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช๎ภาษาและสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ได๎
มุํงเน๎นวําภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37) การอําน
และการเขียนเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของการศึกษาเลําเรียนในระดับประถมศึกษา นักเรียนจะประสบ
ความส าเร็จในการเรียนวิชาตําง ๆ มากน๎อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูํกับความสามารถจับใจความเรื่องที่อําน 
และสามารถเขียนถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดจากเรื่องที่อําน เขียนขยายความจากที่อําน เขียนบรรยาย
สิ่งที่ได๎อําน เขียนประยุกต๑ โดยใช๎ความส าคัญจากสิ่งที่เคยอํานรวมกับความรู๎สึกนึกคิดของตน 
(กรรณิการ๑ พวงเกษม, 2534: 1) ครูควรสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักการใช๎ความคิดในการพิจารณาเรื่อง
ตําง ๆ อยํางมีเหตุมีผล รู๎จักการใช๎ความคิดในการติดตามเรื่องตําง ๆ จากการฟ๓งการอําน ตลอดจน
สํงเสริมให๎นักเรียนสามารถถํายทอดความคิดของตนให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ (อัจฉรา ชีวพันธ๑, 2546: 2) เพ่ือให๎
สามารถใช๎การอํานและการเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเสาะแสวงหาความรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิตของนักเรียน สังคม และประเทศชาติตํอไป 
           การอําน เป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของคนในยุคป๓จจุบัน 
เนื้อหาสาระทางวิชาการมีเป็นจ านวนมาก รวมทั้งข๎อมูลขําวสารในชีวิตประจ าวันต๎องอาศัยการอําน 
จึงจะสามารถเข๎าใจและสื่อความหมายกันได๎ถูกต๎อง ฉะนั้นคนเราจ าเป็นต๎องมีทักษะในการอําน คือ
ต๎องอํานได๎รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสาะแสวงหาความรู๎ทั้งหลาย ผู๎ที่มีประสิทธิภาพในการ
อํานสูงจึงได๎รับทั้งความรู๎ ประสบการณ๑ และความบันเทิง เพ่ือน าไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน (วรรณี  โสมประยูร, 2553: 127) การอํานเชิงวิเคราะห๑เป็นทักษะการอํานในระดับที่
สูงขึ้นกวําการอํานทั่ว ๆ ไป คือมิใชํเป็นเพียงการอํานเพ่ือความรู๎และความเพลิดเพลินเทํานั้น แตํยัง
ต๎องมีการวิเคราะห๑สิ่งที่ผู๎เขียนได๎เขียนในด๎านตําง ๆ ด๎วย ครูควรจัดให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะการอําน
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วิเคราะห๑อยํางจริงจัง เพื่อน าไปสูํการสร๎างความรู๎ ความคิด การตัดสินใจแก๎ป๓ญหา และสร๎างวิสัยทัศน๑
ในการด าเนินชีวิต (สถาบันภาษาไทย, 2558: 6) 

ทักษะที่ส าคัญอีกอยํางหนึ่งในสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คือทักษะการเขียน เพราะการเขียน
มีจุดมุํงหมายเพ่ือการสร๎างความเข๎าใจ ถํายทอดความรู๎และสติป๓ญญาของมนุษย๑ การเขียนยังสื่อสาร
ถึงความรู๎สึกที่มีอยูํในใจออกมาให๎ผู๎ อํานได๎รับรู๎  รับทราบ ด๎วยวิธีกา รใช๎สัญลักษณ๑ ตัวอักษร 
นอกจากนั้นยังแสดงออกได๎ถึงกระบวนการทางความคิดอีกด๎วย การที่นักเรียนได๎เขียนนั้นคือ การ
แสดงความรู๎สึกนึกคิด ประสบการณ๑ตําง ๆ  ที่มีอยูํหรือการได๎เกิดการเรียนรู๎แสดงออกเป็นตัวอักษร 
(ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548: 27-28) ดังนั้น การเขียนจึงเป็นสิ่งส าคัญตํอการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสอนเขียนในระดับประถมศึกษา เพราะการเขียนเป็น
ทักษะที่ผู๎เขียนจะต๎องมีทักษะความสามารถยํอยๆ มากมายหลายด๎าน เชํน ความสามารถในการหยิบ
จับดินสอ ปากกา ความสัมพันธ๑ของกล๎ามเนื้อมือกับตา การรู๎วิธีการเขียน กลไกในการเขียน มีข๎อมูล 
ความคิดและความสามารถในการจัดล าดับความคิด ตลอดจนความสามารถด๎านการใช๎ภาษา ทั้งยัง
ต๎องมีทักษะการฟ๓ง พูด อําน และความคิดที่ดีอีกด๎วย ผู๎เขียนจะต๎องได๎รับข๎อมูลอยํางกว๎างขวางจนมี
ประสบการณ๑มากพอที่จะชํวยให๎การพูดและการเขียนดีขึ้น จึงจะสามารถสื่อสารความคิดของตนให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ (สมป๓ต ตัญตรัยรัตน๑, 2545: 9) 

จากความส าคัญของการอํานและการเขียน หากนักเรียนมีทักษะการอํานและการเขียนที่ดีจะ
ชํวยพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ  แตํการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทยที่ผํานมายังประสบป๓ญหาอยูํมาก รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยที่อยูํใน
ระดับต่ า จากการประเมินผลการศึกษาในระดับตํางๆ เชํน โครงการประเมินผลการศึกษานักเรียน
รํวมกับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในประเทศสมาชิกองค๑กรเพ่ือความรํวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศรํวมโครงการที่ไมํใชํสมาชิก วํานักเรียนได๎รับความรู๎ 
และทักษะส าคัญหลักๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎เพ่ือเผชิญโลก หรือแก๎ป๓ญหาในชีวิตจริ ง ตลอดจนการมีสํวน
รํวมในสังคมป๓จจุบันมากน๎อยเพียงใด ซึ่งเรียกสมรรถนะดังกลําวนี้วํา Literacy หรือ “การรู๎เรื่อง” 
โดยประเมินตามตัวชี้วัดอนาคตที่ส าคัญ 3 ด๎าน ได๎แกํ การอําน คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ 
(สถาบันภาษาไทย, 2558 : 11-12)  ผลการสอบ PISA ของนักเรียนทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2555 ด๎าน
การอําน พบวํา นักเรียนไทยมีทักษะในการอํานที่นําเป็นหํวงอยํางยิ่ง กลําวคือ ร๎อยละ 33 มีทักษะใน
การอํานอยูํเพียงระดับ 1 และต่ ากวํา (ระดับนี้คือระดับที่นักเรียนมีทักษะการอํานไมํเพียงพอที่จะใช๎
ประโยชน๑จากการอํานในการด าเนินชีวิตและในการศึกษาหาความรู๎) นักเรียนไทยร๎อยละ 67 มีการ
อํานถึงระดับ 2 (ระดับ 2 ถือเป็นระดับพ้ืนฐานต่ าสุดที่นักเรียนแสดงวําเริ่มมีสมรรถนะการอําน
พอที่จะเป็นประโยชน๑ตํอชีวิต ที่สามารถท าให๎มีสํวนรํวมในสังคมและใช๎ประโยชน๑จากการอํานได๎ ) 
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และมีนักเรียนไทยเพียงร๎อยละ 0.9 ที่มีสมรรถนะการอํานถึงระดับ 5 ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเข๎าใจ
ข๎อเขียนที่ยากและซับซ๎อน วิเคราะห๑และประเมินเนื้อหาเป็น สามารถสร๎างสมมติฐานจากสิ่งที่อําน
และดึงเอาความรู๎สาระในนั้นมาสร๎างเป็นแนวคิดของตนได๎ กลําวคือ นักเรียนสํวนใหญํของไทย มี
สมรรถนะการอํานสูงสุดอยูํเพียงระดับสองเทํานั้น (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสํงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี , 2557: 112-115) และจากผลการประเมินการจัดการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเทศ ในปีการศึกษา 2557 พบวํา 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยคิดเป็นร๎อยละ 44.88 ปีการศึกษา 2558 พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทยคิดเป็นร๎อยละ 49.33 ปีการศึกษา 2559 พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยคิดเป็นร๎อยละ 
52.98 ซึ่งถึงแม๎จะมีแนวโน๎มของคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นในแตํละปี และในปีลําสุดจะมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวําร๎อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แตํยังสูงกวําไมํมากนัก (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ)  

เมื่อพิจารณาในระดับโรงเรียน จากผลการสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2557 – 2559 คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทยอยูํในระดับดีตามที่กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดไว๎คือ ร๎อยละ 70 – 79
กลําวคือ ในปีการศึกษา 2557 พบวํา มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร๎อยละ 69.96 ซึ่งอยูํใน
เกณฑ๑ระดับพอใช๎เทํานั้น ปีการศึกษา 2558 พบวํา มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร๎อยละ 
70.20 และปีการศึกษา 2559 พบวํา มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยคิดเป็นร๎อยละ 71.45 ซึ่งถึงแม๎
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน๎มสูงขึ้นมาอยูํในเกณฑ๑ดี แตํยังไมํสูงกวําเกณฑ๑พอใช๎มากนัก สอดคล๎องกับผล
การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา ในปีการศึกษา 
2558 ผํานเกณฑ๑การอําน คิดวิเคราะห๑ เขียน ในระดับดีเยี่ยมเพียงร๎อยละ 40.78 และในปีการศึกษา 
2559 ผํานเกณฑ๑การอําน คิดวิเคราะห๑ เขียน ในระดับดีเยี่ยมเพียงร๎อยละ 41.36 

จากการจัดการเรียนรู๎วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพล- 
วิทยา โดยเฉพาะในด๎านการอํานและการเขียนที่ผํานมานั้น พบวํายังไมํประสบความส าเร็จเทําที่ควร 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรกซึ่งมีสาเหตุจากนักเรียน เชํน นักเรียนยังขาด
ทักษะในการอํานและการเขียน ป๓ญหาที่พบในด๎านการอํานคือนักเรียนอํานแล๎วไมํสามารถวิเคราะห๑
สํวนประกอบตําง ๆ ของเรื่องได๎ ไมํสามารถแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องได๎อํานแล๎วแสดง
ความคิดเห็นหรือวิจารณ๑เรื่องที่อํานไมํได๎ นักเรียนสรุปใจความส าคัญและข๎อคิดจากเรื่องที่อํานได๎ไมํดี
เทําที่ควร และไมํมีการสรุปความที่เป็นแนวคิดของตนเอง สํวนป๓ญหาที่พบในด๎านการเขียนคือ 
นักเรียนขาดทักษะในการใช๎ภาษาท่ีถูกต๎อง ไมํสามารถใช๎ภาษาสื่อความรู๎ ความคิด หรือความรู๎สึกของ
ตนเองได๎อยํางชัดเจนเหมาะสม เขียนล าดับเรื่องวกวน และที่ส าคัญคือนักเรียนไมํสามารถท าข๎อสอบ
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อัตนัยได๎ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
(สสวท.) และการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาค๎นคว๎าด๎านคณิตศาสตร๑ และ
วิทยาศาสตร๑ของนักเรียนไทย (TIMSS) พบวํา นักเรียนท าข๎อทดสอบท่ีเป็นอัตนัยด๎วยการเขียนอธิบาย
ความไมํได๎ และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห๑ ประกอบกับการยกตัวอยํางประกอบที่เป็น   
เหตุผลตําง ๆ และการเขียนความยาวๆไมํได๎เชํนกัน (สุวัฒน๑ วิวัฒนานนท๑, 2554: 3) โดยพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนนั้นขาดความกระตือรือร๎นในการรํวมกิจกรรมหรือการตอบค าถามขาดทักษะใน
การวิเคราะห๑และขาดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ประการที่สองซึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู กลําวคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํนําสนใจ ขาดการใช๎สื่อที่เอ้ือตํอการกระตุ๎น
การเรียนรู๎ ขาดเทคนิคการสอน ครูใช๎วิธีเดิมๆ โดยไมํเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เป็นสาเหตุท าให๎การจัด
เรียนรู๎ไมํประสบผลส าเร็จจึงสะท๎อนให๎เห็นวํา เป็นป๓ญหามาจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการ
สอนเนื้อหาวิชา และการทํองจ ามากกวําการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ เรียบเรียง และ
การเขียนสื่อความ  

จากป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑ และการ
เขียนของผู๎เรียน เป็นป๓ญหาส าคัญในการจัดการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะการศึกษา
ไทยเป็นระบบปูอนเข๎าอยํางเดียว ไมํมีการแลกเปลี่ยนกัน หรือมีน๎อยมาก นักเรียนมีความสนใจใฝุหา
ความรู๎ด๎วยตนเองน๎อย ท าให๎คิดไมํเป็น วิเคราะห๑ไมํเป็น ยิ่งมีการเน๎นย้ าด๎วยการสอบที่อาศัยความ
จ าเป็นหลัก นักเรียนก็จะทํองจ าอยํางเดียว นอกจากนี้ สังคมปลูกฝ๓งให๎นักเรียนต๎องเป็นคนเกํง ซึ่ง
นักเรียนก็แขํงกันโดยไมํคิดถึงเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถทางการอํานเชิงวิเคราะห๑
และเขียนสื่อความ และให๎การปฏิรูปการเรียนรู๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 22) ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีผลให๎ครูควรตระหนักวํา กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทยจะต๎องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม และเมื่อ “ผู๎เรียนส าคัญที่สุด”ครูควรจะต๎องเห็น
ความส าคัญของผู๎เรียนและชํวยให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ได๎อยํางดีที่สุด โดยเลือกสรรสาระและปรับเปลี่ยน
บทบาทจากผู๎บรรยายเป็นผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลากหลายที่ค านึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคลและให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ผู๎เรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยครูท าหน๎าที่อ านวยความสะดวกให๎กับ
ผู๎เรียน (สุนันท๑ อัญชลีนุกูล และคณะ, 2553: 7) 

แนวคิดประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล ครูภาษาไทยจึงต๎องศึกษาแบบการเรียนรู๎ (Learning 
style) ของผู๎เรียนแตํละคน เพ่ือน าไปจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน 
เนื่องจากผู๎เรียนแตํละคนมีแบบการเรียนรู๎แตกตํางกันและบางคนอาจมีแบบการเรียนหลากลักษณะ
รวมอยูํในตัวเอง (สุนันท๑ อัญชลีนุกูล และคณะ, 2553: 18-19) การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็น
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แนวทางหนึ่งในหลายๆแนวทางของการจัดการเรียนรู๎ที่ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลเป็น
ส าคัญเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนามาจากการค๎นคว๎าวิจัยของนักการศึกษาที่ชื่อ เบอร๑นิส แมคคาธีร๑
(Bernice McCarthy, 1980) ที่ได๎ประยุกต๑แนวคิดของ เดวิด คอล๑บ (David Kolb, 1976) ที่เชื่อวํา 
การเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 2 มิติ คือ การรับรู๎และกระบวนการ การเรียนรู๎เกิดจากที่คนเรารับรู๎แล๎วน า
ข๎อมูลขําวสารไปจัดเป็นกระบวนการใหมํตามความถนัดของตนเอง (อาภรณ๑ ใจเที่ยง, 2550 : 114) 
กระบวนการเรียนรู๎ของบุคคลบางคนเป็นกระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ในขณะที่บางคน
เรียนรู๎ผํานกระบวนการสังเกต หรือการรับรู๎ข๎อมูลพร๎อมๆ กับน ามาไตรํตรอง และจากจุดตัดของ
หนทางการรับรู๎สองแบบกับชํองทางของกระบวนการท าให๎ คอล๑บ (Kolb) มองเห็นความแตกตํางของ
การเรียนรู๎ถึง 4 แบบของผู๎เรียน มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ที่ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาสมองทั้งซีกขวาและ
ซีกซ๎ายอยํางสมดุล โดยค านึงถึงความแตกตํางของผู๎เรียน 4 แบบ คือใช๎พ้ืนที่ 4 สํวนแทนผู๎เรียน 4 
แบบ ซึ่งมีความถนัดแตกตํางกัน ได๎แกํผู๎เรียนที่ถนัดจินตนาการ ผู๎เรียนที่ถนัดการวิเคราะห๑ ผู๎เรียนที่
ถนัดการใช๎สามัญส านึก และผู๎เรียนถนัดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักค านึงถึงการน าไปใช๎หลังจากได๎ลงมือ
ปฏิบัติ (สุคนธ๑ สินธพานนท๑ และคณะ, 2554 : 74–75) ท าให๎เกิดเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช๎ค าถามหลัก 4 ค าถาม คือ ท าไม (Why?) อะไร (What?) อยํางไร (How?) และถ๎า 
(If?) ซึ่งสามารถพัฒนาผู๎เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู๎ตํางกันทั้ง 4 แบบให๎สามารถใช๎สมองทุกสํวนของ
ตนในการพัฒนาศักยภาพของตนได๎อยํางเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี, 2556: 262) 

จากผลดีของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จึงมีผู๎สนใจน าไปศึกษาและทดลองเพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียน งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT ดังตัวอยํางงานวิจัยของมุกดา สุกรินทร๑ 
(2551: 117) วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอําน การคิด และการเขียน ด๎วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร๎อย
ละ 75.12 นักเรียนที่ผํานเกณฑ๑จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.00 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดคือ 
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 70 และจ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑ดังกลําวไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด ผลการศึกษาสภาพความสามารถด๎านการอําน การคิด และการเขียนของนักเรียน สามารถ
สรุปได๎วํา ด๎านการอําน นักเรียนสามารถอํานจับใจความส าคัญและสรุปข๎อคิดของเรื่องที่อํานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพด๎านการคิด นักเรียนสามารถน าข๎อคิดที่ได๎จากการอํานมาขยาย อธิบาย หรือ
ยกตัวอยํางประกอบ และแสดงความคิดเห็นตํอเรื่องที่อํานได๎อยํางมีเหตุผล  และด๎านการเขียน 
นักเรียนสามารถน าข๎อคิดจากเรื่องที่ อํานมาท าความเข๎าใจและเขียนสื่อสารโดยก าหนดสถานการณ๑ 
เหตุการณ๑ ที่แตกตํางไปจากเรื่องที่อําน สามารถวางแนวคิดของเรื่อง ก าหนดตัวละคร ฉาก เหตุการณ๑
ส าคัญ และผูกเป็นเรื่องราวน าเสนอโดยใช๎ภาษาและการจัดระบบข๎อมูลได๎ดี สํวน ธิดาวรรณ๑ สีหะวงษ๑
(2556: 145-146) ท าวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และแรงจูงใจ    
ใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 
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4 MAT พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 
4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 วิธี และนักเรียนมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ตํอการเรียนด๎านการ
อํานเชิงวิเคราะห๑ทั้ง 2 วิธีไมํแตกตํางกัน และนิตยา คงทอง (2554 : 112–113) ท าวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT พบวํา ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได๎รับ
การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับมาก  

จากงานวิจัยที่ศึกษา พบวํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT นั้น ชํวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาไทยทั้งการอํานและการเขียนให๎ดียิ่งขึ้นผู๎วิจัย
จึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑
และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT ตามแนวคิดของเบอร๑นิส
แมคคาร๑ธี (Bernice McCarthy) เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

เบอร๑นิส แมคคาร๑ธี (Bernice McCarthy) เป็นผู๎ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ   
โฟร๑แมท (4 MAT) ขึ้นเป็นคนแรก โดยแมคคาร๑ธีมีความเชื่อวํามนุษย๑ทุกคนสามารถเรียนรู๎ได๎และ
มนุษย๑แตํละคนมีรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู๎ (Learning Style) ที่แตกตํางกัน (วัชรา เลําเรียนดี, 2556: 
86) แมคคาร๑ธีได๎กลั่นกรองรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับสไตล๑การเรียนรู๎หลายรูปแบบ ในที่สุดก็ดึงเอา
งานของเดวิดคอล๑บ (David Kolb) มาเป็นขอบขํายหรือแนวทางในกระบวนการเรียนรู๎และ
แนวความคิดในเรื่องความแตกตํางของคนตามทฤษฎีของคอล๑บนั้น เขาเห็นวํามี 2 มิติที่มีความส าคัญ
กับการเรียนรู๎คือ การรับรู๎และกระบวนการกลําวคือการเรียนเกิดจากที่คนทั้งหลายรับรู๎แล๎วน าเข๎าไป
จัดกระบวนการในสิ่งที่ตนรับรู๎มาอยํางไรตัวอยํางคนที่มีความแตกตํางกันมากๆก็ได๎แกํคนที่รับรู๎ผําน
รูปธรรมแตํคนอีกประเภทหนึ่งรับรู๎ผํานนามธรรมคนสองกลุํมนี้สร๎างความคิดแตกตํางกันในเรื่อง
เดียวกัน (อุษณีย๑ โพธิสุข, 2542: 63) คอล๑บ พบวํากระบวนการเรียนรู๎ของบุคคลบางคนเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Active Expermentation) ในขณะที่บางคนเรียนรู๎ผําน
กระบวนการสังเกต หรือการรับรู๎ข๎อมูลพร๎อมๆ กับน ามาไตรํตรอง (Reflective Observation) และ
จากจุดตัดของหนทางการรับรู๎สองแบบกับชํองทางของกระบวนการท าให๎ คอล๑บ มองเห็นความ
แตกตํางของการเรียนรู๎ถึง 4 แบบของผู๎เรียน ตามพ้ืนที่ที่ถูกแบํงด๎วยเส๎นตรงแหํงการเรียนรู๎และ
เส๎นตรงแทนกระบวนการของการรับรู๎ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมมั่น,2543: 7 – 8) ในปี ค.ศ. 
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1980 แมคคาร๑ธีจึงได๎ประยุกต๑แนวคิดดังกลําวของ เดวิด คอล๑บ โดยก าหนดให๎พ้ืนที่ทั้ง 4 สํวนที่เกิด
จากการตัดของแกนการรับรู๎กับแกนของกระบวนการแทนผู๎เรียน 4 แบบ ซึ่งมีความสัมพันธ๑โดยตรง
กับธรรมชาติการเรียนรู๎ของมนุษย๑และระบบการท างานของสมองซีกซ๎ายและซีกขวา (เธียร พานิช
2544: 23) โดยลักษณะของผู๎เรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของแมคคาร๑ธี (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 
2558: 128) ได๎แกํ      

1. ผู๎เรียนที่ถนัดจินตนาการ ( Imaginative Learners) เพราะเป็นการรับรู๎ผํานทาง

ประสบการณ๑ท่ีเป็นรูปธรรม และใช๎กระบวนการจัดกระท าข๎อมูลด๎วยการสังเกตอยํางไตรํตรอง 

2. ผู๎เรียนที่ถนัดการวิเคราะห๑ (Analytic Learners) เพราะมีการรับรู๎ผํานทางความคิดรวบ

ยอดท่ีเป็นนามธรรมและชอบใช๎กระบวนการสังเกตอยํางไตรํตรอง 

3. ผู๎เรียนที่ถนัดการใช๎สามัญส านึก (Common Sense Learners) เพราะมีการรับรู๎ผํานทาง

ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมและชอบใช๎กระบวนการลงมือกระท า 

4. ผู๎เรียนที่ถนัดการปรับเปลี่ยน (Dynamic Learners)เพราะมีการรับรู๎ผํานประสบการณ๑ที่
เป็นรูปธรรมและชอบใช๎กระบวนการลงมือปฏิบัติ 

ในการเรียนตามแบบ 4 MAT ผู๎เรียนแตํละแบบต๎องใช๎สมองทั้งซีกซ๎ายและซีกขวาสลับกันไป 
ดังนั้น กระบวนการทั้งหมดของ 4 MAT จึงประกอบไปด๎วยกิจกรรมส าหรับพัฒนาสมองทั้งสองซีก
สลับกันไปรวม 8 ขั้นตอน (เธียร พานิช, 2544: 23) แมคคาร๑ธี (McCarthy 1990: 194 – 195 อ๎างถึง
ใน สุคนธ๑ สินธพานนท๑ 2554: 80 – 81) ได๎ก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ    
4 MAT ไว๎ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร๎างคุณคําและประสบการณ๑ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา)  
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑ (พัฒนาสมองซีกซ๎าย)  
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา)  
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ๎าย)  
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ๎าย) 
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสร๎างชิ้นงานเพ่ือสะท๎อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นวิเคราะห๑คุณคําและการประยุกต๑ใช๎ (พัฒนาสมองซีกซ๎าย) 
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ๑เรียนรู๎กับผู๎อ่ืน  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎น าขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ของ แมคคาร๑ธี 

(McCarthy, 1990: 200) มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิง

วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน 
ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไปประยุกต๑ใช๎ 
ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู๎ 

 

ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

2.เพ่ือศึกษาความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
 

 

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

8 ข้ันตอน คือ 

ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 

ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด 

ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 

ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน 

ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไปประยุกต๑ใช๎ 

ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลีย่นความรู ๎

ความสามารถดา๎น 

การอํานเชิงวิเคราะห๑ 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ตํอการจัดการเรียนรู ๎

แบบ 4 MAT 

ความสามารถดา๎น 

การเขียนสื่อความ 
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ค าถามในการวิจัย 

1. ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับใด 

2. ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับใด 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับใด 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง 

2. ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง 
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี จ านวน 3 

ห๎องเรียน นักเรียนจ านวน 98 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพล-

วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1       

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย 

(Simple Random Sampling) ด๎วยวิธีการจับสลาก โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยสุํม 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได๎แกํ การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได๎แกํ  

2.2.1 ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 

2.2.2 ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ 

2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 

4 MAT 
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เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช๎ในการทดลองเป็นเนื้อหาสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ตามหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาและวิเคราะห๑ตามสาระมาตรฐานการ

เรียนรู๎ด๎านการอํานและการเขียนได๎ตรงตามความคาดหวังของ สาระที่ 1 การอําน มาตรฐาน ท 1.1 

ใช๎กระบวนการอําน สร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาและสร๎างวิสัยทัศน๑ในการ

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/3 อํานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบ

ค าถามจากเรื่องที่อําน ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/4 แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน และ

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่ อํานเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน สาระที่ 2 

การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี

ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.4/2 เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจน เหมาะสม และตัวชี้วัด    

ท 2.1 ป.4/7 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดระยะเวลาที่ใช๎ในการทดลองด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ตาม

โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด๎วยแผนจ านวน 5 แผน 

แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT หมายถึง ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่กระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาอยํางสมดุล โดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ซึ่งแตกตํางกัน 4 แบบ คือ ผู๎เรียนที่ถนัดจินตนาการ ผู๎เรียนที่ถนัดการวิเคราะห๑ ผู๎เรียนที่ถนัดใช๎สามัญ
ส านึก และผู๎เรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนตามที่ แมคคาร๑ธี (McCarthy 1990: 200)
ก าหนดไว๎ 8 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นสร๎างประสบการณ๑ 2) ขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑ 3) ขั้นปรับ
ประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 5) ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบ
ยอด 6) ขั้นวางแผนและสร๎างผลงาน 7) ขั้นวิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไปประยุกต๑ใช๎ และ 8) ขั้นน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนความรู๎ 

2. ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ หมายถึง นักเรียนสามารถอํานโดยใช๎ความคิด
พิจารณาเรื่องราวที่อํานอยํางรอบคอบ สามารถจ าแนกสํวนประกอบของบทอํานได๎อยํางละเอียด และ



 12 

 

พิจารณาความสัมพันธ๑และข๎อสรุปของเรื่องเพ่ือน าไปสูํการเข๎าใจเรื่องได๎อยํางชัดเจน โดยได๎ก าหนด
เกณฑ๑ในการวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียน 5 ด๎าน ได๎แกํ สามารถตอบ
ค าถามจากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง  เรียงล าดับเหตุการณ๑จากเรื่องที่อํานได๎ แยกข๎ อเท็จจริงและ
ข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อํานได๎ และสรุปความรู๎และข๎อคิด
จากเรื่องที่อํานได๎ซ่ึงวัดได๎จากแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 

3. ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนถํายทอดความคิด 
ความรู๎สึก ออกมาเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ๑ เรียบเรียงค า กลุํมค า ประโยคและเรื่องราวเพ่ือสื่อ
ความให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจในเรื่องที่ต๎องการสื่อ โดยอาศัยความรู๎ความคิดจินตนาการและประสบการณ๑เพ่ือ
สื่อสารตามความต๎องการของผู๎เขียน สามารถเขียนสื่อความเป็นเรื่องตามจินตนาการในลักษณะของ
ความเรียงได๎โดยได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการวัดความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียน 5 ด๎าน 
ได๎แกํ เนื้อเรื่อง ความสัมพันธ๑ของชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่อง การใช๎ภาษาสื่อความได๎ชัดเจนเห็นภาพ การ
เขียนล าดับเรื่องมีความตํอเนื่อง และการเขียนสะกดค าได๎ถูกต๎องซึ่งวัดได๎จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ 

4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู๎สึกของนักเรียน ที่มีตํอการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ในด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎ และด๎าน
ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎  ซึ่งวัดได๎จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT 

5. นักเรียน หมายถึง ผู๎เรียนที่ศึกษาอยูํในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง 
จังหวัดราชบุรี  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ครูผู๎สอนมีกระบวนการ การจัดการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย โดยวิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4MAT ที่มีประสิทฺธิภาพ เพ่ือใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อ
ความ ในรายวิชาภาษาไทย (ท14101) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ในรายวิชาใน
รายวิชาภาษาไทย (ท14101) ในระดับสูง 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถด๎านการเขียนสื่อความในรายวิชาภาษาไทย
(ท14101) อยูํในระดับสูง 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎า
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องดังตํอไปนี้ 

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา: สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
1.2 คุณภาพผู๎เรียน 
1.3 โครงสร๎างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
1.4 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.1 สมองกับการเรียนรู๎ของมนุษย๑ 
2.2 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.3 รูปแบบของผู๎เรียน 4 แบบ 
2.4 แนวการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.6 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.7 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.8 ข๎อเสนอแนะและข๎อจ ากัดในการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.9 ประโยชน๑ของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

3. การอํานเชิงวิเคราะห๑ 
3.1 ความหมายความส าคัญและจุดมุํงหมายของการอําน 
3.2 ความหมายและความส าคัญของการอํานเชิงวิเคราะห๑ 
3.3 ขั้นตอนการอํานเชิงวิเคราะห๑ 
3.4 แนวการวัดและประเมินผลการอํานเชิงวิเคราะห๑ 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

4. การเขียนสื่อความ 
4.1 ความหมายความส าคัญและจุดมุํงหมายในการเขียน 
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4.2 ประเภทของการเขียน 
4.3 องค๑ประกอบและหลักการเขียนที่ดี 
4.4 การสอนการเขียน 
4.5 แนวการวัดและประเมินผลการเขียน 
4.6 ความสัมพันธ๑ของการอํานและการเขียน 
4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็น

มนุษย๑ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น   

พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎

และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด

ชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎

เต็มตามศักยภาพ  

 

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎                   

เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน              

ของความเป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค 

และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา                      
ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
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6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑  
 
จุดหมาย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  มีป๓ญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ  และประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่พึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา   การใช๎เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย   การอนุรักษ๑และพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม  มีจิตสาธารณะที่มุํงท าประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข     
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุป๓ญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร๑ 
3. วิทยาศาสตร๑  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตํางประเทศ 
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ระบุสิ่งที่ผู๎เรียนพึงรู๎  ปฏิบัติได๎  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
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คํานิยมท่ีพึงประสงค๑เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู๎ยังเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู๎จะสะท๎อนให๎ทราบวําต๎องการ
อะไร จะสอนอยํางไร และประเมินอยํางไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกลําวเป็นสิ่งส าคัญที่ชํวยสะท๎อนภาพการจัดการศึกษาวําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู๎ก าหนดเพียงใด 

 

ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 1-2) ได๎ให๎ความส าคัญของภาษาไทยไว๎วํา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ๑ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตรํวมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ประสบการณ๑จาก
แหลํงข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห๑วิจารณ๑  และ
สร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี
ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง       
ภูมิป๓ญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณ ีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าคําควรแกํการเรียนรู๎
อนุรักษ๑ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ

เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง 
การอ่าน การอํานออกเสียงค า ประโยค การอํานบทร๎อยแก๎ว ค าประพันธ๑ชนิดตํางๆ การอําน

ในใจเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎จากสิ่งที่อํานเพ่ือน าไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าและรูปแบบตําง ๆ 
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยํอความ รายงานชนิดตําง ๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห๑ วิจารณ๑ และเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ 

การฟัง การดู และการพูด การฟ๓งและดูอยํางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู๎สึก พูดล าดับเรื่องราวตําง ๆ อยํางเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสตําง ๆ ทั้งเป็นทางการ และ
ไมํเป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน๎มน๎าวใจ 
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หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ๑ของภาษาไทย การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแตํงบทประพันธ๑ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของภาษาตํางประเทศ
ในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห๑วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข๎อมูล แนวความคิด
คุณคําของงานประพันธ๑ และความเพลิดเพลินการเรียนรู๎ และท าความเข๎าใจบทเหํบทร๎องเลํนของเด็ก
เพลงพื้นบ๎านที่เป็นภูมิป๓ญญาที่มีคุณคําของไทย ซึ่งได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดคํานิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีเรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาเพ่ือให๎เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจใน
บรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดมาจนถึงป๓จจุบัน 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที ่1 การอําน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจแก๎ป๓ญหา

ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
สาระที ่2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความยํอความและเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตํางๆเขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สาระที ่3 การฟ๓งการดูและการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟ๓งและดูอยํางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู๎ความคิด

และความรู๎สึกในโอกาสตํางๆอยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค๑ 
สาระที ่4 หลักการใช๎ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษาภูมิป๓ญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข๎าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็น

คุณคําและน ามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางที่น ามาใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นของระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางที่น ามาใช๎ในการวิจัย 
สาระและมาตรฐาน

การเรียนรู ้
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่ 1 การอําน 
มาตรฐาน  ท 1.1  

ใช๎กระบวนการอํานสร๎าง

ความรู๎และความคิดเพื่อ

น าไปใช๎ตัดสินใจ 

แก๎ป๓ญหาในการด าเนิน

ชีวิตและมีนสิัยรักการอําน 

3. อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนด

และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน 

4. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีอําน 

6. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่

อํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 

- การอํานจับใจความจากสื่อตําง ๆ 

เชํน 

- เรื่องสั้น ๆ 

- เรื่องเลําจากประสบการณ๑ 

- นิทานชาดก 

- บทความ 

- บทโฆษณา  

- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 

- ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน 

- สารคดีและบันเทิงคดี 
สาระที่ 2   การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1  

ใช๎กระบวนการเขียนเขยีน

สื่อสาร เขียนเรียงความ 

ยํอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตํางๆ    

เขียนรายงานข๎อมลู

สารสนเทศและรายงาน

การศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี

ประสิทธิภาพ 

2 . เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง

ชัดเจน และเหมาะสม 

 

7. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

- การเขียนสื่อสาร เชํน 
 - ค าขวัญ 

- ค าแนะน า 

 

- การน าแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
เขียน 

-การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 

คุณภาพผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 4) ได๎ก าหนดคุณภาพตามแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎และระดับชั้นของผู๎เรียน โดยได๎ก าหนดคุณภาพผู๎เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทยไว๎ดังนี้ 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข๎อความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อําน เข๎าใจ
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ค าแนะน า ค าอธิบายในคูํมือตําง ๆ แยกแยะข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริงรวมทั้งจับใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีอํานและน าความรู๎ความคิดจากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ป๓ญหาในการด าเนินชีวิตได๎ มีมารยาท
และมีนิสัยรักการอําน และเห็นคุณคําสิ่งที่อําน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แตํงประโยค
และเขียนข๎อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าชัดเจนเหมาะสม ใช๎แผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความยํอความจดหมายสํวนตัว กรอกแบบรายการ
ตําง ๆ เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอยํางสร๎างสรรค๑และมี
มารยาทในการเขียน 

พูดแสดงความรู๎ความคิดเก่ียวกับเรื่องที่ฟ๓งและดู เลําเรื่องยํอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟ๓งและดู ตั้ง
ค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟ๓งและดู รวมทั้งประเมินความนําเชื่อถือจากการฟ๓งและดูโฆษณาอยําง
มีเหตุผล พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องตําง ๆ อยํางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค๎นคว๎าจากการฟ๓ง 
การด ูการสนทนา และพูดโน๎มน๎าวได๎อยํางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

สะกดค าและเข๎าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู๎และเข๎าใจชนิดและ
หน๎าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทยใช๎ค าราชาศัพท๑และ
ค าสุภาพได๎อยํางเหมาะสม แตํงประโยคแตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสี่กลอนสุภาพและกาพย๑ยานี 
11 

เข๎าใจและเห็นคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน เลํานิทานพ้ืนบ๎าน ร๎องเพลงพ้ืนบ๎านของ
ท๎องถิ่น น าข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง และทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได๎ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  
 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา มุํงจัดการศึกษาให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ นักเรียนใฝุรู๎ใฝุ
เรียน รู๎เทําก๎าวทันประชาคมอาเซียน มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิต มีการจัดการและพัฒนาการที่
เหมาะสมกับความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให๎เป็นคนดี คนเกํง อยูํ
ในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑  ดังนี้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพล

วิทยามุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎
ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพ่ือขจัดและลดป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ การคิดสังเคราะห๑ การคิด 
อยํางสร๎างสรรค๑  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค๑ความรู๎
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา เป็นความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่
เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มา
ใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆไปใช๎ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องการท างาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล การจัดการป๓ญหาและความขัดแย๎ง
ตําง ๆ อยํางเหมาะสมการปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการ
รู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 

5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตํางๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร 

การท างาน  การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนใน
สังคมได๎อยํางมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกประกอบกับนโยบายของผู๎บริหาร
เทศบาลเมืองบ๎านโปุง  คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  ทั้งหมด 8 
ข๎อ ดังนี้ 
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1. รักชาติศาสน๑ กษัตริย๑ 

2. ซื่อสัตย๑สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝุเรียนรู๎ 

5. อยูํอยํางพอเพียง 

6. มุํงม่ันในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ิมเติมให๎สอดคล๎องตาม

บริบทและจุดเน๎นของตนเอง     

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา พุทธศักราช 2560 ก าหนดกรอบ
โครงสร๎างเวลาเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23 
 

ตารางที่ 2 โครงสร๎างเวลาเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 

 -  ประวัติศาสตร๑ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 -  ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 

(80) (80) (80) (80) (80) (80) 

 -  หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ 

         การด าเนินชีวิตในสังคม 

 -  เศรษฐศาสตร๑ 

 -  ภูมิศาสตร๑ 

 สุขศึกษาและพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 

 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 80 80 80 120 120 120 

  หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 80 80 80 

  กลุ่มวชิา SBM 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

   กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

   กิจกรรมนักเรยีน       

  -  ลูกเสือยุวกาชาดฯ 

  -  ชุมนุม 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

           สาธารณประโยชน๑ 
10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040 1,040 1,040 1,080 1,080 1,080 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รหัสวิชา ท 14101                  รายวิชา ภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 160 ชั่วโมง/ป ี

 

 ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาผํานกระบวนการอําน   การเขียน  การฟ๓ง การดู  และการพูด   

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวน อําน

เรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนด ตอบค าถาม แยกข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ๑จากเรื่องที่

อํานโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อเท็จจริง  คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนสื่อสารด๎วย

แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ยํอความ เขียนจดหมายสํวนตัว  เขียนบันทึก เขียนรายงาน 

เขียนเรื่องตามจินตนาการ จ าแนกข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นจากการฟ๓งและดู   พูดสรุปความ พูดแสดง

ความรู๎ ความคิดเห็นและความรู๎สึก ตั้งค าถามตอบเชิงเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา 

สะกดค า บอกความหมายของค า ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  การใช๎พจนานุกรม   แตํงบท

ร๎อยกรอง  ค าขวัญ และบอกความหมายของส านวน   เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น   พร๎อมทั้ง

ระบุข๎อคิดจากนิทานพ้ืนบ๎าน นิทานคติธรรม    อธิบายข๎อคิดจากการอําน เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง  

ร๎องเพลงพื้นบ๎าน ทํองจ าบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ มีนิสัยรักการอําน มี

มารยาทในการอําน เขียน ฟ๓ง ดูและการพูดโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด  

และประเมินคํา   

 เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอ   การเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ

เรียน ค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ   ซักถามและศึกษาเพ่ือหาข๎อมูล  มี

ความรอบคอบในการท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน  

การเขียน  และการฟ๓ง  เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ๑และมรดกของชาติ 

 ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 

 ท 2.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 

 ท 3.1  ป.4/1,  ป.4/2 , ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6 

 ท 4.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7   

 ท 5.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4 

 รวม  33  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย 
 โครงสร๎างรายวิชาภาษาไทย ท 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 160 ชั่วโมง/ปี 

อัตราสํวนคะแนนระหวํางเรียน : คะแนนสอบ = 70 : 30 ได๎จัดการเรียนรู๎ 16 หนํวยการเรียนรู๎ เวลา

เรียนสัปดาห๑ละ 4 ชั่วโมง ดังตารางที ่3  

ตารางที่ 3 โครงสร๎างรายวิชาภาษาไทย ท 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ขนมไทยไร๎เทียมทาน 8 10 
2 ออมไว๎ก าไรชีวิต 9 10 
3 ผักสมุนไพรใบหญ๎ามีคุณคําท้ังนั้น 9 10 
4 ภูมิใจมรดกโลก 11 10 
5 ชีวิตที่ถูกเมิน 9 15 
6 โอม! พินิจมหาพิจารณา 9 10 
7 แรงพิโรธจากฟูาดิน 15 20 
8 ไวรัสวายร๎าย 10 15 
 รวม 80 100 

ภาคเรียนที่ 2 
9 สนุกสนานกับการเลํน 12 15 
10 หนูเอ๐ยจะบอกให๎ 9 10 
11 คนดีศรีโรงเรียน 9 15 
12 มลพิษในชีวิตประจ าวัน 10 10 
13 อยํางนี้ดีควรท า 10 10 
14 กระดาษนี้มีท่ีมา 8 10 
15 รักที่ค๎ุมภัย 8 10 
16 ธรรมชาตินี้มีคุณ 14 20 

 รวม 80 100 
ที่มา : หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 2560 
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การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยเลือกหนํวยการเรียนรู๎ที่ 7 แรงพิโรธจากฟูาดิน น ามาใช๎ในการพัฒนา
ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความโดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จ านวน 
15 ชั่วโมง โดยมีตัวชี้วัดและสาระส าคัญของหนํวยการเรียนรู๎ ดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดและสาระส าคัญของหนํวยการเรียนรู๎ที่ 7 แรงพิโรธจากฟูาดิน 

หน่วย
ที่  

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน ท 1.1 ป4/3 

ท 1.1 ป4/4 

ท 1.1 ป4/6 

ท 2.1 ป4/2 

ท 2.1 ป4/7 

 

- การตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 

- การเรียงล าดับเหตุการณ๑จากเรื่องที่

อําน 

- การแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเหน็

จากเรื่องที่อําน 

- การสรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรือ่งที่

อํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

- เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง

ชัดเจน และเหมาะสม 

- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

15 

 

20 

 
 

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

สมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์ 

สมองเป็นอวัยวะที่ส าคัญที่สุดอยํางหนึ่งของรํางกายมนุษย๑ที่อยูํบนสุดของรํางกาย สมอง
แบํงเป็น 3 สํวน ซึ่งแตํละสํวนท าหน๎าที่แตกตํางกัน แตํท างานประสานกันอยํางใกล๎ชิด กลําวคือสมอง
สํวนบนเป็นสํวนของความคิด การคิดจ าและตัดสินใจ สมองสํวนกลางเป็นสํวนของการควบคุมอารมณ๑
และความรู๎สึก สมองสํวนลํางคือสํวนของสัญชาตญาณและการควบคุมระบบการท างานของรํางกายให๎
เป็นปกติ หรือเพ่ือความอยูํรอดยามฉุกเฉิน สมองสํวนลํางจึงไมํได๎มีไว๎ส าหรับการคิดหรือการเรียนรู๎ 
สํวนของสมองที่ใช๎ในการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ คือ สมองสํวนบน ซึ่งแบํงเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ๎ายและ
ซีกขวา (วัชรา เลําเรียนดี, 2556: 86)  

รอเจอร๑สเพอร๑รีและรอเบิร๑ตออร๑นสไตน๑จากสถาบันเทคโนโลยีแหํงแคลิฟอร๑เนียได๎รับรางวัล
โนเบลในปี ค.ศ. 1972 ค๎นพบวําสมองของคนแบํงออกเป็น 2 ซีกคือสมองซีกซ๎าย (Left 
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Hemisphere) กับสมองซีกขวา (Right Hemisphere) และแตํละซีกมีหน๎าที่แตกตํางกัน คือ สมองซีก
ซ๎ายจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย๑ในเรื่องตําง ๆ ตํอไปนี้ 1) การคิดในทางเดียว คิดเรื่องใด  
เรื่องหนึ่ง 2) การคิดวิเคราะห๑ (แยกแยะ) 3) การใช๎ตรรกศาสตร๑และการใช๎เหตุผลเชิงคณิตศาสตร๑    
4) การใช๎ภาษามีทั้งการอํานและการเขียน สมองซีกขวาจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย๑ที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร๎างสรรค๑ จริยธรรม อารมณ๑ ซึ่งเป็นลักษณะการท างานในสายของวิชาการทางศิลปศาสตร๑ 
(Arts) เป็นสํวนใหญํ และยังเป็นตัวควบคุมการท างานของรํางกายทางซีกซ๎ายด๎วย (พัชรีวัลย๑ เกตุแกํน
จันทร๑,2544: 7) สํวน เธียร พานิช (2544: 18 – 19) ได๎กลําววํา สมองสองซีกจะมีความถนัดในเรื่อง
ตําง ๆ ที่แตกตํางกัน คือ สมองซีกซ๎ายจะมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษา การฟ๓ง การจ า การวิเคราะห๑ 
เหตุผล การจัดล าดับ การคิดค านวณ สัญลักษณ๑ เหตุผลเชิงตรรกะและวิทยาศาสตร๑ สํวนสมองซีกขวา
จะมีศักยภาพเกี่ยวกับจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ อารมณ๑ความรู๎สึกรับรู๎ภาพรวม การรับรู๎ทาง
ประสาทสัมผัส ศิลปะ สุนทรี รูปทรง รูปแบบ สี ดนตรี มิติสัมพันธ๑ และการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ 
อุษณีย๑ โพธิ์สุข (2537: 68 – 70) กลําววํา คนที่มีความถนัดทางสมองซีกซ๎ายมักจะมองอะไรเป็น
ระบบ มีกระบวนการแก๎ไขป๓ญหาด๎วยการจ าแนกแยกแยะองค๑ประกอบ ใช๎การวิเคราะห๑จัดล าดับ
ความส าคัญ สํวนคนที่มีความถนัดทางสมองซีกขวา จะมองสิ่งตํางๆ เป็นรูปแบบ เวลาแก๎ไขป๓ญหา
มักจะมองตามภาพรวม ความคิดจะไมํมีก าหนดการแนํนอน แตํการสรุปแนวทางแก๎ไขป๓ญหามักจะ
เหมาะสม ซึ่งสํวนนี้พวกที่มีความถนัดทางสมองซีกซ๎ายจะไมํมี  

จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ในการจัดการเรียนรู๎ ครูต๎องเข๎าใจถึงการท างานของสมอง
สํวนบนทั้งซีกซ๎ายและซีกขวา แล๎วจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับการท างานของสมองทั้งสองซีก ท าให๎
สมองท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู๎เรียนในที่สุด 
หากผู๎สอนละเลยหรือใช๎วิธีการซ้ าซาก ผู๎เรียนจะเกิดความเบื่อหนํายกับการเรียนและพยายามแยกตัว
ออกจากกลุํม เพ่ือไปแสวงหาสิ่งที่ตื่นเต๎นภายนอกมาทดแทน (เธียร พานิช ,2544: 16) เพราะการ
ท างานของสมองโดยเปรียบเทียบทุกๆ 60 – 90 นาที ถ๎าซีกหนึ่งท างานดี อีกซีกหนึ่งจะจางลง ดังนั้น 
ผู๎สอนจะต๎องคอยกระตุ๎นความสมดุลของสมองทั้งสองซีกเพ่ือให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่สอดคล๎องกับการท างานของสมองจะท าให๎ผู๎เรียนเกิด
ความรู๎สึกท๎าทาย นําสนใจ ไมํคิดวํานําเบื่อ แตํจะเรียนด๎วยความสนุกสนานตํอเนื่องเป็นเวลานานได๎ 
(วัชรา เลําเรียนดี, 2556: 88) 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมองกับการเรียนรู๎ของมนุษย๑ที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วํา
สมองทั้งสองซีกของมนุษย๑จะมีความถนัดในเรื่องตํางๆ ที่แตกตํางกัน แตํมนุษย๑ทุกคนก็ต๎องใช๎สมองทั้ง
สองซีกอยํางสมดุล ดังนั้น หากน าความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับสมองทั้งสองซีกมาใช๎เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับการท างานของสมอง จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกท๎าทาย ไมํเบื่อ
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หนําย เรียนด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน สํงผลให๎สามารถพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนได๎อยําง
เต็มศักยภาพ  
 

ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

4 MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยมุํงสํงเสริมความถนัดของ
ผู๎เรียนและสํงเสริมการใช๎สมอง 2 ซีกอยํางสมดุลกัน อันจะสํงผลให๎การเรียนรู๎เกิดประสิทธิภาพ และ
ผู๎เรียนได๎เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ (อาภรณ๑ ใจเที่ยง,2550: 113) 

เบอร๑นิส แมคคาร๑ธี (Bernice McCarthy, 1980) เป็นผู๎ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎
แบบโฟร๑แมท (4 MAT) ขึ้นเป็นคนแรก แมคคาร๑ธีเป็นครูชาวอเมริกันที่มีประสบการณ๑ด๎านการสอน
หลายระดับชั้นเรียนและสอนเป็นเวลานานสืบเนื่องจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสมองและและการ
เรียนรู๎ของมนุษย๑ของนักวิทยาศาสตร๑และนักจิตวิทยาหลายทําน แมคคาร๑ธีมีความเชื่อวํามนุษย๑ทุกคน
สามารถเรียนรู๎ได๎ และมนุษย๑แตํละคนมีรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู๎  (Learning Style) ที่แตกตํางกัน
นอกจากนั้นยังได๎จ าแนกผู๎เรียนเป็น 4 ประเภท ตามวิธีการเรียนรู๎หรือรูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
และตํอมาได๎ท าการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT (4 MAT System) ขึ้น    
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎สมองสํวนบนซีกซ๎ายและซีกขวาอยํางสมดุล ในการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT ครูผู๎สอนจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมองและการท างานของสมอง
โดยเฉพาะอยํางยิ่งสมองสํวนบนซีกซ๎ายและซีกขวาซึ่งท าหน๎าที่ตํางกันโดยสิ้นเชิง (วัชรา เลําเรียนดี, 
2556: 86) 

อุษณีย๑ โพธิสุข (2542: 63) ได๎กลําวถึงประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการเรียนแบบ  
4MAT ซึ่งสรุปได๎วําแมคคาร๑ธี (McCarthy) เป็นผู๎ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เป็นคนแรก
เป็นนักการศึกษาที่มีประสบการณ๑ในการสอนหลายระดับท าให๎เกิดความเข๎าใจวําเด็ก  ๆ แตํละคนมี
ความแตกตํางกันทั้งสภาพ สติป๓ญญา การรับรู๎ และการเรียนรู๎อยํางสิ้นเชิง ในปี 1979 แมคคาร๑ธีได๎รับ
ทุนสนับสนุนงานศึกษาค๎นคว๎าจากบริษัทแมคโดนัลด๑ (McDonald’s Corp.) ท าศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับ
องค๑ประกอบทางสมองและสไตล๑การเรียนรู๎ของเด็ก เขาได๎กลั่นกรองรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับสไตล๑
การเรียนรู๎หลายรูปแบบในที่สุดก็ดึงเอางานของเดวิดคอล๑บ (David Kolb) มาเป็นขอบขํายหรือ
แนวทางในกระบวนการเรียนรู๎ และแนวความคิดในเรื่องความแตกตํางของคนตามทฤษฎีของคอล๑บ 
(Kolb 1976) นั้นเขาเห็นวํามี 2 มิติที่มีความส าคัญกับการเรียนรู๎คือ การรับรู๎และกระบวนการ
กลําวคือ การเรียนเกิดจากที่คนทั้งหลายรับรู๎แล๎วน าเข๎าไปจัดกระบวนการในสิ่งที่ตนรับรู๎มาอยํางไร
ตัวอยํางคนที่มีความแตกตํางกันมาก ๆ ก็ได๎แกํ คนที่รับรู๎ผํานรูปธรรม แตํอีกคนประเภทหนึ่งรับรู๎  
ผํานนามธรรม คนสองกลุํมนี้สร๎างความคิดแตกตํางกันในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสอดคล๎องกับ ศิริวรรณ      
วณิชวัฒนวรชัย (2558: 128) ที่ได๎กลําวถึงหลักการ/แนวคิด ของวิธีสอนตามวัฏจักรการเรียนรู๎         
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4 MAT วําแมคคาร๑ธี (Bernice McCarthy, 1990) พัฒนารูปแบบจากแนวคิดของ Kolb ซึ่งอธิบายวํา
การเรียนรู๎เกิดขึ้นจากความสัมพันธ๑ของสองมิติ คือ การรับรู๎ (Perception) และกระบวนการจัดการ
ท าข๎อมูล (Processing) การรับรู๎ของบุคคลมี 2 ชํองทาง คือผํานทางประสบการณ๑ที่เป็นรูปธรรม และ
ผํานทางความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization) สํวนกระบวนการจัด
กระท าข๎อมูลที่รับรู๎นั้น มี 2 ลักษณะ คือ การลงมือทดลองปฏิบัติและการสังเกตโดยใช๎ความคิดอยําง
ไตรํตรอง  

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมมั่น (2543 : 7 – 8) ยังได๎กลําวถึงรูปแบบของการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ตามวัฏจักรการเรียนรู๎ 4 MAT ที่แมคคาร๑ธี (McCarthy) พัฒนาขึ้นตามแนวคิด
ของ เดวิด คอล๑บ  (David Kolb) วํา คอล๑บ พบวํากระบวนการเรียนรู๎ของบุคคลบางคนเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Active Expermentation) ในขณะที่บางคนเรียนรู๎ผําน
กระบวนการสังเกต หรือการรับรู๎ข๎อมูลพร๎อม ๆ กับน ามาไตรํตรอง (Reflective Observation) และ
จากจุดตัดของหนทางการรับรู๎สองแบบกับชํองทางของกระบวนการ ท าให๎ คอล๑บ มองเห็นความ
แตกตํางของการเรียนรู๎ถึง 4 แบบของผู๎เรียน ตามพ้ืนที่ที่ถูกแบํงด๎วยเส๎นตรงแหํงการเรียนรู๎และ
เส๎นตรงแทนกระบวนการของการรับรู๎ ดังแสดงในแผนภูมิที ่3  

 
แผนภูมิที ่2  รูปแบบการเรียนรู๎ของ เดวิด คอล๑บ (David Kolb) 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ พํุมมั่น, วัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) การจัดกระบวนการเรียนรู๎
เพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะ ดี เกํง มีสุข (นนทบุรี: SR Printing, 2543), 8. 
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ในปี ค.ศ. 1980 แมคคาร๑ธี ได๎ประยุกต๑แนวคิดดังกลําวของ เดวิด คอล๑บ โดยก าหนดให๎พ้ืนที่
ทั้ง 4 สํวนที่เกิดจากการตัดของแกนการรับรู๎กับแกนของกระบวนการแทนผู๎เรียน 4 แบบ ซึ่งมี
ความสัมพันธ๑โดยตรงกับธรรมชาติการเรียนรู๎ของมนุษย๑ และระบบการท างานของสมองซีกซ๎ายและ
ซีกขวา (เธียร พานิช, 2544: 23) 
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ข๎างต๎น สรุปได๎วํา    
4 MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่มุํงสํงเสริมความถนัดของผู๎เรียนและ
สํงเสริมการใช๎สมอง 2 ซีกอยํางสมดุลกัน ซึ่ง เบอร๑นิส แมคคาร๑ธี (Bernice McCarthy เป็นผู๎พัฒนา
รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT เป็นคนแรกโดยน าแนวคิดของเดวิด คอล๑บ (David Kolb) เกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 4 แบบ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ค านึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและสัมพันธ๑กับการท างานของสมองซีกซ๎ายและซีกขวา ผู๎วิจัยจึงน าแนวคิดการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT มาใช๎ในการท าวิจัยครั้งนี้เพ่ือให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎จากสมอง
ซีกซ๎ายและซีกขวาอยํางสมดุลและตรงตามศักยภาพของผู๎เรียน 
 

รูปแบบของผู้เรียน 4 แบบ 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมมั่น (2543 : 9) กลําววํา แมคคาร๑ธี ได๎ขยายความคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู๎ของ คอล๑บ ตํอโดยให๎พ้ืนที่ 4 สํวนของวงกลมแทนลักษณะการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 4 แบบ ซึ่งมีสไตล๑การรับรู๎และกระบวนการจัดการสิ่งที่ได๎รู๎แตกตํางกัน คือ 

สํวนที่ 1 ด๎านบนขวา แทนผู๎เรียนแบบที่ 1 (Type One Learners) เป็นผู๎เรียนที่ถนัดการ
รับรู๎จากประสบการณ๑รูปธรรมหรือผํานประสบการณ๑ตรง ผํานกระบวนการจัดการข๎อมูลด๎วยการ
สังเกตอยํางไตรํตรอง ซึ่งตํอมาเขาเรียกผู๎เรียนแบบที่ 1 วํา ผู๎เรียนที่ถนัด จินตนาการ ( Imaginative 
Learners)  

สํวนที่ 2 ด๎านลํางขวา แทนผู๎เรียนแบบที่ 2 (Type Two Learners) เป็นผู๎เรียนที่ถนัดการ
รับรู๎จากประสบการณ๑ที่เป็นนามธรรมผํานกระบวนการจัดท าข๎อมูลด๎วยการคิดวิเคราะห๑จนเกิด
ความคิดรวบยอด ซึ่งเรียกผู๎เรียนแบบที่ 2 นี้วํา ผู๎เรียนถนัดการวิเคราะห๑ (Analytic Learners)  

สํวนที่ 3 ด๎านลํางซ๎าย แทนผู๎เรียนแบบที่ 3 (Type Three Learners) เป็นผู๎เรียนที่ชอบเรียน
จากการรับรู๎ความคิดรวบยอดแล๎วผํานกระบวนการลงมือท า เรียกผู๎เรียนแบบที่ 3 นี้วํา ผู๎เรียนที่ถนัด
ใช๎สามัญส านึก (Common Sense Learners)  

สํวนที่ 4 ด๎านบนซ๎าย แทนผู๎เรียนแบบที่ 4 (Type Four Learners) เป็นผู๎เรียนที่ถนัดการ
รับรู๎จากการลงมือปฏิบัติจนเป็นประสบการณ๑ตรงหรือรูปธรรม เรียกผู๎เรียนแบบที่ 4 วํา ผู๎เรียนที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Learners) 
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เมื่อได๎น าแนวคิดของ คอล๑บ มาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวการท างานของสมองทั้งสองซีก     
ท าให๎เกิดเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎ค าถามหลัก 4 ค าถาม คือ ท าไม 
(Why?) อะไร (What?) อยํางไร (How?) และถ๎า (If?) ซึ่งสามารถพัฒนาผู๎เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู๎
ตํางกันทั้ง 4 แบบให๎สามารถใช๎สมองทุกสํวนของตนในการพัฒนาศักยภาพของตนได๎อยํางเต็มที่    
(ทิศนา แขมมณี, 2556: 262) โดยแมคคาร๑ธี ได๎อธิบายลักษณะการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้ง 4 แบบ ไว๎
ดังนี้ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมม่ัน, 2543: 9 – 11) 

การเรียนรู๎ของผู๎เรียนแบบที่ 1 เกิดจากการรับรู๎ประสบการณ๑และผํานกระบวนการจัดข๎อมูล
ด๎วยการสังเกตอยํางไตรํตรอง (Reflective Watching) สมองซีกขวาจะค๎นหาความหมายด๎วยตัวเอง
หรือท าความเข๎าใจในแงํมุมของเขา (Personal Meaning) จากเรื่องที่ต๎องการเรียนหรือเรื่องที่เขา
ต๎องการรับรู๎และสมองซีกซ๎ายจะสร๎างความเข๎าใจเรื่องนั้นด๎วยการวิเคราะห๑อยํางละเอียด ค าถามน า
ทางในเรื่องนี้คือ “ท าไม” (Why) ผู๎เรียนจะต๎องค๎นหาค าตอบในแงํมุมของตนเอง โดยใช๎ประสบการณ๑
โดยตรง ความเชื่อ ความรู๎สึก และความคิดเห็นของตนเองในการวิเคราะห๑ 

การเรียนรู๎ของผู๎เรียนแบบที่ 2 เกิดจากการรับรู๎ความคิดรวบยอด (Concept) และผําน
กระบวนการของการเห็นหรือคิดวิเคราะห๑ ค าถามน าทางคือ “อะไร” (What) สมองซีกขวาจะท า
หน๎าที่ค๎นหาประสบการณ๑ใหมํที่บูรณาการเข๎ากับสิ่งที่ต๎องการรู๎ โดยมุํงหาข๎อมูลที่ถูกต๎องนําเชื่อถือ 
จากผู๎รู๎หรือผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือชํวยในการสร๎างความคิดรวบยอดหรือข๎อสรุปที่เป็นหลักการหรือทฤษฎี 
ความถูกต๎องแนํนอน ความละเอียดถี่ถ๎วนของความรู๎และข๎อมูลที่ได๎รับจากการยืนยันจากผู๎รู๎ 
ผู๎เชี่ยวชาญ คือประเด็นที่ผู๎เรียนแบบที่ 2 ให๎ความส าคัญ 

การเรียนรู๎ของผู๎เรียนแบบที่ 3 เกิดจากการรับรู๎ความคิดรวบยอดซ่ึงเป็นนามธรรมแล๎วไปผําน
กระบวนการลงมือกระท า ค าถามน าของการเรียนแบบนี้ คือ “ท าอยํางไรจึงจะน าความคิดไป
ประยุกต๑ใช๎ได๎” (How does it work ?) สมองซีกซ๎ายจะค๎นหาหนทางท างานที่เป็นลักษณะของคน
อ่ืน ๆคือ ดูวําคนอ่ืนเขาจะท างานชิ้นนั้นอยํางไรซึ่งอาจจะต๎องศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนการ
ท างานตามแนวทางของคนอ่ืนเพื่อพัฒนาให๎เกิดแนวทางเฉพาะตนตํอไป สํวนสมองซีกขวาจะพยายาม
ค๎นหาหนทางการประยุกต๑ท่ีเป็นแนวทางเฉพาะของตน  

การเรียนรู๎ของผู๎เรียนแบบที่ 4 เกิดจากการรับรู๎ด๎วยการลงมือกระท าจนเป็นประสบการณ๑ที่
เป็นรูปธรรมค าถามน าของการเรียนรู๎แบบนี้ คือ“ถ๎า” (If) สมองซีกซ๎ายจะวิเคราะห๑ถึงความส าคัญและ
ความเกี่ยวโยงกับสถานการณ๑ในชีวิตจริง สมองซีกขวาจะค๎นหาแนวทางการขยายผลการเรียนรู๎ 
ผู๎เรียนแบบที่ 4นี้ ประสงค๑จะค๎นหาความสัมพันธ๑เชื่อมโยงของสรรพสิ่งและน าผลการเรียนรู๎มาสูํชีวิต
จริง มีความกระตือรือร๎นที่จะสังเคราะห๑ความรู๎และทักษะจากการเรียนในแงํมุมที่ตนเองได๎ค๎นพบเข๎า
กับสถานการณ๑อ่ืน ๆ ของตนเองและผู๎อ่ืน ถึงแม๎วําทุกอยํางจะมีความซับซ๎อนเพียงใดก็ตาม ดังแสดง
ในแผนภูมิที ่3 
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ประสบการณ๑รูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดรวบยอด 

แผนภูมิที่ 3 ลักษณะของผู๎เรียน 4 แบบตามแนวคิดแบบ 4 MAT 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ พํุมมั่น, วัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) การจัดกระบวนการเรียนรู๎
เพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะ ดี เกํง มีสุข (นนทบุรี: SR Printing, 2543), 9. 

 
นอกจากนี้ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558 : 128) ได๎กลําวถึงลักษณะของผู๎เรียน 4 แบบ 

ตามแนวคิดของแมคคาร๑ธี ไว๎ดังนี้ 
1. ผู๎เรียนที่ถนัดจินตนาการ ( Imaginative Learners) เพราะเป็นการรับรู๎ผํานทาง

ประสบการณ๑ท่ีเป็นรูปธรรม และใช๎กระบวนการจัดกระท าข๎อมูลด๎วยการสังเกตอยํางไตรํตรอง 

2. ผู๎เรียนที่ถนัดการวิเคราะห๑ (Analytic Learners) เพราะมีการรับรู๎ผํานทางความคิดรวบ

ยอดท่ีเป็นนามธรรมและชอบใช๎กระบวนการสังเกตอยํางไตรํตรอง 

3. ผู๎เรียนที่ถนัดการใช๎สามัญส านึก (Common Sense Learners) เพราะมีการรับรู๎ผํานทาง

ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมและชอบใช๎กระบวนการลงมือกระท า 

4. ผู๎เรียนที่ถนัดการปรับเปลี่ยน (Dynamic Learners) เพราะมีการรับรู๎ผํานประสบการณ๑ที่
เป็นรูปธรรมและชอบใช๎กระบวนการลงมือปฏิบัติ 

 

ผู๎เรียนแบบที่ 4 
(Dynamic learners) 

“ถ๎า ?” 

ผู๎เรียนแบบที่ 1 
(Imaginative learners) 

“ท าไม ?” 

ผู๎เรียนแบบที่ 2 
(Analytic learners) 

“อะไร ?” 

ผู๎เรียนแบบที่ 3 
(Common sense learners) 

“อยํางไร ?” 

การรับรู้ข้อมูล
อย่างไตร่ตรอง 

การลงมือ
ปฏิบัติ 
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จากการศึกษารูปแบบของผู๎เรียนข๎างต๎น สรุปได๎วํารูปแบบของผู๎เรียน 4 แบบของแมคคาร๑ธี
ได๎แกํ 1.ผู๎เรียนที่ถนัดจินตนาการ 2. ผู๎เรียนที่ถนัดการวิเคราะห๑ 3. ผู๎เรียนที่ถนัดใช๎สามัญส านึก และ 
4. ผู๎เรียนที่ถนัดการปรับเปลี่ยน และท าให๎เกิดเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎
ค าถามหลัก 4 ค าถาม คือ ท าไม (Why?) อะไร (What?) อยํางไร (How?) และถ๎า (If?) ซึ่งสามารถ
พัฒนาผู๎เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู๎ตํางกันทั้ง 4 แบบให๎สามารถใช๎สมองทุกสํวนของตนในการพัฒนา
ศักยภาพของตนได๎อยํางเต็มที่ ผู๎วิจัยจึงน าการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มาใช๎เพ่ือให๎จัดกิจกรรมได๎
เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของผู๎เรียนแตํละแบบ แตํสามารถเรียนรํวมกันได๎และ
พัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาอยํางสมดุล  

 

แนวการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมมั่น (2543: 11 – 14) กลําววํา วัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) 
มีแนวความคิดวํา การเรียนรู๎และการสอนจะต๎องมีลักษณะเคลื่อนไหวอยํางเป็นล าดับขั้นตอน ตาม  
วัฏจักรของการเรียนรู๎ที่สามารถท าให๎ผู๎เรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรู๎แตกตํางกัน ได๎มีโอกาสได๎เรียน
และพัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางมีความสุข โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานซึ่งเกี่ยวกับความหลากหลาย
ในการเรียนรู๎ที่วํา 

1. มนุษย๑ทุกคนรับรู๎ประสบการณ๑และข๎อมูลขําวสารในชํองทางท่ีแตกตํางกัน 
2. มนุษย๑ทุกคนมีกระบวนการจัดการประสบการณ๑และข๎อมูลขําวสารในลักษณะที่แตกตําง

กัน 
3. วิธีการเรียนรู๎ของแตํละบุคคลมีคุณคําเทําเทียมกัน 
4. ผู๎เรียนแตํละคนประสงค๑ที่จะมีความสุขจากการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบหรือลักษณะการเรียนรู๎

ของตนเอง 
5. ในขณะที่วัฏจักรการเรียนรู๎เคลื่อนไหวไป ผู๎เรียนทั้งหลายจะ “ฉายแวว” แตกตํางกัน 

ดังนั้นผู๎เรียนจึงมีโอกาสเรียนรู๎ในสิ่งที่เขาไมํมีจากเพ่ือน 
วัฏจักรการเรียนรู๎ 4 MAT สร๎างขึ้นโดยใช๎วงกลมเป็นสัญลักษณ๑แทนการเคลื่อนไหวของ

กิจกรรมการเรียนรู้ พ้ืนที่ของวงกลมถูกแบ่งออกโดยเส้นแห่งการเรียนรู้ และเส้นแห่งกระบวนการจัด
ข้อมูลรับรู้เป็น 4 ส่วนโดยให้แต่ละส่วนใช้แทนกิจกรรมการเรียนการสอน4 ลักษณะ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คือ บูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตน (Integrating Experience 
with the Self) ใช้คําถามที่เป็นคําถามนํากิจกรรมคือ“ทําไม” (Why?) 

ส่วนที่ 2 คือ สร้างความคิดรวบยอด (Concept Formulation) คําถามที่เป็นคําถามนํา
กิจกรรมประจําส่วนนี้คือ“อะไร” (What?) 
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ส่วนที่ 3 คือ ปฏิบัติและเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว (Practice and Personalization) 
คําถามนํากิจกรรมประจําส่วนนี้คือ“ทําอย่างไร” (How Does it Work?) 

ส่วนที่ 4 คือ บูรณาการการประยุกต์กับประสบการณ์ของตน (Integrating Application 
and Experience) คําถามท่ีเป็นคําถามนํากิจกรรมประจําส่วนนี้คือ“ถ้า” (if) 

ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 4 
                                                   ประสบการณ๑ตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดรวบยอด 

แผนภูมิที่ 4 วัฏจักรการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ พํุมมั่น, วัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) การจัดกระบวนการเรียนรู๎
เพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะ ดี เกํง มีสุข (นนทบุรี: SR Printing, 2543), 14. 

 
จากการศึกษาแนวการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ข๎างต๎น สรุปได๎วํา ผู๎สอนต๎องค านึงถึงความ

แตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียนเป็นส าคัญค านึงถึงลักษณะการเรียนรู๎ของทั้งผู๎เรียน 4 แบบโดย
ผู๎เรียนแตํละแบบจะได๎รับประสบการณ๑ความรู๎  และมีวิธีการเรียนแตกตํางกันไป การจัดกิจกรรม
ตามวัฏจักรการเรียนแบบ 4 MAT จะด าเนินไปตามล าดับขั้นตอน โดยในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใน
ฐานะครูผู๎สอน จะให๎โอกาสผู๎เรียนรู๎เทํากัน ทั้งในการท ากิจกรรมรายบุคคลและการท ากิจกรรมกลุํม
ควบคูํไปกับการใช๎เทคนิคการพัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาตาม
ธรรมชาติอยํางสมดุล 

การลงมือปฏิบัติ สังเกต / วิเคราะห๑ 

If ? 

บูรณาการประยุกต๑ กับ

ประสบการณ๑ 

Why? 

บูรณาการประสบการณ๑ 

ให๎เป็นสํวนหนึ่งของตนเอง 

How ? 

ปฏิบัติและเรียนรู๎  

ลักษณะเฉพาะตัว 

What? 

 สร๎างความคิดรวบยอด 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 

มอร๑ริส และแมคคาร๑ธี (Morris and McCarthy 1990: 4 – 23 อ๎างถึงใน ชัยวัฒน๑ สุทธิรัตน๑
2554: 78) ได๎เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ที่ค านึงถึงแบบการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 4 แบบ กับการพัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาอยํางสมดุลซึ่งล าดับขั้นการจัดการเรียนรู๎แบบ   
4 MAT มีขั้นตอน 8 ขั้น ดังที่ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมมั่น (2543: 17 – 25) และชัยวัฒน๑ 
สุทธิรัตน๑ (2554 : 78 – 81) ได๎น าเสนอไว๎เป็นแนวทางเดียวกัน สรุปได๎ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT มี 8 ขั้นดังนี ้
สํวนที ่1 การบูรณาการประสบการณ๑ให๎เป็นสํวนหนึ่งของตนเอง 

เป็นชํวงที่นักเรียนใช๎ประสบการณ๑อยํางเป็นรูปธรรมไปสูํการสังเกต/คิด วิเคราะห๑
อยํางไตรํตรองต๎องสร๎างประสบการณ๑ให๎คิดหาเหตุผลด๎วยตนเอง ผู๎เรียนที่ชอบจินตนาการจะมี
ความสุขที่สุดในการเรียนรู๎ 

บทบาทครู เป็นผู๎กระตุ๎นสร๎างแรงจูงใจเป็นผู๎ยั่วยุ 
วิธีการการใช๎ค าถาม สร๎างความเร๎าใจ สถานการณ๑จ าลองการอภิปราย  
นักเรียนสร๎างเหตุผล ท ากิจกรรม ออกไปพบของจริง 

ในสํวนนี้แบํงออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร๎างประสบการณ๑ เป็นขั้นที่เน๎นการใช๎สมองซีกขวา ผู๎เรียนที่ถนัดการ

เรียนรู๎ด๎วยสมองซีกขวามีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน เป็นขั้นที่ผู๎เรียนเชื่อมโยง
ประสบการณ๑ด๎วยตนเอง ท าให๎ผู๎เรียนรู๎สึกวําสิ่งที่จะเรียนนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวเขาเอง โดย
การให๎นักเรียนได๎สัมผัส ได๎เกิดความรู๎สึก ได๎ซักถามหรือได๎ปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งที่ก าลังจะเรียน ครูอาจใช๎
กิจกรรมเกม การตั้งค าถามให๎คิด หรือให๎จินตนาการ ทักษะที่ส าคัญในชํวงนี้ คือ การสังเกต ทักษะ
การตั้งค าถาม ทักษะการสร๎างมโนภาพ ตลอดจนทักษะในการรํวมกิจกรรมกลุํม 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑ เป็นขั้นที่เน๎นการใช๎สมองซีกซ๎าย ผู๎เรียนที่ถนัด
การเรียนรู๎ด๎วยสมองซีกซ๎ายมีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ขั้นนี้เป็นการให๎เด็ก
วิเคราะห๑ตํอจากขั้นที่ 1 เป็นขั้นที่เด็กต๎องหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ๑ที่ได๎รับในขั้นแรกด๎วยการ
วิเคราะห๑ เด็กจะชํวยกันอภิปรายและอธิบายเหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตํละคนทักษะที่
ส าคัญในชํวงนี้ คือ ทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห๑ อภิปราย 
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สํวนที่ 2 สร๎างความคิดรวบยอด 
เป็นการเรียนรู๎ในขั้นตอนการเชื่อมโยงจากการเรียนรู๎ข๎อมูลอยํางไตรํตรองมาสูํการ

สร๎างความคิดรวบยอด การพัฒนาความคิดรวบยอดจากการสังเกตด๎วยสติป๓ญญาคิดไตรํตรองไปสูํการ
สร๎างแนวคิดที่เป็นนามธรรมผู๎เรียนชอบการวิเคราะห๑จะมีความสุขที่สุดในการเรียนรู๎ 

บทบาทครูเป็นผู๎สอน ผู๎เตรียมข๎อมูล ให๎ข๎อมูล สาธิต 
วิธีการครใูห๎ข๎อมูลข๎อเท็จจริง 
นักเรียนศึกษาค๎นคว๎า แสวงหารายละเอียด 

ในสํวนนี้แบํงออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที ่3 ขั้นปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด เป็นขั้นที่เน๎นการใช๎สมองซีกขวา 

ผู๎เรียนที่ถนัดการเรียนรู๎ด๎วยสมองซีกขวามีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียนขั้นนี้
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถวิเคราะห๑และไตรํตรองความรู๎ที่ได๎จากขั้นแรก เชื่อมโยงข๎อมูลที่ครูให๎และการ
ค๎นคว๎า เพ่ือให๎นักเรียนมีความเข๎าใจมากยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะเรียนรู๎ขั้นตํอไปได๎ กลําวคือ เป็นขั้นที่
ต๎องจัดกิจกรรมให๎เด็กท าแล๎วสร๎างความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง ได๎ทักษะที่ส าคัญในชํวงนี้ คือ
ทักษะการสร๎างรูปแบบ การจัดระบบการวิเคราะห๑ การจัดล าดับความสัมพันธ๑ การจัดประสบการณ๑
เปรียบเทียบ 

ขั้นที ่4 ขั้นพัฒนาความคิดด๎วยข๎อมูล (หาความรู๎เพ่ิมเติม) เป็นขั้นที่เน๎นการใช๎สมอง
ซีกซ๎าย ผู๎เรียนที่ถนัดการเรียนรู๎ด๎วยสมองซีกซ๎ายมีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน
การสอนขั้นนี้ เป็นขั้นของการให๎ข๎อมูลรายละเอียดทฤษฎีหลักการให๎ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพ่ือท าให๎ นักเรียน
สามารถเข๎าใจจนสร๎างความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได๎ ขั้นนี้ถึงแม๎วําบทบาทของครู คือ ผู๎สอน แตํ
ครูควรหลีกเลี่ยงการให๎ข๎อมูลความรู๎ด๎วยการบรรยาย ควรใช๎วิธีอ่ืนแทน เชํน การให๎นักเรียนค๎นคว๎า 
ทดลอง ครูสาธิต หรือ ให๎เรียนรู๎จากวิทยากรท๎องถิ่น 

สํวนที ่3 การปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะและการสร๎างชิ้นงาน 
 กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นนี้เป็นการเคลื่อนไหวจากขั้นสร๎างความคิดรวบยอดมาสูํ

การลงมือกระท า หรือลงมือทดลองตามความคิดของนักเรียนอยํางกระตือรือร๎น การทดลองด๎วย
ตนเองน าไปสูํการสร๎างแนวความคิดที่เป็นนามธรรม ผู๎เรียนชอบใช๎สามัญส านึกจะมีความสุขที่สุดใน
การเรียนรู๎ 

บทบาทครูเป็นผู๎ฝึก (Coach) หรือผู๎ให๎ค าแนะน า ผู๎อ านวยความสะดวก ผู๎ให๎ความ
ชํวยเหลืออยูํเบื้องหลัง 

วิธีการอ านวยความสะดวกให๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติ 
นักเรียนลองปฏิบัติ 

ในสํวนนี้แบํงออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นท าตามแนวคิดที่ก าหนดเน๎นการใช๎สมองซีกซ๎ายผู๎เรียนที่ถนัดการเรียนรู๎
ด๎วยสมองซีกซ๎ายมีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ในขั้นนี้นักเรียนจะท าตามใบ
งานหรือคูํมือหรือแบบฝึกหัด หรือท าตามข้ันตอนที่ก าหนดหรือที่สรุปไว๎ในขั้นที่ 4 ก็ได๎ ครูให๎ผู๎เรียนได๎
ลองท าโดยผํานประสาทสัมผัส โดยครูเป็นผู๎ฝึกและอ านวยความสะดวกเชํนการทดลองการท า
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความคิดและทักษะของตนเองทักษะที่ใช๎ในชํวงนี้คือ ทักษะการถาม การส ารวจ 
การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ การทดลอง การลองผิดลองถูก การท านาย การบันทึก 

ขั้นที ่6 ขั้นสร๎างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ เป็นขั้นปรับแตํงเป็นแนวคิดของ
ตนเองเน๎นการใช๎สมองซีกขวา ผู๎เรียนที่ถนัดการเรียนรู๎ด๎วยสมองซีกขวามีความสะดวกสบายและมี
ความสุขที่สุดในการเรียน ในขั้นนี้เป็นขั้นของการบูรณาการและสร๎างสรรค๑อยํางแท๎จริง เพราะเป็นขั้น
ที่นักเรียนมีโอกาสแสดงความสนใจ ความถนัด ความเข๎าใจเนื้อหาวิชา ความซาบซึ้ง และจินตนาการ
ของตนเองออกมาเป็นรูปธรรมในรูปแบบตํางๆ ผู๎เรียนจะปรับปรุงสิ่งที่ตนเองปฏิบัติด๎วยวิธีการของ
ตนเองและบูรณาการข๎อมูลเป็นองค๑ความรู๎ของตนเองแล๎วสร๎างเป็นชิ้นงานตํางๆ เชํน เป็นสิ่งประดิษฐ๑ 
สมุดรวมภาพ ภาพวาด นิทาน บทกวี บทละครหรือหนังสือ เป็นต๎น และในสํวนนี้คือสิ่งที่สามารถ
ปรากฏเป็นแฟูมผลงานของนักเรียน (Portfolio) ได๎ ทักษะที่ใช๎ในชํวงนี้คือ ทักษะการจัดระบบ 
จัดล าดับกํอนหลัง การแก๎ป๓ญหา การลงมือท างาน การสรุปจดบันทึก 

สํวนที ่4 การบูรณาการและประยุกต๑ประสบการณ๑ของตน 
กระบวนการเรียนรู๎ในสํวนที่ 4 เกิดจากกิจกรรมการลงมือกระท าด๎วยตนเองจน

ส าเร็จและไปสูํการรับรู๎และมีความรู๎สึกที่ดี เป็นประโยชน๑ตํอตนเองตํอไป 
บทบาทครูเป็นผู๎ประเมินผู๎ซํอมเสริมแก๎ไขข๎อบกพรํองผู๎รํวมเรียนรู๎กัน 
วิธีการการค๎นพบด๎วยตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแนะน าผู๎อ่ืน 
นักเรียนค๎นพบด๎วยตนเอง 

ในสํวนนี้แบํงออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห๑ผลและประยุกต๑ใช๎เน๎นการใช๎สมองซีกซ๎าย ผู๎เรียนที่ถนัดการ

เรียนรู๎ด๎วยสมองซีกซ๎ายมีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียนในขั้นนี้ นักเรียนได๎ชื่นชม
ผลงานของตนเอง แล๎วสามารถวิเคราะห๑ผลจากการเรียนรู๎แล๎วน าไปสูํการวางแผนเพ่ือประยุกต๑ใช๎
ดัดแปลงให๎ดีขึ้นหรือกลั่นกรองน าสิ่งที่เรียนรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

ขั้นที ่8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดกับผู๎อ่ืนเน๎นการใช๎สมองซีกขวา ผู๎เรียนที่ถนัด
การเรียนรู๎ด๎วยสมองซีกขวามีความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียนในขั้นนี้ เป็นการเปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎แบํงป๓นความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการค๎นคว๎าหรือจากการลงมือกระท า
กับคนอื่น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ซึ่งกันและกันชํวยให๎นักเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่
ได๎เรียนรู๎กับเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจพบในสถานการณ๑ใหมํ เชํน จัดแสดงนิทรรศการหน๎าชั้นหรือในห๎องสมุด 
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จัดแสดงผลงานในวันส าคัญของโรงเรียน เป็นต๎น ทักษะที่ใช๎ในชํวงนี้ คือ การยอมรับฟ๓งความคิดเห็น
ของผู๎อ่ืน และแลกเปลี่ยนความคิดความรู๎ซึ่งกันและกัน การมองอนาคต ตลอดจนการชื่นชมตนเอง 
ฯลฯ 

นอกจากนี้ แมคคาร๑ธี (McCarthy 1990: 194 – 195 อ๎างถึงใน สุคนธ๑ สินธพานนท๑, 2554: 
80 – 81) ได๎ก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ไว๎ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร๎างคุณคําและประสบการณ๑ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา)  
ผู๎สอนกระตุ๎นความสนใจและแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนคิดโดยใช๎ค าถามที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสังเกตการ

ออกไปปฏิสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมจริงของสิ่งที่เรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑ (พัฒนาสมองซีกซ๎าย)  
ผู๎สอนกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนอยากรู๎และสนใจในสิ่งที่เรียน โดยให๎ผู๎เรียนวิเคราะห๑หาเหตุผล ให๎ฝึก

ท ากิจกรรมกลุํมอยํางหลากหลาย เชํน ฝึกเขียนแผนผังมโนคติ (Concept Mapping) ผู๎เรียนชํวยกัน
ระดมสมอง มีการอภิปรายรํวมกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา)  
ผู๎สอนเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎วิเคราะห๑อยํางไตรํตรอง น าความรู๎ที่ได๎มาเชื่อมโยงกับข๎อมูลที่ได๎ศึกษา

ค๎นคว๎าโดยจัดระบบวิเคราะห๑ เปรียบเทียบการจัดล าดับความสัมพันธ๑ของสิ่งที่เรียน 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ๎าย)  
ผู๎สอนให๎ทฤษฎีหลักการที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะรายละเอียดของข๎อมูลตํางๆ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ

และพัฒนาความคิดรวบยอดของตนในเรื่องที่เรียน จึงควรจัดกิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
ใบความรู๎ แหลํงวิทยาการท๎องถิ่น การสาธิต การทดลอง ดูวีดิทัศน๑การใช๎ห๎องสมุด  

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ๎าย) 
ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ท าแบบฝึกหัด การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการ

ท าแบบฝึกหัดที่ถูกต๎อง ชัดเจน ผู๎สอนเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนซักถามข๎อสงสัยกํอนปฏิบัติกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสร๎างชิ้นงานเพ่ือสะท๎อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 
ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนแสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ เพ่ือสร๎างสรรค๑

ชิ้นงานของตนเอง เป็นการแสดงถึงความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาการที่เรียน ชิ้นงาน ได๎แกํ สมุดรวบรวม
สิ่งประดิษฐ๑ ภาพวาด นิทาน แผํนพับ ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นวิเคราะห๑คุณคําและการประยุกต๑ใช๎ (พัฒนาสมองซีกซ๎าย) 
ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนวิเคราะห๑ชิ้นงานของตน อธิบายขั้นตอนการท างาน อุปสรรคในการท างาน

และวิธีการแก๎ไข โดยบูรณาการประยุกต๑ใช๎เพ่ือเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรืออนาคต อาจวิเคราะห๑ชิ้นงาน
ในกลุํมยํอยหรือกลุํมใหญํตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ๑เรียนรู๎กับผู๎อ่ืน  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
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ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนน าผลงานของตนเองมาน าเสนอจัดแสดงในรูปแบบตํางๆ เชํน การจัด
นิทรรศการ จัดปูายนิเทศ โดยให๎สมาชิกกลุํมอ่ืนได๎ชื่นชมและผลัดกันวิพากษ๑วิจารณ๑อยํางสรร๎างสรรค๑ 
เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักรับฟ๓งความคิดเห็นผู๎อื่น 

โดยกระบวนการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 4 MAT เริ่มต๎นจากการใช๎สมองซีกขวา ใช๎
ความรู๎สึกรับรู๎ประสบการณ๑เก่ียวกับสิ่งที่เรียนและมีจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งนั้น และในขั้นสุดท๎ายก็เป็น
กิจกรรมของการใช๎สมองซีกขวาเชํนกัน แตํเป็นความรู๎สึกที่แตกตํางกัน เนื่องจากผํานกระบวนการ
แสวงหาความรู๎ ทักษะ ความคิดและการลงมือท าเพ่ือสร๎างผลงานจากการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ภายใต๎
การพัฒนาสมองแตํละซีก คือ ขวา-ซ๎าย-ขวา-ซ๎าย-ซ๎าย-ขวา-ซ๎าย-ขวา ดังแสดงในแผนภูมิที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 กระบวนการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู๎ 4 MAT 
ที่มา : ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, วิธีสอนทั่วไป (นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2558), 131. 
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ทิศนา แขมมณี (2556: 263 – 264) ได๎สรุปวําการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู๎       
4 MAT มีข้ันตอนด าเนินการ 8 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสร๎างประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห๑ประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด 
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู๎ความคิด 
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามแนวคิดที่ได๎เรียนรู๎ 
ขั้นที่ 6 การสร๎างสรรค๑ชิ้นงานของตนเอง 
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห๑ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต๑ใช๎ 
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด 
 
อาภรณ๑ ใจเที่ยง (2550: 118) ได๎สรุปขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ไว๎ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 4 สรุปเป็นทฤษฎีหลักการสาระความรู๎ 
ขั้นที่ 5 ท าตามแนวคิดท่ีก าหนด 
ขั้นที่ 6 สร๎างชิ้นงานตามความถนัด 
ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ชิ้นงานและประยุกต๑ใช๎ 
ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ 

 
 จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ข๎างต๎น สรุปได๎วํา การสอนแบบ 4 MAT 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ค านึงถึงวําผู๎เรียนแตํละคนจะมี
ความถนัดแตกตํางกันซึ่งเกี่ยวข๎องกับการใช๎สมองแตํละซีก จึงมุํงให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎สมองซีกซ๎ายและซีก
ขวาสลับกันไปมาแตํท าให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิภาพเมื่อผู๎เรียนได๎ใช๎สมองทั้ง 2 ซีกอยํางสมดุลกัน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต๎องด าเนินไปตามวัฏจักรการเรียนรู๎ตามล าดับขั้นควบคูํกับการพัฒนา
สมองซีกซ๎ายและซีกขวา เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพมากที่สุด ผู๎เรียนสามารถสร๎างความรู๎เกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียนได๎ด๎วยตนเอง จนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎และสร๎างผลงานที่เกิดจาก
ความคิดสร๎างสรรค๑ของตนเอง รวมทั้งได๎พัฒนาทักษะกระบวนการตําง ๆ อีกจ านวนมาก (ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย, 2558: 131) 
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎น าขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ของ แมคคาร๑ธี (McCarthy, 1990: 200) มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือ
พัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน 
ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไปประยุกต๑ใช๎ 
ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู๎ 
จากข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ทั้ง 8 ขั้นสามารถเขียนสรุปดังแสดงในแผนภูมิ

ที ่6 (McCarthy, 1990: 200)  
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ทั้ง 8 ขั้น 
 
 
 
 
 



 43 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

วิชัยวงษ๑ใหญํ (2543: 1 – 17 อ๎างถึงใน วารุณี สงวนพงษ๑, 2549: 49 – 50) ได๎เสนอชุด
กิจกรรมที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางในโครงการสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 
2543 ซึ่งมีลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ดังนี้ 

1. สํวนน าอธิบายภาพรวมของชุดกิจกรรมที่ออกแบบโดย 
ระบุกิจกรรมการเรียนรู๎สูํศักยภาพด๎าน.................................................... 
ชั้นประถมศึกษาปีที.่................................................................................ 
เรื่อง.......................................................................................................... 

เขียนประเด็นส าคัญๆจุดเน๎นหรือลักษณะเฉพาะของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎สูํ
ศักยภาพของผู๎เรียนอยํางไร 

2. ผังการวิเคราะห๑มโนมติจากหลักสูตรการเขียน 
ผังมโนมติหรือแผนที่ความคิดจะเป็นภาพสะท๎อนการท างานของสมองสองซีกคือ

ขณะที่วิเคราะห๑หลักสูตรสมองซีกซ๎ายจะท างานและเมื่อน ามาเขียนเป็นแผนที่ความคิดสมองซีกขวา
จะท างานเมื่อสมองทั้งสองซีกท างานไปด๎วยกันท าให๎เกิดความสนุกและไมํเครียด 

แผนที่ความคิดเป็นภาพรวมความคิดที่จะชํวยให๎การวางแผนการเลือกการ
รวบรวมข๎อมูลการคิดการแก๎ป๓ญหาการก าหนดทิศทางชัดเจนการเรียนรู๎การศึกษาวิเคราะห๑หลักสูตร
ให๎ได๎แนวคิดหลัก (Main Concept) ส าหรับผู๎เรียนลดเนื้อหาจากหลักสูตรที่อัดแนํนสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
คิดและติดตามสิ่งที่นําสนใจสร๎างความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักและการเข๎าถึงข๎อสรุปเป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพการท าแผนที่ความคิดมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 วิเคราะห๑หลักสูตรแล๎วเขียนค าแนวคิดหลักหรือค ากุญแจ (Key Word) ค า
เชื่อมโยงและแนวคิดรองลงในตาราง 

2.2 น าแนวคิดหลักแนวคิดรองและค าเชื่อมโยงมาเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนมติเพ่ือให๎เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงกันจะชํวยให๎การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
เชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการไมํแยกการเรียนรู๎เป็นสํวนๆ 

3. แนวคิดส าคัญของการเรียนรู๎การเขียนแนวคิดส าคัญหรือแนวคิดของการเรียนรู๎ให๎
พิจารณาจากแผนที่ความคิดที่เป็นแนวคิดหลักแล๎วเขียนแสดงเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงชนิดประเภท
เหตุการณ๑สัญลักษณ๑การสรุปรวมโดยจะเขียนเป็นข๎อๆแสดงประเด็นหลักๆหรือจะเขียนในลักษณะการ
บรรยาย 

4. สาระหลัก (ของกลุํมประสบการณ๑ / วิชาจากหลักสูตร) ระบุเฉพาะประเด็นหลักๆ
และประเด็นรองท่ีเชื่อมโยงโดยเรียงล าดับกันซึ่งได๎มาจากการวิเคราะห๑หลักสูตร 
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5. ตัวบํงชี้ที่น าไปสูํศักยภาพของนักเรียนเขียนตัวบํงชี้ในลักษณะของผลการเรียนรู๎ 
(Learning Outcomes) 3 ด๎านคือ 

5.1 ผลการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระ (Subject Specific Outcomes) ซึ่งเป็น
ความคิดรวบยอดหรือแนวคิดหลัก 

5.2 ทักษะที่ผู๎เรียนสามารถถํายโอนได๎ (Personal Transfer Skills) การเขียน
ลักษณะที่สะท๎อนการปฏิบัติ (Performance Objective) 

5.3 ผลการเรียนรู๎ทางวิชาการท่ัวไปหรือเกณฑ๑ (Generic Academic Outcome 
/ Criteria) เชํนการใช๎ประโยชน๑จากสารสนเทศการวิเคราะห๑การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การ
สังเคราะห๑ความคิดจากข๎อมูลขําวสาร 

6. สาระของกิจกรรมการเรียนรู๎ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางให๎ความส าคัญกับ

สถานการณ๑ที่กํอให๎เกิดความคิดการเรียนรู๎อยํางมีความหมายการเรียนรู๎โดยการค๎นพบและการ
ตรวจสอบการคิดและเกิดความรู๎จากสาระหลักที่ได๎จากการวิเคราะห๑หลักสู ตรกิจกรรมที่น ามา
ออกแบบจะต๎องเหมาะกับผู๎เรียนใกล๎เคียงกับสภาพของผู๎เรียนมีความยืดหยุํนหลากหลายโดยใช๎      
วัฏจักรการเรียนรู๎ 4 MAT 

7. การประเมินผล 
ระบุวิธีการประเมินผลวําจะประเมินในชํวงเวลาใดพร๎อมทั้งเครื่องมือเพ่ือน าผล

การประเมินมาพัฒนาทักษะการเรียนรู๎และผู๎สอนน าข๎อมูลไปปรับปรุงการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู๎โดยระบุวิธีการประเมินผลลงในตารางประเมินผลซึ่ง วิชัย วงษ๑ใหญํ (2543: 17 อ๎างถึงใน วารุณี 
สงวนพงษ๑, 2549: 50) ได๎เสนอรูปแบบประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ดังแสดงใน
ตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 รูปแบบประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

ตัวบ่งชี้สู่ศักยภาพ วิธีการ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
ระบุตัวบํงชี้ที่สอดคล๎อง 
กับวิธีการประเมิน 
 

1. การสังเกต 
2. การซักถาม 
เป็นต๎น 

1. แบบสังเกตการท างาน 
2. ค าถามท่ีกระตุ๎นการคิด 
การค๎นคว๎าเป็นต๎น 

ระบุแหลํงข๎อมูลที ่
ประเมินผลเชํน 
ผลงานนักเรียน 
เป็นต๎น 
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จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วําแผนการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT ประกอบด๎วยสํวนตํางๆคือสํวนน าผังการวิเคราะห๑มโนมติจากหลักสูตรแนวคิด
ส าคัญของการเรียนรู๎สาระหลัก (ของกลุํมสาระการเรียนรู๎/ วิชาจากหลักสูตร) ตัวบํงชี้ที่น าไปสูํ
ศักยภาพของนักเรียนสาระของกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมิน ซึ่งผู๎วิจัยได๎น าองค๑ประกอบเหลํานี้
มาใช๎ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ในการวิจัยครั้งนี้ 

 

บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

บทบาทของครู 
วัชรา เลําเรียนดี (2556: 94) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จะประสบผลส าเร็จ

และบรรลุเปูาหมายได๎โดยที่ครูผู๎สอนจะต๎องปรับเปลี่ยนเจตคติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ใหมํ และ
มองเห็นความส าคัญ หรือผลประโยชน๑ที่จะเกิดขึ้นกับผู๎เรียน จากการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยํางชัดเจน 
เนื่องจากบรรยากาศในการเรียนรู๎ สิ่งแวดล๎อมในการเรียนรู๎ เป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญอยํางหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพ ครูควรด าเนินการดังนี้ 

1. สร๎างสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎ที่ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกคนมีโอกาสเทํากันในการเรียนรู๎ 
2. สร๎างสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎ที่มีลักษณะจูงใจ เร๎าความสนใจผู๎เรียน 
3. สร๎างสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎ที่ ให๎ทักษะและความคิดรวบยอดพร๎อมกับให๎มองเห็น

ประโยชน๑ของการเรียนรู๎โดยตรง 
4. สร๎างสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎ที่ท าให๎ผู๎เรียนมีความสุขกับการค๎นพบตนเอง 
5. สร๎างสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎ที่ท าให๎ผู๎เรียนตื่นตาตื่นใจกับวิธีการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองทั้งซีก

ซ๎ายและซีกขวา 
6. สร๎างสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎ที่ให๎เกียรติผู๎เรียน และชื่นชมความหลากหลายของผู๎เรียน 
นอกจากนี้ สุคนธ๑ สินธพานนท๑ (2554: 81) ได๎กลําวถึงบทบาทผู๎สอนในการจัดการเรียนการ

สอนแบบ 4 MAT วํา ผู๎สอนต๎องเตรียมตัวสร๎างสรรค๑ประสบการณ๑ของตนเองกํอนน าไปสูํการอภิปราย
ในสํวนแรกของการเรียนการสอน และต๎องปูอนข๎อมูลในสํวนที่สอง ในสํวนที่สามนั้นผู๎สอนเปลี่ยน
บทบาทมาเป็นผู๎ชํวยชี้แนะ ชํวยฝึกฝนในสํวนที่จ าเป็นตํอการเรียนรู๎ และในสํวนสุดท๎ายผู๎สอนจะเป็นผู๎
ซํอมเสริมและเป็นแหลํงข๎อมูลให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบด๎วยตนเองจากการเรียนรู๎ 

บทบาทของนักเรียน 
บทบาทของนักเรียนเมื่อผํานประสบการณ๑ครบวงจรที่เป็นการเรียนที่ก๎าวหน๎าตามธรรมชาติ

ได๎รับประสบการณ๑ความรู๎แล๎วน าไปพัฒนาความคิดพิสูจน๑ทฤษฎีทดลองน ามาเป็นความคิดรวบยอด 
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น ามาประยุกต๑กับประสบการณ๑คล๎ายคลึงกันท าให๎เกิดการผสมผสานระหวํางประสบการณ๑เกํากับ
ประสบการณ๑ใหมํซึ่งจะสํงผลตํอความฉลาดรอบรู๎ยิ่งขึ้น (สุคนธ๑ สินธพานนท๑, 2554: 81) 

จากการศึกษาแนวคิดข๎างต๎น สรุปได๎วําในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ครูจะต๎อง

เปลี่ยนแปลงเจตคติในการจัดสภาพแวดล๎อมในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือมุํงที่จะสร๎างสรรค๑ประสบการณ๑

ใหมํให๎แกํนักเรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางของนักเรียนแตํละคนด๎วยการสร๎างแรงจูงใจและเปิด

โอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการค๎นพบด๎วยตนเองตามแบบการเรียนรู๎ของนักเรียนเองให๎มากที่สุด

และชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนสามารถน าประโยชน๑ที่ได๎จากการเรียนรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง

เหมาะสม ผู๎วิจัยจึงน าแนวคิดนี้มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎โดยการก าหนดบทบาทของครูและนักเรียน

ให๎ชัดเจนและเหมาะสมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ในแตํละขั้น เพ่ือให๎การด าเนิน

กิจกรรมการเรียนรู๎ของครูเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎เต็ม

ศักยภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและข้อจํากัดในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 วัชรา เลําเรียนดี (2556: 98) ได๎กลําวถึงข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับครูในการด าเนินการ
สอนแบบ 4 MAT ไว๎วํา รูปแบบการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จะน าผู๎เรียนแตํละแบบให๎ได๎เรียนรู๎ตามล าดับ 
โดยที่ครูจะต๎องเตรียมและวางแผนจัดกิจกรรมในแตํละสํวนหรือแตํละขั้น เพราะขั้นตอนต๎นๆ มี
ความสัมพันธ๑หรือมีผลตํอขั้นตอนตํอไปเสมอ ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนรู๎ 

1.1 ท าความเข๎าใจหรือให๎นิยามกับความคิดรวบยอด หรือสาระส าคัญในเรื่องที่ให๎นักเรียน
เรียนรู๎ (Define Concept)  

1.2 สร๎างแผนผังมโนทัศน๑ของความคิดรวบยอด หรือสาระส าคัญ (Mind map the 
Concept)  

1.3 ก าหนด ระบุผลการเรียนรู๎ของนักเรียน (State Learner Outcome) 
1.4 สร๎างแผนผังมโนทัศน๑ทักษะตํางๆ (Mind Mapping Skills) 

2. ขั้นด าเนินการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
2.1 ด าเนินการสอน จัดกิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนรู๎ตามขั้นตอนของ 4 

MAT 
2.2 เชื่อมโยงความคิดรวบยอด สาระส าคัญที่นักเรียนต๎องเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน 

ให๎นักเรียนมองเห็น รู๎สึกถึงความจ าเป็นที่ต๎องเรียนรู๎ 
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2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ผู๎เรียนเชื่อมโยงระหวํางความคิดรวบยอดของผู๎เรียนกับเนื้อหา
สาระ 

2.4 กระตุ๎นสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติ ได๎ทดลองกับความคิดรวบยอดด๎วยตัวเอง และ
แลกเปลี่ยนผลการเรียนรู๎ระหวํางเพื่อน 

2.5 ให๎นักเรียนสรุปผลการเรียนรู๎ ประเมินสิ่งที่เรียนรู๎และประโยชน๑ 
 3. ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู๎ 

ให๎นักเรียนประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเอง อาจใช๎แบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและ
รายกลุํม ให๎ชื่นชมกับผลงานของตนเอง ครูประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียน เชํน อาจใช๎แบบ
ประเมินชิ้นงาน การรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ 
เป็นต๎น 
 ข๎อจ ากัดของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
 การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สามารถน าไปใช๎สอนได๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และควร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการทั้งภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎และระหวํางกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ แตํยังมีข๎อจ ากัดของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ดังนี้ (สุคนธ๑ สินธพานนท๑ 2554: 82) 
 1. ผู๎สอนต๎องวางแผนการจัดกิจกรรมอยํางหลากหลายเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ทักษะในการพัฒนา
สมองและการสร๎างสรรค๑ชิ้นงาน 
 2. ผู๎สอนต๎องติดตามการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอ และคอยชี้แนะผู๎เรียน
บางคนหรือบางกลุํมที่ไมํสามารถพัฒนาตนได๎เทําเทียมกับเพ่ือน 
 3. ใช๎เวลาหรือจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมจ านวนมากหลายชั่วโมง ผู๎สอนจึงควรระบุ
เวลาแตํละชั่วโมงให๎ชัดเจน 

จากแนวคิดข๎างต๎น สรุปได๎วํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT นั้นมีข๎อจ ากัดในการจัดการ
เรียนรู๎ เชํน การใช๎เวลาในการจัดการเรียนรู๎หลายชั่วโมง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจึง ต๎องเตรียมและ
วางแผนจัดกิจกรรมในแตํละแตํละขั้นของการจัดการเรียนรู๎เป็นอยํางดี จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลายซึ่งแตํละกิจกรรมนั้นต๎องเน๎นการพัฒนาสมองและกระบวนการคิดโดยค านึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียนเพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการ
เรียนมากที่สุด   
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

เหมวรรณ ขันมณี (2543: 28 อ๎างถึงใน วารุณี สงวนพงษ๑, 2549: 52 – 53) ได๎สรุปประโยชน๑
ของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ไว๎ดังนี้ 

ประโยชน๑ตํอนักเรียน 
1. นักเรียนได๎สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 
2. นักเรียนได๎เชื่อมโยงความรู๎ในวิชาตํางๆมาใช๎รํวมกันอยํางสร๎างสรรค๑ 
3. นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการเชื่อมโยงความรู๎ใหมํเข๎ากับประสบการณ๑เดิมท าให๎การ

เรียนรู๎มีความหมายตํอนักเรียน 
4. สํงเสริมให๎นักเรียนมีการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเองการ

ท างานกลุํมการอภิปรายและการประยุกต๑ความรู๎ไปใช๎อยํางสร๎างสรรค๑ 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ 
6. นักเรียนได๎น าเสนอความรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
7. นักเรียนได๎เรียนรู๎สิ่งตํางๆอยํางลึกซึ้งซึ่งชํวยให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิต

จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
8. นักเรียนได๎เรียนรู๎ที่จะท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ 
9. นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น 
10. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

ประโยชน๑ตํอครู 
1. ท าให๎ครูได๎ค านึงถึงลักษณะการเรียนรู๎ที่แตกตํางของนักเรียนแตํละคนและยอมรับ

ความแตกตํางเหลํานั้นของนักเรียน 
2. สํงเสริมให๎ครูเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแทนที่

จะค านึงถึงการควบคุมพฤติกรรมตํางๆของนักเรียน 
3. ครูมีความสุขในการสอน 
4. ครูได๎สร๎างแผนการสอนอยํางสร๎างสรรค๑บนพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะห๑ 
5. ชํวยให๎ครูได๎เตรียมการสอนที่มีคุณภาพเนื่องจากกํอนที่จะให๎นักเรียนเข๎าใจ

ความคิดรวบยอดของสิ่งที่เรียนครูจะต๎องเข๎าใจความคิดรวบยอดเหลํานั้นอยํางลึกซึ้งกํอนแล๎ว
เตรียมการสอนที่จะน าไปสูํการสร๎างความคิดรวบยอดเหลํานั้น 

ประโยชน๑ตํอผู๎ปกครอง 
1. ผู๎ปกครองได๎เรียนรู๎ที่จะยอมรับความแตกตํางของเด็กแตํละคน 
2. สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจและมีความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมการเรียนรู๎ของบุตร

หลาน 
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3. ผู๎ปกครองเข๎าใจธรรมชาติของการเรียนรู๎และเข๎าใจวิธีการสอนที่ใช๎ในโรง เรียน
และมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน 

4. สํงเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางผู๎ปกครองกับครูในโรงเรียนเพ่ือรํวมมือสํงเสริม
การเรียนรู๎ของบุตรหลาน 

ประโยชน๑ตํอโรงเรียน 
1. สร๎างสรรค๑บรรยากาศในการเรียนแบบรํวมมือให๎เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีโอกาสในการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ด๎วยวิธีการที่

หลากหลาย 
3. โรงเรียนได๎ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎วิธีการในการแสวงหาความรู๎ด๎วยวิธีการบอก

เนื้อหาโดยตรง 
4. โรงเรียนได๎เชื่อมความสัมพันธ๑กับชุมชนอยํางกว๎างขวาง 
5. มีการใช๎เทคนิคการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
6. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 

นอกจากนี้ สุคนธ๑ สินธพานนท๑ (2554: 82) ได๎สรุปประโยชน๑ของการจัดการเรียนรู๎แบบ    
วัฏจักร 4 MAT ไว๎ดังนี้ 

1. ผู๎เรียนได๎พัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ๎ายอยํางสมดุล 
2. ผู๎เรียนมีประสบการณ๑ตรงในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จักการท างาน

รํวมกันเป็นกลุํม ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รู๎จักรับฟ๓งและยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
3. ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิดและการตัดสินใจในการท ากิจกรรมตํางๆ ได๎แสดงออก

ซึ่งความคิดสร๎างสรรค๑ 
4. ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียนรู๎จากการสร๎างชิ้นงานตํางๆ ด๎วยตนเอง มีความ

ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 
จากการศึกษาประโยชน๑ของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ข๎างต๎น สรุปได๎วําการจัดการ

เรียนรู๎แบบ 4 MAT มีประโยชน๑ทั้งตํอผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ครู และโรงเรียนหลายประการ เชํน ชํวย
นักเรียนได๎เรียนรู๎สิ่งตํางๆอยํางลึกซึ้ง  ชํวยให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ ไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สํงเสริมให๎ครูได๎ค านึงถึงและยอมรับในลักษณะการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของนักเรียนแตํ
ละคน สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจและมีความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมการเรียนรู๎ของบุตรหลาน และ
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎  ผู๎วิจัยจึงได๎น าแนวคิดจากประโยชน๑
ของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เหลํานี้มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎
สามารถพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ และได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข อีกทั้งยังเป็นสํวนหนึ่งในการท า
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ให๎การจัดการศึกษาของชาติ ได๎ พัฒนาไปอยํางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปูาหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งจะน าไปสูํการสร๎างความเจริญให๎กับประเทศชาติตํอไป  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

งานวิจัยในประเทศ 

การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาสมองทั้งซีก
ซ๎ายและซีกขวาอยํางสมดุล โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียนด๎วย ซึ่งมีผู๎ศึกษาไว๎
ดังนี้ 

วารุณี สงวนพงษ๑ (2549: 67 – 68) ได๎ศึกษาความสามารถทางการเขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลังการทดลองโดยใช๎ชุด
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2548 โรงเรียนบ๎านเกริงกระเวีย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จ านวน 30 คน ใช๎วิธีสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 1 ห๎องเรียน
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ที่ศึกษาความสามารถทางการเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ผลการศึกษาพบวํา ชุด
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ที่ศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเทํากับ 82.81/82.35 เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80  สํวน
ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนโดยใช๎ชุด
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวํากํอนการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยแยกออกเป็นรายด๎าน 
พบวําความสามารถด๎านการเขียนค า ด๎านการเขียนประโยค และด๎านการเขียนเรื่องของนักเรียนหลัง
การใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวํากํอนการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด๎าน 

มุกดา สุกรินทร๑ (2551: 115 – 117) ได๎ศึกษาการพัฒนาทักษะการอําน การคิด และการ
เขียน ด๎วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอําน การคิด และการเขียนด๎วยรูปแบบ 4 MAT 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผํานเกณฑ๑เฉลี่ยร๎อยละ 70 และจ านวนนักเรียนที่ผําน
เกณฑ๑ดังกลําวไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 และเพ่ือศึกษาสภาพความสามารถของนักเรียนด๎านทักษะการ
อําน การคิด และการเขียนที่พัฒนาขึ้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุํมเปูาหมายในการวิจัย
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เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านหนองโก อ าเภอกระนวน ส านักงานการศึกษา
ขอนแกํน เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 25 คนด าเนินการวิจัยด๎วยรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ๑ และขั้น
สะท๎อนผลการปฏิบัติ เมื่อครบวงจรการปฏิบัติการวงจรหนึ่งๆ จะสรุปหาข๎อบกพรํอง จุดด๎อย และหา
แนวทางแก๎ไขโดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมการปฏิบัติกิจกรรมในวงจรการปฏิบัติ น าไปปรับปรุง
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติในวงจรตํอไป ผลการศึกษาพบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 75.12 
นักเรียนที่ผํานเกณฑ๑จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.00 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดผลการศึกษา
สภาพความสามารถด๎านการอําน การคิด และการเขียนของนักเรียน สามารถสรุปได๎วํา ด๎านการอําน 
นักเรียนสามารถอํานจับใจความส าคัญและสรุปข๎อคิดของเรื่องที่อํานได๎อยํางมีประสิทธิ์ภาพด๎านการ
คิด นักเรียนสามารถน าข๎อคิดที่ได๎จากการอํานมาขยาย อธิบาย หรือยกตัวอยํางประกอบ และแสดง
ความคิดเห็นตํอเรื่องที่อํานได๎อยํางมีเหตุผล และด๎านการเขียน นักเรียนสามารถน าข๎อคิดจากเรื่องที่
อํานมาท าความเข๎าใจและเขียนสื่อสารโดยก าหนดสถานการณ๑ เหตุการณ๑ ที่แตกตํางไปจากเรื่องที่อําน 
สามารถวางแนวคิดของเรื่อง ก าหนดตัวละคร ฉาก เหตุการณ๑ส าคัญ และผูกเป็นเรื่องราวน าเสนอโดย
ใช๎ภาษาและการจัดระบบข๎อมูลได๎ดี 

นิศรา วงษ๑สุบรรณ๑ (2553: 99 - 100) ท าวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการแตํงร๎อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีปกติ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การแตํงร๎อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
การแตํงร๎อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT และแบบปกติและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎
แบบ 4 MAT กลุํมตัวอยํางในการวิจัยได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรหารแจํมใส
วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จ านวน 2 ห๎องเรียน ห๎องเรียนละ 50 คน เครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิจัย ประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เรื่องการแตํงร๎อยกรองประเภทโคลงสี่
สุภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแตํงร๎อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวํา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแตํงร๎อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MATกับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนแบบปกติ พบวํามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุํมทดลองที่สอนโดยการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวํากลุํมที่สอนโดยการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนแบบปกติ ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT พบวํา



 52 
 

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน และ
ความคิดเห็นของนักเรียนกลุํมทดลองที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีความคิดเห็นอยูํในระดับ
เห็นด๎วยมาก 

นิตยา คงทอง (2554: 112 – 113) ได๎ท าการวิจัยเรื่องความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีวัตถุประสงค๑
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทย กํอนและหลังที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 
MAT เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางแบบการเรียนรู๎กับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีตํอการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 โรงเรียนบ๎านห๎วยห๎าง อ าเภอนางเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร๑ธานี เขต 3 จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎
แบบ 4 MAT จ านวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช๎ในการทดลอง 12 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย แบบส ารวจแบบการเรียนรู๎ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แบบการเรียนรู๎มีความสัมพันธ๑กับการเรียนรู๎แบบ     
4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 แบบ คือ แบบอิสระ ( Independent Style) แบบ
รํวมมือ (Collaborative Style) แบบแขํงขัน (Competitive Style) และแบบมีสํวนรํวม 
(Participant Style) และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับมาก  

ปฤษณา แจํมแจ๎ง (2554: 99 – 100) ได๎ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการแตํงค าประพันธ๑
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช๎ชุดการสอนการแตํงค าประพันธ๑ ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ 
(4 MAT) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนกับหลังเรียนและเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตํอการเรียนโดยใช๎ชุดการสอนการแตํงค าประพันธ๑ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ ( 4 
MAT) กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประตูเขียน อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา จ านวน 30 คน ได๎มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ชุดการสอน
แตํงค าประพันธ๑ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) จ านวน 5 ชุด ประกอบด๎วย ชุดที่ 1 ฝึกค าคล๎อง
จอง ชุดที่ 2 ทดลองสัมผัส ชุดที่ 3 ฝึกหัดแหํงกาพย๑ยานี ชุดที่ 4 ฝึกหัดแตํงกาพย๑ฉบัง และชุดที่ 5 
ฝึกหัดแตํงกลอนสุภาพ แบบทดสอบประจ าชุดการสอน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข๎อ จ านวน 50 ข๎อ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลื อก 
จ านวน 40 ข๎อ แบบอัตนัย จ านวน 1 ข๎อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียน
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โดยใช๎ชุดการสอนการแตํงค าประพันธ๑ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) ผลการวิจัยพบวํา ชุดการ
สอนการแตํงค าประพันธ๑ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน เทํากับ 84.00/80.73 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยเรื่องการแตํงค าประพันธ๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนโดยใช๎ชุดการสอนการแตํงค า
ประพันธ๑ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยูํในระดับมาก 

ธิดาวรรณ๑ สีหะวงษ๑ (2556: 145 - 146) ท าวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการ
อํานเชิงวิเคราะห๑และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวํางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 4 MAT มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานเชิง
วิเคราะห๑และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบ BBL และแบบ 4 MAT และเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 4 MAT กลุํมตัวอยําง เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ๎านแซรสะโบว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน 2 ห๎อง ห๎องละ 18 คน รวม 36 คน ซึ่ง
ได๎มาโดยการสุํมแบบกลุํมเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย แผนการจัดการจัดการเรียนรู๎แบบ 
BBL และแบบ 4 MAT แบบละ 6 แผน ท าการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด๎าน
การอํานเชิงวิเคราะห๑ และแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 
วิธี และนักเรียนมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ตํอการเรียนด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ทั้ง 2 วิธีไมํแตกตํางกัน  

สูํขวัญ ตลับนาค (2556: 63 – 64) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าภาษา 
ตํางประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอ
การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
จ านวน 40 คน ได๎มาด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย (sample random sampling) โดยใช๎ห๎องเรียนเป็น
หนํวยสุํม ด๎วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง ค า
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จ านวน 
4 แบบทดสอบวัดผลการเรียน กํอนเรียนและหลังเรียน (pretest-posttest) เรื่อง ค าภาษา 
ตํางประเทศในภาษาไทย จ านวน 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อและ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
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ผลการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับเห็นด๎วยมาก 

จิราภรณ๑ พละมาตย๑ (2558: 88 – 89) ได๎ศึกษาผลของบทเรียนบนเว็บแบบวัฏจักรการ
เรียนรู๎ (4 MAT) ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห๑ ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทย มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) เรื่องชนิด
ของประโยคในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เพ่ือศึกษาผลการคิด
วิเคราะห๑ของผู๎เรียน ที่เรียนด๎วยบทเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) เรื่องชนิดของประโยคใน
ภาษาไทย และเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนตํอการเรียนด๎วยบทเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎    
(4 MAT) เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องชนิดของ
ประโยคในภาษาไทย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)  
ผลการศึกษาพบวํา บทเรียนบนเว็บแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) เรื่องชนิดของประโยคใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีมี่ 6 มีคําดัชนีประสิทธิผลเทํากับ 0.6854 ซึ่งแสดงวํา
นักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนร๎อยละ 68.54 นักเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนบนเว็บแบบวัฏจักร
การเรียนรู๎ (4 MAT) ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห๑ เรื่องชนิดของประโยคใน
ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห๑กํอนเรียน
หลังเรียนแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนบนเว็บแบบ    
วัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับ
มาก 

งานวิจัยต่างประเทศ 

วอนห๑ (Vaughn, 1992: Abstract) ได๎ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู๎
แบบวัฏจักร 4 MAT กับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการ
เรียน และการสร๎างชิ้นงานที่สร๎างสรรค๑ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน
เกรด 3 จ านวน 99 คน โดยกลุํมทดลองได๎รับการจัดการเรียนรู๎รูปแบบวัฏจักร 4 MAT และกลุํม
ควบคุมได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติ ใช๎บทเรียนในการจัดการเรียนรู๎ 2 บท คือ เรื่องมหัศจรรย๑ใต๎
มหาสมุทรและนิทานเรื่อง แฮนคริสเตียน แอนเดอร๑สัน ผลการศึกษา พบวํา ทั้งกลุํมทดลองได๎รับการ
จัดการเรียนรู๎รูปแบบวัฏจักร 4 MAT และกลุํมควบคุมที่เรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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ความคงทนในการเรียนทั้งกํอนเรียนและหลังเรียนไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ แตํกลุํม
ทดลองมีคะแนนด๎านชิ้นงานที่สร๎างสรรค๑สูงกวํากลุํมควบคุม 

แอปเปล (Appell, 1992: Abstract) ได๎ศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
ตามวัฏจักร 4 MAT ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในวิชาดนตรี ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เกรด 5 กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการทดลองทั้งสิ้น 154 คน แบํงเป็นกลุํมทดลอง จ านวน 67 
คน ได๎รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ตํอเนื่องกันเป็นเวลา 9 ครั้ง และกลุํมควบคุมจ านวน 
87 คน เรียนโดยใช๎แบบเรียน ผลการศึกษา พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมทดลองที่ได๎รับ
การจัดการเรียนการสอนตามวัฏจักร 4 MAT สูงกวํากลุํมควบคุมที่เรียนโดยใช๎แบบเรียน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตํเจตคติในการเรียนของทั้ง 2 กลุํมไมํแตกตํางกัน 

แมคคาร๑ธี (McCarthy, 1997: 46) ได๎ศึกษารูปแบบของผู๎เรียน 4 แบบ และระบบการ
สอนแบบ 4 MAT โดยน าไปใช๎ในห๎องเรียนที่ไมํมีการแบํงประเภทนักเรียน ให๎นักเรียนได๎ชํวยเหลือกัน 
พบวํา นักเรียนสามารถพัฒนาความรู๎ได๎ครบถ๎วนตามวงจรการเรียนซึ่งเป็นวงจรธรรมชาติ โดยเริ่มจาก
ความรู๎สึกสํงผลสะท๎อนให๎คิดวิเคราะห๑และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมี
พฤติกรรมทีแ่สดงออกมาเป็นผู๎มีความคิดวิเคราะห๑ 

แจ๏คสัน (Jackson, 2004: 3173-A) ได๎ศึกษาผลของการเรียนตามรูปแบบ 4 MAT
เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และความ
คงทนในการเรียนรู๎ของนักศึกษาจ านวน 2 กลุํม แบํงเป็นกลุํมทดลองที่จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
และกลุํมควบคุมที่เรียนแบบปกติในการเรียนรายวิชาจุลวิทยา ใช๎รูปแบบการทดลองแบบสอบกํอน-
สอบหลังเรียน มีเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และ
เครื่องมือวัดความชอบในการใช๎สมองซีกซ๎ายและสมองซีกขวา ท าการสอนโดยครู 2 คนเป็นเวลา 1 
ภาคเรียน ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษากลุํมทดลองมีผลการเรียนดีกวํากลุํมควบคุม  ทั้งในด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร๑ และความคงทนในการเรียน แตํไมํมีปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางรูปแบบการเรียนการสอนกับการชอบใช๎สมองซีกซ๎ายซีกขวา และนักเรียนมีการใช๎สมองซีก
ซ๎ายและซีกขวามีผลการเรียนรู๎ไมํแตกตํางกัน นักเรียนที่มีเพศตํางกันมีผลสัมฤทธิ์ เจตคติและความ
คงทนในการเรียนไมํตํางกัน และนักเรียนที่มีเชื้อชาติตํางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมํแตกตํางกัน 

จากศึกษาค๎นคว๎าที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ที่กลําวมาสรุปได๎วํา การ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคล และค านึงถึงแบบการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของผู๎เรียน 4 แบบ ตลอดจนเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก๎ป๓ญหาโดยใช๎เทคนิคการพัฒนาสมองซีกซ๎ายและสมองซีกขวาให๎ท างาน
รํวมกันอยํางสมดุล เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขโดย
การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามที่ตนถนัด เป็นตัวของตัวเอง สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาอยําง
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เต็มศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ชํวยให๎พัฒนาความสามารถทางการเรียน และสํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น อีกท้ังยังสํงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ให๎กับผู๎เรียนได๎  

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และ
เขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู๎ตามที่ แมคคาร๑ธี (McCarthy,1990: 200) ก าหนดไว๎ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร๎าง
ประสบการณ๑ 2) ขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑ 3) ขั้นปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 4) ขั้น
พัฒนาความคิดรวบยอด 5) ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 6) ขั้นวางแผนและสร๎างผลงาน 7) ขั้น
วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไปประยุกต๑ใช๎ และ 8) ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู๎ 

 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ความหมายของการอ่าน 

การอําน เป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการด ารงชีวิต (วรรณี  โสมประยูร , 

2553: 127) เพ่ือให๎สามารถท าความเข๎าใจเกี่ยวกับสาระความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร และสามารถประมวล

ออกมาเป็นความรู๎ความคิดและน าไปใช๎ประโยชน๑ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎ ดังที่  พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1405) ได๎ให๎ความหมายของการอํานไว๎วํา การอําน 

หมายถึง วําตามตัวหนังสือ, ถ๎าออกเสียงด๎วย เรียกวํา อํานออกเสียง, ถ๎าไมํต๎องออกเสียง เรียกวํา 

อํานในใจ; สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให๎เข๎าใจ เชํน อํานสีหน๎า อํานริมฝีปาก อํานใจ; ตีความ เชํน อําน

รหัส อํานลายแทง; คิด, นับ สํวน เปลื้อง ณ นคร (2538: 14-15) การอําน คือ กระบวนการที่เข๎าใจ

ความหมายที่ติดอยูํกับตัวอักษร ผู๎อํานที่มีประสบการณ๑เกี่ยวกับเรื่องที่อํานจะเข๎าใจความหมายหรือ

ตีความหมายได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ วรรณี โสมประยูร (2553: 128) ที่กลําววํา การอํานเป็น

กระบวนการทางสมอง ที่ต๎องใช๎สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ๑อ่ืนๆ รับรู๎และเข๎าใจความหมายของ

ค าหรือสัญลักษณ๑ โดยออกมาเป็นความหมายที่สื่อความคิดและความรู๎ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อํานให๎

เข๎าใจตรงกัน และผู๎อํานสามารถน าเอาความหมายนั้นๆ ใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ได๎และสอดคล๎องกับ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 11) ที่กลําววํา การอํานไมํใชํเป็นเพียงกระบวนการสะกด

ค าตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎องเทํานั้น แตํยังครอบคลุมถึงการตีความ และเข๎าใจความหมายของสิ่งที่อํานใน

ภาพรวมด๎วย 
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นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของการอํานไว๎หลายทัศนะ ดังนี้ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 2) กลําวถึงความหมายของการอํานวําเป็นล าดับขั้นที่

เกี่ยวข๎องกับการท าความเข๎าใจความหมายของค า กลุํมค า ประโยค ข๎อความ และเรื่องราวของสารที่

ผู๎อํานสามารถบอกความหมายได๎ 

สุวัฒน๑ วิวัฒนานนท๑ (2554: 44) กลําววํา การอําน หมายถึง การรับการถํายทอดโดยใช๎

ตัวอักษร สัญลักษณ๑ เป็นสื่อความคิด เจตนาหรือการท าความเข๎าใจกับผู๎ถํายทอดต๎องการสื่อ

ความหมายนั้น เพ่ือให๎มีความรู๎ ความบันเทิง การพักผํอนและการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ มี

ความส าคัญและมีประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

Gray Arrowsmith (1972 อ๎างถึงใน วรรณี  โสมประยูร, 2553: 128) ได๎ให๎ความมายของ

การอํานวํา การอํานหมายถึงความรู๎สึกหรือสภาพทางจิตที่เกิดขึ้นในสมองด๎วยความเข๎าใจถ๎อยค าที่

เขียนหรือตีพิมพ๑ขึ้นมา และความเข๎าใจในการอํานที่สมบูรณ๑จะเกิดขึ้นเมื่อความคิดความรู๎สึกของ

ผู๎อํานตรงกับความรู๎สึกของผู๎เขียนกํอนที่จะเขียนออกมาเป็นถ๎อยค า 

D.Lappและ J.Flood (1992: 567 อ๎างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑, 2543: 3) ได๎ให๎ค า

จ ากัดความของการอํานวําเป็นกระบวนการที่ผู๎อํานแปลความ ค า หรือสัญลักษณ๑ที่เป็นตัวอักษรให๎

เข๎าใจ ขั้นตอนของกระบวนการนี้มี 3 ระดับ คือ 

 ระดับท่ี 1 การรับรู๎ตัวอักษร ค า ประโยค และข๎อความ 

ระดับท่ี 2 การแปลความหมายของค า ประโยค และข๎อความ 

ระดับท่ี 3 การท าความคุ๎นเคยกับข๎อมูลที่ได๎ใหมํ โดยประสบการณ๑เดิมหรือความรู๎เดิมชํวยใน

การตัดสิน 

จากการศึกษาความหมายของการอํานข๎างต๎นสรุปได๎วํา การอําน หมายถึง กระบวนการทาง

สมองในการรับสารจากตัวอักษร หรือสัญลักษณ๑แล๎วท าความเข๎าใจ แปลความตีความเพ่ือให๎เข๎าใจ

ความหมายของสิ่งที่อําน และได๎รับความรู๎หรือข๎อมูลตรงตามสิ่งที่ได๎อํานด๎วย 

 

ความส าคัญของการอ่าน 

 อัจฉรา ชีวพันธ๑ (2546: 48) และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 10) ได๎กลําวถึง

ความส าคัญของการอํานสอดคล๎องกันวํา การอํานเป็นเครื่องมือส าคัญของบุคคลในการแสวงหา

ความรู๎ การอํานเป็นทักษะที่ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎บุคคลในทุกอาชีพและทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพราะ

การอํานเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ชํวยให๎ผู๎อํานสามารถ “สร๎างองค๑ความรู๎” และ “วิถีแหํงการเรียนรู๎” ที่

สามารถน าไปใช๎ในการด ารงชีวิต การอํานจึงมีความจ าเป็นตํอการด าเนินชีวิตของบุคคล ซึ่งการพัฒนา
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ให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน มีความสนใจใฝุหาความรู๎ รู๎จักแสวงหาความรู๎และติดตามความ

เจริญก๎าวหน๎าในสรรพวิทยาการ เพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและสังคม นอกจากการอํานจะใช๎

เพ่ือการแสวงหาความรู๎แล๎ว ยังชํวยให๎บุคคลได๎รับรสของความบันเทิงและได๎รับการจรรโลงใจจากการ

อําน เป็นไปในท านองเดียวกับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 2) ที่กลําววํา การอํานเป็นเครื่องมือ

ส าคัญที่ใช๎ในการเสาะแสวงหาความรู๎ การรู๎และใช๎วิธีอํานที่ถูกต๎องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู๎อํานทุก

คน การรู๎จักฝึกฝนอยํางสม่ าเสมอจะชํวยให๎ผู๎อํานมีพ้ืนฐานในการอํานที่ดี ทั้งจะชํวยให๎เกิดความ

ช านาญและมีความรู๎กว๎างขวางด๎วย ดังนั้น การที่นักเรียนจะเป็นผู๎อํานที่ดีจึงข้ึนอยูํกับสภาพแวดล๎อมที่

ครูจัดเตรียมให๎ อีกทั้งยังต๎องผสมผสานกับความสนใจของผู๎อํานเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่ชํวยให๎นักเรียนได๎

อํานอยํางสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษากลําวถึงความส าคัญของการอําน 

ดังตํอไปนี้ 

 บันลือ พฤกษะวัน (2534 : 10-11) กลําวถึงความส าคัญของการอําน ดังนี้ 

1. การอํานเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู๎ หากอํานไมํได๎ การเรียนการสอนยํอมพบ

อุปสรรคอยํางใหญํหลวง พฤติกรรมในการเรียนของเด็กจะเปลี่ยนไป หงอยเหงา  เก็บกด หรือมิฉะนั้น

จะแสดงออกตํางๆ ในลักษณะทดแทนปมด๎อยเหลํานั้นก็มี ครูจ าเป็นต๎องใสํใจ ชํวยเหลือ แก๎ไข (ซํอม

เสริม) ตั้งแตํเริ่มอํานบทเรียนแรกทันที 

2. เด็กท่ีอํานได๎ยํอมได๎รับการยอมรับ สามารถรํวมเรียน รํวมเลํนกับเพ่ือนๆ ได๎ดี ตรงกันข๎าม 

การที่เด็กมีอุปสรรคในการอําน ยํอมขาดความอบอุํน ขาดความม่ันใจในตนเอง 

3. การอํานได๎ อํานเป็น เป็นสิ่งที่สํงเสริมให๎เด็กได๎รับความรู๎เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม ทั้งนี้

เพราะไมํวําโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดในโลก ก็ไมํอาจจัดประสบการณ๑ให๎ผู๎เรียนได๎อยําง

สมบูรณ๑ที่สุด การอํานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่เด็กจะค๎นคว๎าเพ่ิมเติมได๎อยํางจุใจ หรือตามความ

จ าเป็นของเด็กเหลํานั้นได๎ดี 

4. การอํานเป็นเครื่องมือส าคัญในการประกอบธุรกิจ การปรับปรุงอาชีพเมื่อพ๎นวัย

ประถมศึกษา อาจเรียนรู๎จากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนได๎อีกทางหนึ่ง 

5. การอํานมีความจ าเป็นตํอการเป็นพลเมืองดีที่จะรู๎ขําวสาร เหตุการณ๑ของบ๎านเมือง การ

ปกครอง ที่พลเมืองดีจะต๎องให๎ความรํวมมือแกํทางราชการได๎ดี 
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6. การอํานเป็น จะเป็นเครื่องมืออยํางส าคัญในการพินิจ เลือกตัดสินใจที่จะเลือกตัวแทนใน

ด๎านการเมือง การปกครอง อันเป็นรากฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑เป็น

ประมุข 

7. การอํานยํอมเป็นกิจกรรมส าคัญที่จะชํวยให๎เด็กวัยประถมศึกษา หรือพ๎นวัยประถมศึกษา

ก็ตามสามารถใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑โดยใช๎การอําน ทั้งยังจะได๎รับความเพลิดเพลิน ชํวยพัฒนา

จิตใจ และอ่ืนๆ ได๎ดีอีกด๎วย 

8. การอํานจะทวีความส าคัญมากขึ้นโดยล าดับที่ชํวยให๎รอบรู๎ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การสื่อสาร การพยากรณ๑อากาศ เพ่ือการปรับตน ปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคมเจริญขึ้นมากเพียงใด การ

อํานจะทวีความส าคัญมากข้ึนเพียงนั้น 

 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546: 6 อ๎างถึงในส าลี รักสุทธี, 2553: 11) ได๎กลําว 

ถึงความส าคัญของการอํานไว๎วํา  

1. การอํานเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎โดยเฉพาะผู๎ที่อยูํในวัยศึกษาเลําเรียน

จ าเป็นต๎องอํานหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู๎ตํางๆ  

2. การอํานเป็นเครื่องมือชํวยให๎ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถน า

ความรู๎ที่ได๎จากการอํานไปพัฒนาตนและพัฒนางาน 

3. การอํานเป็นเครื่องมือสืบทอดมรกดทางวัฒนธรรมของคนรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนตํอไป 

4. การอํานเป็นวิธีการสํงเสริมให๎คนมีความคิดและฉลาดรอบรู๎ เพราะประสบการณ๑ที่ได๎จาก

การอํานเมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข๎า ก็จะท าให๎เกิดความคิด เกิดสติป๓ญญา เป็นคนฉลาดรอบรู๎ได๎ 

5. การอํานเป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหา

ความสุขให๎แกํตนเองที่งํายที่สุดและได๎ประโยชน๑คุ๎มคําที่สุด 

6. การอํานเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให๎เป็นคนที่สมบูรณ๑ทั้งด๎านจิตใจ และบุคลิกภาพ

เพราะเม่ืออํานมากยํอมรู๎มาก สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 

7. การอํานเป็นเครื่องมือหนึ่ งในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา 

ประวัติศาสตร๑ และสังคม 

8. การอํานเป็นวิธีการหนึ่ งในการพัฒนาระบบกรสื่อสาร และการใช๎เครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกส๑ตํางๆ  
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วรรณี โสมประยูร (2553: 128) กลําวถึงความส าคัญของการอํานไว๎ดังนี้ 

1. การอํานเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาเลําเรียนทุกระดับ ผู๎เขียนจ าเป็นต๎องอาศัย

ทักษะการอํานท าความเข๎าใจเนื้อหาสาระของวิชาการตําง  ๆ เพ่ือให๎ตนเองได๎รับความรู๎และ

ประสบการณ๑ท่ีต๎องการ 

2. ในชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป คนเราต๎องอาศัยการอํานติดตํอสื่อสารเพ่ือท าความเข๎าใจกับ

บุคคลอ่ืนรํวมไปกับทักษะการฟ๓ง การพูด และการเขียน ทั้งในด๎านภารกิจสํวนตัวและการประกอบ

อาชีพการงานตําง ๆ ในสังคม 

3. การอํานชํวยให๎บุคคลสามารถน าความรู๎และประสบการณ๑จากสิ่งที่อํานไปปรับปรุงและ

พัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระท าอยูํให๎เจริญก๎าวหน๎าและประสบความส าเร็จได๎ในที่สุด 

4. การอํานสามารถสนองความต๎องการพ้ืนฐานของบุคคลในด๎านตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดี เชํน 

ชํวยให๎มั่นคงปลอดภัย ชํวยให๎ได๎รับประสบการณ๑ใหมํ ชํวยให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม ชํวยให๎มี

เกียรติยศและชื่อเสียง ฯลฯ 

5. การอํานทั้งหลายจะสํงเสริมให๎บุคคลได๎ขยายความรู๎และประสบการณ๑เพ่ิมขึ้นอยํางลึกซึ้ง

และกว๎างขวาง ท าให๎เป็นผู๎รอบรู๎ เกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหรือการอภิปราย

ป๓ญหาตําง ๆ นับวําเป็นการเพ่ิมบุคลิกภาพและความนําเชื่อถือให๎แกํตนเอง 

6. การอํานหนังสือหรือสิ่งพิมพ๑หลายชนิดนับวําเป็นกิจกรรมนันทนาการที่นําสนใจมาก เชํน 

อํานหนังสือพิมพ๑ นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การ๑ตูน ฯลฯ เป็นการชํวยให๎บุคคลรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎

เป็นประโยชน๑ และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได๎เป็นอยํางดี 

7. การอํานเรื่องราวตําง ๆ ในอดีต เชํน ศิลาจารึก ประวัติศาสตร๑ เอกสารส าคัญ วรรณคดี 

ฯลฯ จะชํวยให๎อนุชนรู๎จักอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว๎ และสามารถพัฒนาให๎

เจริญรุํงเรืองตํอไปได๎ 

จากการศึกษาความส าคัญของการอํานข๎างต๎น สรุปได๎วํา การอํานเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

เรียนรู๎ ขยายความรู๎และประสบการณ๑เป็นทักษะที่ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑

ในการด ารงชีวิต อีกท้ังยังให๎ความเพลิดเพลิน ชํวยพัฒนาจิตใจได๎อีกด๎วย 
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จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

 การอํานมีจุดมุํงหมายที่ก าหนดขึ้นตามความต๎องการของผู๎อําน การอํานของแตํละคนจึงมี

จุดมุํงหมายแตกตํางกันไป สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543 : 5) ได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑ของ

การอํานมักไมํก าหนดแนํนอนวําจะยึดของผู๎ใด บรรดาครูภาษาไทยที่สอนอํานตํางก็มีแนวคิดเป็นของ

ตนเอง ในระยะตํอมานักการศึกษาที่สนใจการสอนอํานตํางหันมายึดวัตถุประสงค๑ทางการศึกษาของ 

B.S. Bloom ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้น ได๎แกํ รู๎ เข๎าใจ น าไปใช๎ วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และประเมินคํา 

วัตถุประสงค๑ที่ 6 ขั้นนี้ได๎รับการปรับให๎สอดคล๎องกับการสอนอําน เป็นวัตถุประสงค๑ที่งําย สะดวก 

และสามารถจัดกิจกรรมการสอนอํานให๎นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๎รวดเร็ว 

 Miler (1979: 15 อ๎างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑, 2543: 6) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายในการ

อํานไว๎เป็น 6 ประการ ดังนี้ 

1. อํานเพื่อจับใจความครําวๆ 

2. อํานเพื่อจับใจความส าคัญ 

3. อํานเพื่อส ารวจรายละเอียดและจับใจความส าคัญทั่วไป 

4. อํานเพื่อความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ 

5. อํานเพื่อใช๎วิจารณญาณติดตามข๎อความที่อําน 

6. อํานเพื่อวิเคราะห๑ข๎อความหรือแนวความคิดในเรื่องที่อําน 

 R.Levi (อ๎างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑, 2543: 3) ได๎ให๎แนวทางหรือจุดมุํงหมายของการ

อํานไว๎ดังนี้ 

 1. อํานเพื่อตกความของสัญลักษณ๑ให๎เป็นความหมายที่ถูกต๎อง 

 2. อํานเพื่อเรียงล าดับเหตุการณ๑และสรุปแนวคิดของเรื่อง 

 3. อํานเพื่อตอบค าถามได๎ถูกต๎อง 

 P.D. Pearson (อ๎างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑,2543: 4) ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายในการสอน

อํานไว๎ 3 ประการ ดังนี้ 

 1. มุํงพัฒนาค าศัพท๑ใหมํๆ โดยให๎นักเรียนสามารถอํานและเขียนได๎อยํางถูกต๎อง โดยทั่วไปใน

การอํานนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ๑ซึ่งเป็นตัวแทนของค าพูด ดังนั้น ครูจึงควรสอนสะกดค าควบคูํไปกับ

การสอนอําน นักเรียนจะจดจ าสัญลักษณ๑และฝึกเขียนให๎ถูกต๎อง นอกจากนั้น ในการสอนค าศัพท๑ควร

เริ่มสอนค าท่ีอยูํใกล๎ตัวไปหาค าที่อยูํไกลตัว ค าที่อยูํใกล๎ตัว ได๎แกํ ฉัน พํอ แมํ กิน เลํน นอน ฯลฯ ค าที่
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อยูํไกลตัว เชํน รถยนต๑ รถไฟ เครื่องบิน โรงเรียน ถนน ฯลฯ และประการสุดท๎าย สอนค าที่เป็น

รูปธรรมที่นักเรียนมองเห็นและสามารถจับต๎องได๎กํอน แล๎วจึงสอนค าที่เป็นนามธรรมตามล าดับ 

 2. มุํงให๎นักเรียนมีความเข๎าใจเรื่องที่อําน สามารถเรียงล าดับเหตุการณ๑ และเลําเรื่องให๎ผู๎อ่ืน

เข๎าใจได ๎

 3. มุํงให๎นักเรียนน าเหตุการณ๑ เรื่องราว คติ ตลอดจนประโยชน๑ที่ได๎จากเรื่องที่อํานไปใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักพิจารณาตัดสินเนื้อเรื่องที่อํานวําถูกต๎องหรือไมํ จุดมุํงหมายในข๎อนี้

จึงเป็นการอํานเพ่ือฝึกคิดวิจารณญาณ 

สุวัฒน๑ วิวัฒนานนท๑ (2554: 36) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการอํานไว๎ดังนี้ 

 1. การอํานเพ่ือแสวงหาความรู๎ ได๎แกํ การอํานหนังสือจากหนังสือประเภทต าราทางวิชาการ 

สารคดีทางวิชาการ การวิจัยประเภทตํางๆ หรือการอํานผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ควรอํานอยําง

หลากหลายเพราะความรู๎ในวิชาหนึ่งอาจน าไปชํวยเสริมอีกวิชาหนึ่งได๎ 

 2. การอํานเพ่ือแสวงหาความบันเทิง พักผํอนหยํอนใจ ได๎แกํ การอํานจากหนังสือประเภท

สารคดีทํองเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล การ๑ตูน บทประพันธ๑ บทเพลง แม๎จะเป็นการอํานเพ่ือ

ความบันเทิง แตํผู๎อํานจะได๎ความรู๎ที่สอดแทรกอยูํในเรื่องด๎วย 

 3. การอํานเพื่อแสวงหาขําวสารความคิด ได๎แกํ การอํานหนังสือประเภทบทความ บทวิจารณ๑ 

รายงานตํางๆ ถ๎าจะให๎เกิดประโยชน๑อยํางแท๎จริงต๎องเลือกอํานให๎หลากหลาย จากเอกสาร วารสาร  

สื่ออ่ืน ๆ ไมํเจาะจงอํานเฉพาะสื่อที่น าเสนอตรงกับความคิดของตนเพราะจะท าให๎ได๎มุมมองที่กว๎างขึ้น 

อันจะชํวยให๎เรามีเหตุผลอื่น ๆ มาประกอบการวิจารณ๑ วิเคราะห๑ได๎หลายมุมมองมากขึ้น 

 4. การอํานเพื่อจุดประสงค๑เฉพาะทางแตํละครั้ง ได๎แกํ การอํานที่ไมํได๎เจาะจงแตํเป็นการอําน

เป็นบางครั้งคราวในเรื่องที่ตนสนใจหรืออยากรู๎ เชํน การอํานประกาศตําง ๆ การอํานโฆษณา แผํนพับ

ประชาสัมพันธ๑ ฉลากยา การอํานขําวสังคม ขําวบันเทิง ขําวกีฬา การอํานประเภทนี้มักใช๎เวลาไมํนา

และไมํกระท าทุกวัน สํวนใหญํเป็นการอํานเพ่ือให๎ได๎ความรู๎และน าไปใช๎หรือน า ไปเป็นหัวข๎อสนทนา 

เชื่อมโยงการอํานสูํการวิเคราะห๑ และคิดวิเคราะห๑ 

 5. การอํานเพื่อใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 

 6. การอํานเพ่ือการพัฒนา และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ เชํน หนังสือการฝึกการพูด การ

ประกอบอาหาร การประดิษฐ๑สิ่งตําง ๆ 

 จากการศึกษาจุดมุํงหมายของการอํานข๎างต๎น สรุปได๎วํา ในการอํานนั้นมีจุดมุํงหมายอยูํ

หลายประการทั้งด๎านวิชาการ ขําวสารทั่วไป และความบันเทิง แตํจุดมุํงหมายหลักก็คือเพ่ือรับการ
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ถํายทอดเรื่องราว แล๎วท าความเข๎าใจเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด และเกิดประโยชน๑ตามจุดมุํงหมาย

ของผู๎อํานเป็นส าคัญ 

 

ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ความหมายของการอํานเชิงวิเคราะห๑ มีนักการศึกษาได๎กลําวถึงความหมายไว๎ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1115) ให๎

ความหมายของวิเคราะห๑หมายถึงใครํครวญ เชํน วิเคราะห๑เหตุการณ๑; แยกออกเป็นสํวน ๆ เพ่ือศึกษา
ให๎ถํองแท๎ เชํน วิเคราะห๑ป๓ญหาตําง ๆ วิเคราะห๑ขําว 

ชวาล แพรัตกุล (2520: 257) ให๎ความหมายของการอํานเชิงวิเคราะห๑วําคือ 
ความสามารถในการแยกสิ่งส าเร็จรูปออกเป็นสํวนยํอย ๆ ตามหลักการและกฎเกณฑ๑ที่ก าหนดให๎เพ่ือ
ค๎นหาความจริงตําง ๆ ที่ซํอนแฝงอยูํภายในเรื่องราวนั้น สอดคล๎องกับ ประเทิน มหาขันธ๑ (2530: 
173) ที่ให๎ความหมายของการอํานเชิงวิเคราะห๑วํา คือการคิดอยํางรอบคอบโดยใช๎วิจารณญาณอยําง
ลึกซึ้ง แตํเป็นการคิดที่มีตํอเรื่องราวที่ได๎อํานจากหนังสือ ผู๎อํานจะต๎องใช๎วิจารณญาณในการตัดสิน
ความคิดของผู๎เขียนวําเป็นไปในลักษณะใดมากกวําการที่จะได๎เห็นดีเห็นชอบไปกับความคิดของ
ผู๎เขียนโดยสิ้นเชิง และส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 4 – 5) ที่ให๎ความหมายของการ
อํานเชิงวิเคราะห๑วํา เป็นการอํานที่ฝึกฝนให๎ผู๎อํานรู๎จักใช๎ความคิด สติป๓ญญา และความรอบรู๎ตํอสิ่งที่
ได๎อําน จะต๎องอาศัยทักษะการอํานด๎านตําง ๆ เชํน การอํานเกํง อํานเร็ว และอํานเพื่อค๎นคว๎า ฯลฯ 

สํวน ไพฑูรย๑ สินลารัตน๑ (2538: 216) สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน๑ (2539: 
71) และสุนันท๑ อัญชลีนุกูล และคณะ (2553: 93) ให๎ความหมายของการอํานเชิงวิเคราะห๑ ไปใน
ท านองเดียวกันวํา หมายถึง การอํานอยํางถี่ถ๎วน โดยการพิจารณาสํวนประกอบของบทอํานอยําง
ละเอียด ซึ่งจะต๎องอาศัยการวินิจสารประกอบ และพิจารณาความสัมพันธ๑และข๎อสรุปของเรื่องจึงจะ
สามารถรับสารที่ผู๎เขียนสํงมายังผู๎อํานได๎ตามที่ผู๎เขียนต๎องการ ซึ่งสอดคล๎องกับกรมวิชาการ (2546ข : 
208) ที่อธิบายวํา การอํานเชิงวิเคราะห๑เป็นการอํานหนังสือแตํละเลํมอยํางละเอียดให๎ได๎ความ
ครบถ๎วน แล๎วจึงแยกให๎ได๎วําสํวนตํางๆ นั้นมีความหมายและความส าคัญอยํางไร และแตํละด๎านมี
ความสัมพันธ๑กันอยํางไร 

จากการศึกษาความหมายของการอํานเชิงวิเคราะห๑ที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วําการอําน
เชิงวิเคราะห๑คือการอํานโดยใช๎ความคิดพิจารณาเรื่องราวที่อํานอยํางรอบคอบสามารถจ าแนก
สํวนประกอบของบทอํานได๎อยํางละเอียด และพิจารณาความสัมพันธ๑และข๎อสรุปของเรื่องเพ่ือน าไปสูํ
การเข๎าใจเรื่องได๎อยํางชัดเจน 
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ความส าคัญของการวิเคราะห์  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 12) ได๎กลําวถึงความส าคัญของการวิเคราะห๑วํา 

เป็นกระบวนการเรียนรู๎ในการจ าแนก แยกแยกสิ่งที่เห็น สิ่งที่พบ สิ่งที่ได๎ยิน สิ่งที่สัมผัส สิ่งที่ชิมรส 

หรือสิ่งที่ดมกลิ่น แล๎วแยกออกด๎วยความคิดถึงท่ีมาของสิ่งตํางๆที่ได๎เรียนรู๎วํา คืออะไร มีองค๑ประกอบ

อยํางไร เชื่อมโยงและสัมพันธ๑กันอยํางไร กระบวนการเรียนรู๎ที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการวิเคราะห๑จะน าไปสูํ

การค๎นหาความเป็นจริงจากสิ่งที่พบ และได๎สัมผัสวําประกอบด๎วยอะไร เหมือนหรือแตกตํางจากสิ่งอ่ืน

อยํางไร และเกิดจากป๓จจัยใด 

การวิเคราะห๑ จึงเป็นกระบวนการคิดในเชิงลึกที่ผู๎เรียนต๎องมีความสามารถและมีทักษะในการ

ตั้งสมมติฐาน การสังเกต การสืบค๎น และการหาความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยง จนเกิดการตีความถึงที่มาที่

ไปของสิ่งนั้นๆ อยํางมีเหตุผล เชํน เมื่อมีเหตุการณ๑หนึ่งเกิดขึ้น เราต๎องสร๎างระบบความคิดเชิง

วิเคราะห๑วํา  

ใคร  -    อยูํในสถานการณ๑ 

- นําจะเก่ียวข๎อง 

- นําจะท าให๎เกิดสถานการณ๑นี ้

- ได๎ / เสียประโยชน๑ 

อะไร -    ที่เก่ียวข๎องกับสถานการณ๑นี้ 

- คือหลักฐานส าคัญ / เพราะเหตุใด 

ที่ไหน -    สถานการณ๑เกิดขึ้นที่ใด 

- เหตุผลที่เกิดที่สถานท่ีนั้น ๆ 

เมื่อไร -    สถานการณ๑เกิดขึ้นเมื่อไร 

- เวลาที่เกิดบอกอะไรได๎บ๎าง 

- เหตุใดต๎องเกิดในชํวงเวลานี้ 

ท าไม  -    สถานการณ๑นี้จึงเกิดข้ึน 

- เกิดท่ีนี้ 

- เกิดเวลานี้ 

- เกิดกับคนๆ นี้ / กลุํมนี้ 
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อยํางไร -    สถานการณ๑เกิดได๎อยํางไร 

- ผู๎ท าท าอยํางไร 

- สิ่งใด / คนใดเก่ียวข๎องกับสถานการณ๑นี้อยํางไร 

 

ขั้นตอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

การอํานเชิงวิเคราะห๑เป็นทักษะการอํานในระดับที่สูงขึ้นกวําการอํานทั่ว  ๆ ไปกลําวคือ มิใชํ
เป็นเพียงการอํานเพ่ือความรู๎และความเพลิดเพลินเทํานั้น แตํยังต๎องมีการวิเคราะห๑สิ่งที่ผู๎เขียนได๎เขียน
ในด๎านตําง ๆ ด๎วยซึ่งการอํานเชิงวิเคราะห๑มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546ข: 209–211) 

1. การอํานวิเคราะห๑ค าเป็นการอํานเพ่ือให๎ผู๎อํานแยกแยะถ๎อยค าในวลีประโยคหรือข๎อความ
ตํางๆโดยสามารถบอกได๎วําค าใดใช๎อยํางไรใช๎ผิดความหมายผิดหน๎าที่ไมํเหมาะสมไมํชัดเจนอยํางไร
ควรจะต๎องหาทางแก๎ไขปรับปรุงอยํางไร 

2. การอํานวิเคราะห๑ประโยคเป็นการอํานเพ่ือแยกแยะประโยคตํางๆวําเป็นประโยคที่ถูกต๎อง
ชัดเจนหรือไมํใช๎ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอยํางไรเป็นประโยคที่ถูกต๎องสมบูรณ๑เพียงใด
หรือไมํมีหนํวยความคิดในประโยคขาดเกินหรือไมํเรียงล าดับความในประโยคที่ใช๎ได๎ถูกต๎องชัดเจน
หรือไมํใช๎ฟุุมเฟือยโดยไมํจ าเป็นหรือใช๎รูปประโยคที่สื่อความหมายไมํชัดเจนหรือไมํเมื่อพบข๎อบกพรํอง
ตํางๆแล๎วก็สามารถแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ 

3. การอํานวิเคราะห๑ทัศนะของผู๎แตํงผู๎อํานต๎องพิจารณาไตรํตรองให๎รอบคอบวําผู๎เขียนเสนอ
ทัศนะมีน้ าหนักเหตุผลประกอบข๎อเท็จจริงนําเชื่อถือเพียงใดเป็นคนมองโลกในแงํใด 

4. การอํานวิเคราะห๑รสหมายถึงการอํานอยํางพิจารณาถึงความซาบซึ้งประทับใจที่ได๎จากการ
อํานวิธีการที่จะท าให๎เข๎าถึงรสอยํางลึกซึ้งคือการวิเคราะห๑รสของเสียงและรสของภาพ 

4.1 ด๎านรสของเสียง ผู๎อํานจะรู๎สึกได๎ชัดจากการอํานออกเสียงดัง ๆ ไมํวําจะเป็นการอําน
อยํางปกติหรือการอํานท านองเสนาะ ซึ่งจะชํวยให๎รู๎สึกถึงความไพเราะของจังหวะ และความ
เคลื่อนไหวซึ่งแฝงอยูํในเสียง ท าให๎เกิดความรู๎สึกไปตามทํวงท านองของเสียงสูงต่ าจากเนื้อเรื่องที่อําน 

4.2 ด๎านรสของภาพ เมื่อผู๎อํานอํานแล๎วเกิดความเข๎าใจเรื่อง ในขณะเดียวกันท าให๎เห็น
ภาพด๎วย เป็นการสร๎างเสริมให๎ผู๎อํานได๎เข๎าใจความหมาย การเขียนบรรยายความด๎วยถ๎อยค าไพเราะ 
ทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง กํอให๎เกิดภาพขึ้นในใจผู๎อําน ท าให๎เกิดความเพลิดเพลิน และเข๎าใจ
ความหมายของเรื่องได๎ดียิ่งขึ้น 

5. การอํานเพ่ือวิเคราะห๑ขอบเขตของป๓ญหา และการตีความเนื้อหาของข๎อความ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห๑ขอบเขตของป๓ญหา มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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5.1.1 จัดประเภทหนังสือตามชนิดและเนื้อหา หนังสือแตํละประเภทมีวิธีอํานตํางกัน 

กํอนอํานต๎องวิเคราะห๑ให๎รู๎วํา หนังสือเลํมนั้นอยูํในประเภทใด การแบํงประเภทจะดูแตํชื่อเรื่องหรือ

ลักษณะภายนอกเพียงอยํางเดียวไมํได๎ ต๎องส ารวจเนื้อหาด๎วย อยํางไรก็ตาม ชื่อเรื่องเป็นสิ่งแรกที่ใช๎

เป็นแนวทางได๎ เพราะผู๎เขียนยํอมต๎องพยายามตั้งชื่อเรื่องให๎ตรงกับแนวเขียนหรือจุดมุํงหมายในการ

เขียนของตนให๎มากที่สุด 

5.1.2 สรุปให๎สั้นที่สุดวํา หนังสือนั้นกลําวถึงอะไร หนังสือที่ดีทุกเลํมต๎องมีเอกภาพ มี

การจัดองค๑ประกอบของสํวนยํอยอยํางเป็นระเบียบ ผู๎อํานต๎องพยายามสรุปภาพดังกลําวออกมาเพียง 

1 – 2 ประโยควํา หนังสือเลํมนั้นมีอะไรเป็นจุดส าคัญหรือเป็นแกํนเรื่อง แล๎วจึงหาความสัมพันธ๑กับ

สํวนส าคัญตํอไป 

5.1.3 ก าหนดโครงสังเขปของหนังสือ เมื่ออํานต๎องตั้งประเด็นด๎วยวํา จากเอกภาพ

ของหนังสือเลํมนั้น มีอะไรเป็นสํวนประกอบส าคัญบ๎าง สํวนที่ส าคัญ ๆ สัมพันธ๑กันโดยตลอดหรือไมํ 

และแตํละสํวนก็มีหน๎าที่ของตน สนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไมํ  

5.1.4 ก าหนดป๓ญหาที่ผู๎เขียนต๎องการแก๎ ผู๎อํานควรพยายามอํานและค๎นพบวํา

ผู๎เขียนเสนอป๓ญหาอะไร อยํางไร มีป๓ญหายํอยอะไร และให๎ค าตอบไว๎ตรง ๆ หรือไมํ การตั้งป๓ญหาได๎

กว๎างขวางลึกซึ้งเพียงใด ยิ่งเข๎าใจได๎เพ่ิมเติมขึ้นเพียงนั้น 

5.2 การตีความเนื้อหาของหนังสือ การตีความเป็นสิ่งที่ผู๎อํานท าความเข๎าใจความคิดของ

ผู๎เขียน พิจารณาวัตถุประสงค๑ของผู๎เขียน ซึ่งบางครั้งผู๎เขียนไมํได๎บอกความหมายหรือนัยของข๎อความ

ที่เขียนออกมาตรง ๆ แตํผู๎อํานต๎องอาศัยความรู๎ความเข๎าใจบริบทของเรื่องเป็นอยํางดี จึงจะตีความได๎

ถูกต๎อง การท าความเข๎าใจความคิดของผู๎เขียนนั้น ไมํวําความคิดจะถูกต๎องหรือไมํ เราจะเห็นด๎วย

หรือไมํก็ตาม แตํการพยายามเข๎าใจเชํนนั้นท าให๎เราไมํวิจารณ๑ผู๎เขียนอยํางไมํยุติธรรม แตํจะพิจารณา

ทั้งข๎อดี ข๎อบกพรํองของงานเขียนนั้นอยํางแจํมแจ๎ง การตีความเนื้อหาของหนังสือมีรายละเอียดตําง ๆ 

ดังนี้ 

5.2.1 ตีความหมายของค าส าคัญ และค๎นหาประโยคส าคัญที่สุด ผู๎อํานต๎องพยายาม

เข๎าใจค าส าคัญ และเข๎าใจประเด็นที่ส าคัญท่ีผู๎เขียนเสนอ เพ่ือเข๎าใจความคิดของผู๎เขียน 

5.2.2 สรุปความคิดส าคัญของผู๎เขียน โดยพิจารณาวําประโยคใดเป็นเหตุ ประโยคใด

เป็นผล ประโยคใดเป็นข๎อสรุป ซึ่งบางครั้งผู๎เขียนไมํได๎สรุปความคิดออกมาให๎ชัดเจน แตํผู๎อํานต๎อง

พยายามสรุปออกมาให๎ได๎ 

5.2.3 ตัดสินวําอะไรคือการแก๎ป๓ญหาของผู๎เขียน เมื่อผู๎อํานตีความส าคัญให๎ตรงกับ

ผู๎เขียน เข๎าใจความคิดส าคัญของผู๎เขียน และสรุปความคิดของผู๎เขียนได๎แล๎ว ผู๎อํานก็จะวิเคราะห๑หรือ
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ตัดสินได๎วํา จากเรื่องราวหรือเหตุผลตําง ๆ ที่ผู๎เขียนน ามาเสนอนั้น มีความสมเหตุสมผลหนักแนํน 

นําเชื่อถือได๎หรือไมํเพียงใด เพ่ือน าไปสูํการวิจารณ๑หนังสือเรื่องนั้น ๆ ตํอไป 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548: 4 – 5) ได๎กลําวถึงขั้นตอนการอํานเชิง

วิเคราะห๑ไว๎ดังนี้ 

1. การรวบรวมข๎อมูล หมายถึง ผู๎อําน/ ผู๎เรียน ต๎องมีความสังเกต หาความรู๎ความเข๎าใจด๎วย

การสนทนา ซักถาม เลําเรื่องอําน และ ศึกษาบริบทของเนื้อหา นั้น ๆ 

2. การวิเคราะห๑ หมายถึง ผู๎อําน ผู๎เรียน ต๎องจับใจความส าคัญของเรื่องได๎วํา ใคร ท าอะไรที่

ไหน อยํางไร ผลเป็นอยํางไร 

3. สรุป หมายถึง การสังเคราะห๑ข๎อมูล แล๎วสรุปประเมินความนําจะเป็น ความนําเชื่อถือ

สืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุผล 

4. ประยุกต๑และน าไปใช๎ คือ สามารถน าผลจากการอํานและการเรียนรู๎ไปปฏิบัติจริง โดย

คัดเลือกและน าไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 

สุนันท๑ อัญชลีนุกูล และคณะ (2553: 94) ได๎กลําวถึงขั้นตอนการอํานเชิงวิเคราะห๑ไว๎ดังนี้ 
 1. พิจารณาลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่อําน 
  (1) จ าแนกประเภทและเนื้อหาของเรื่องที่อําน 
  (2) พิจารณาใจความส าคัญของเรื่องที่อําน 
  (3) ระบุสํวนประกอบและพิจารณาความสัมพันธ๑ของเนื้อหา 
  (4) ระบุแนวคิดที่ผู๎เขียนต๎องการน าเสนอ 
 2. ตีความเนื้อหาของเรื่องที่อําน 
  (1) พิจารณาค าส าคัญและความหมาย 
  (2) พิจารณาประโยคส าคัญและระบุประโยคท่ีมีการโต๎แย๎ง 
  (3) ระบุข๎อโต๎แย๎งของผู๎เขียนจากยํอหน๎าที่มีการโต๎แย๎ง 
  (4) ระบุจุดประสงค๑หรือแนวคิดของผู๎เขียน 
 3. วิพากษ๑วิจารณ๑เนื้อหาของเรื่องที่อําน 
  (1) แสดงความคิดเห็น หรือโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล 
  (2) ระบุข๎อบกพรํองของเรื่องที่อําน 

ชนาธิป พรกุล (2555: 82-83) ได๎กลําวถึงขั้นตอนการอํานแบบคิดวิเคราะห๑ไว๎วํา เมื่อผู๎อําน

ได๎รับข๎อความหรือเรื่องเพ่ือท าความเข๎าใจโดยละเอียด ผู๎อํานต๎องใช๎ทักษะการคิดตามข้ันตอนดับนี้ 
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1. ส ารวจข๎อความทั้งหมด ค๎นหาค าหรือข๎อความที่ไมํรู๎ความหมาย สังเกตบริบทหรือ

เครื่องหมายตําง ๆ ที่ชี้แนะความหมาย หากไมํพบก็สามารถค๎นหาความหมายจากพจนานุกรม 

กิจกรรมนี้คือ การแปลความ 

2. ส ารวจตํอไปวํายังคงมีค าหรือข๎อความที่ไมํเข๎าใจและไมํสามารถหาความหมายโดยตรงได๎ 

จ าเป็นต๎องใช๎การตีความ 

3. ส ารวจข๎อมูลเพื่อมองภาพรวมด๎วยการตั้งค าถาม ถามตัวเองเพ่ือค๎นหาค าตอบ  

4. เมื่อพบข๎อมูลจ านวนมากลักษณะตําง ๆ จ าเป็นต๎องจัดกลุํมให๎เป็นหมวดหมูํ ซึ่งต๎องเริ่ม

ด๎วยการน าข๎อมูลมาเปรียบเทียบ และจ าแนกประเภทเสียกํอน 

5. บางข๎อมูลที่อยูํในกลุํมเดียวกัน แตํมีปริมาณตําง ๆ ไมํเทํากัน หรือมีการเกิดกํอน-หลัง จึง

ต๎องจัดการเรียงล าดับ 

6. แตํข๎อมูลที่จัดกลุํมไว๎ดีแล๎ว ยังมีความเกี่ยวข๎องกันระหวํางกลุํม จึงต๎องใช๎การเชื่อมโยงและ

ให๎เหตุผล 

7. การให๎เหตุผลจากข๎อมูลที่มีอยูํบางครั้งยังไมํเพียงพอ จึงต๎องอาศัยการสรุปอ๎างอิง 

จากการศึกษาขั้นตอนการอํานเชิงวิเคราะห๑ข๎างต๎น สรุปได๎วํา ผู๎อํานจะต๎องอํานเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของเรื่องที่อํานตั้งแตํต๎นจนจบแล๎ววิเคราะห๑เรื่องในประเด็นตําง ๆ เชํน การวิเคราะห๑ค า 
การวิเคราะห๑ประโยค วิเคราะห๑ขอบเขตของเรื่อง พิจารณาลักษณะเนื้อหาของเรื่องโดยจับใจความให๎
ได๎วําใคร ท าอะไร ที่ไหน อยํางไร ผลเป็นอยํางแล๎ว แล๎วตีความเนื้อหาของเรื่องที่อําน สรุปความคิด
ส าคัญหรือแนวคิดของผู๎เขียนได๎ เพ่ือน าไปสูํการวิจารณ๑เนื้อหาของเรื่องที่อํานได๎ ผู๎วิจัยได๎น าแนวคิด
เกี่ยวกับขั้นตอนการอํานเหลํานี้ไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกการอํานเชิง
วิเคราะห๑ได๎ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต๎องและเหมาะสม 

 

แนวการวัดและประเมินผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ชวาล แพรัตกุล (2520: 259-320) อธิบายแนวทางการประเมินการอํานเชิงวิเคราะห๑วํา
การตั้งค าถามในการประเมินการอํานเชิงวิเคราะห๑โดยใช๎ค าถามดังนี้ 

1. การวิเคราะห๑ความส าคัญ เป็นการค๎นหาลักษณะที่เดํนชัดของเรื่องโดยค าถามที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ชนิดนี้มี 3 ประเภทคือ 

1.1 ค าถามวิเคราะห๑ชนิด เป็นความสามารถขั้นต๎นในการวิเคราะห๑โดยให๎นักเรียน
แจกแจง บอกชนิด ลักษณะ ประเภทของข๎อความ เรื่องราว วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ๑ และการกระท า
ตําง ๆ ตามเกณฑ๑และหลักการใหมํที่ก าหนดให๎ เชํน 
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ค าถาม : การทดลองนี้มีลักษณะใด 
ค าตอบ : เชื่อได๎ นําสงสัย ยังไมํรัดกุม ก ากวม เป็นต๎น 

1.2 ค าถามวิเคราะห๑สิ่งที่ส าคัญเป็นค าถามท่ีให๎ค๎นหาสาระและแกํนสารของเรื่องราว
ในแงํมุมตําง ๆ เชํน ให๎จับใจความส าคัญที่เป็นเนื้อหาและแกํนสาระของเรื่องราว ให๎วิเคราะห๑ผลลัพธ๑
ผลสรุปความเดํนที่มีคุณคําและความด๎อยที่ไร๎สาระหรือสิ่งที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและโดยทางอ๎อมตํ อ
เรื่องนั้นในทางใดทางหนึ่ง เป็นต๎น ค าถามชนิดนี้เป็นที่ต๎องการของการศึกษาทุกระดับ เพราะต๎องการ
ทราบวําผู๎เรียนสามารถจับจุดส าคัญของเรื่องนั้นได๎หรือไมํ  หรือมีความสามารถที่จะค๎นหาสิ่งนี้ได๎ดี
เพียงใดเชํน 

ค าถาม : ข๎อความนี้กลําวถึงสิ่งใดส าคัญท่ีสุด 
ค าตอบ : ความเพียรความซื่อสัตย๑ความขยันความอดทนเป็นต๎น 

1.3 ค าถามวิเคราะห๑เลศนัย เป็นค าถามที่ฝึกให๎รู๎ไหวพริบรู๎ทันคนและเหตุการณ๑ เชํน 
ค าถาม : เรื่องนี้แฝงคติใดไว๎ 
ค าตอบ : ความเสียสละ ความกรุณา ความรัก ความกตัญ๒ู เป็นต๎น 

2. การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ การวิเคราะห๑ชนิดนี้เป็นการค๎นหาความเกี่ยวข๎องระหวําง
คุณลักษณะส าคัญใด ๆ ของเรื่องราวและสิ่งตําง ๆ เพ่ือให๎รู๎วําอะไรเกี่ยวข๎องกับสิ่งใด แบํงออกเป็น 8 
ลักษณะดังนี้ 

2.1 ความสัมพันธ๑ตามกัน ได๎แกํ สิ่งของ 2 สิ่งขึ้นไปที่เปลี่ยนแปลงและสามารถน า
การเปลี่ยนแปลงนั้นมาตั้งเป็นเกณฑ๑ หรือก าหนดแนวโน๎ม แนวทางทายลํวงหน๎าได๎ เมื่อเขียนค าถาม
ให๎วิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑ตามกันของเรื่องใด ๆ มักใช๎ค าถามวํา ค ากลําวใดสอดคล๎องในเรื่องนี้สิ่งใด
จะเกิดตามมา เป็นต๎น 

2.2 ความสัมพันธ๑กลับกัน ได๎แกํ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจ านวนและขนาดตรงข๎ามกัน เพ่ือ
ถามความสัมพันธ๑แบบกลับกัน มักจะเขียนถามวํา สิ่งใดแย๎งกับเรื่องนี้ ข๎อเท็จจริงใดไมํสมเหตุสมผล 
เป็นต๎น 

2.3 ความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนยํอยกับสํวนยํอย เป็นการหาความเกี่ยวข๎องระหวําง
สํวนยํอย ๆ ด๎วยกันเองในแงํมุมตําง ๆ 

2.4 ความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนยํอยกับเรื่องทั้งหมด เป็นการถามความสัมพันธ๑
ระหวํางตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องนั้นกับเนื้อความทั้งหมด 

2.5 ความสัมพันธ๑ระหวํางหลาย ๆ สํวนยํอยกับเรื่องทั้งหมด ค าถามชนิดนี้ต๎องการ
ให๎ค๎นหาวํา มีสํวนยํอยใดบ๎างท่ีมีความสัมพันธ๑เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
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2.6 ความสัมพันธ๑ระหวํางเรื่องกับเรื่อง เป็นค าถามที่ให๎ค๎นคว๎าหาความเกี่ยวข๎อง
ระหวํางเรื่องราวทั้ง 2 เรื่องหรือมากกวํา โดยจะถามให๎พิจารณาในแงํของความสอดคล๎องขัดแย๎ง
หรือไมํเก่ียวข๎องกันก็ได๎ 

2.7 ถามแบบกลับ เป็นค าถามที่ให๎บอกต าแหนํงของความสัมพันธ๑ทั้ง 7 ลักษณะ
ข๎างต๎นวําอยูํสํวนไหนของเรื่องนั้น ๆ 

3. การวิเคราะห๑หลักการ คือ การค๎นหาโครงสร๎างและระบบของวัตถุสิ่งของเรื่องราว
หรือการกระท าตําง ๆ วิธีค๎นหาหลักการของเรื่องราวหรือสิ่งส าเร็จรูปใด ๆ จะต๎องเริ่มด๎วยการแยกสิ่ง
ที่ส าเร็จรูปนั้นออกมาเป็นสํวนยํอย ๆ เพ่ือตรวจดูวําสํวนยํอยเหลํานั้นเกี่ยวข๎องพาดพิงอาศัยสัมพันธ๑
กันอยํางไร ฉะนั้น การค๎นหาหลักการจึงต๎องอาศัยความสามารถทั้งการวิเคราะห๑ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ๑รูปแบบ การวิเคราะห๑หลักการแบํงออกเป็น 2 ชนิด 

3.1 ค าถามวิเคราะห๑โครงสร๎างแยกตามลักษณะของสิ่งส าเร็จรูป คือ 
3.1.1 ถ๎าเป็นวัตถุสิ่งของจะถามถึงลักษณะของวิธีรวมตัวของสํวนประกอบตําง ๆ

เชื่อมโยงยึดเหนี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมํใชํถามถึงรูปพรรณสัณฐานหรือสํวนประกอบองภายนอก
สิ่งนั้น 

3.1.2 ถ๎าเป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับพฤติกรรมตําง ๆ จะถามถึงโครงสร๎างของการจัด
ระบบงาน การล าดับขั้นตอนกํอนหลัง รูปแบบและวิธีผสมสํวนยํอย ๆ เข๎าด๎วยกัน 

3.2 ค าถามวิเคราะห๑หลักการหลักการ คือ ความจริงแมํบทท่ีบรรดาเรื่องราวและการ
กระท าตําง ๆ ยึดถือเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยปกติข๎อความและการกระท าใด ๆ
มักจะไมํกลําวถึงหลักการของเรื่องราวนั้นกันตรง ๆ เลย แตํอาจจับแนวทางกฎที่เรื่องนั้นน ามาอ๎างอิง
และกลําวบํอย ๆ ได๎แงํมุมที่ควรถามเก่ียวกับการวิเคราะห๑หลักการ ได๎แกํ ถามถึงทัศนะคติวิธีการและ
หลักการที่ใช๎ในการด าเนินงาน ถามให๎วิจารณ๑ผล สรุปวัตถุประสงค๑ เหตุผลและความคิดเห็นที่มีตํอสิ่ง
เหลํานั้น 

กรมวิชาการ (2546: 216-218) ได๎กลําวถึงแนวทางการวัดและการประเมินผลการอํานเชิง
วิเคราะห๑ไว๎ดังนี้ 

1. พิจารณาความถูกต๎องเหมาะสมในการวิเคราะห๑ค า วลี หรือประโยค นอกจากนั้นควร
วัดผลด๎านเหตุผลการวิเคราะห๑ทัศนะของผู๎เขียนจากเรื่องที่อําน ตลอดจนประเมินผลจากความตั้งใจ 
สนใจ และผลงานที่ได๎มอบหมาย 

2. ให๎นักเรียนเลือกอํานบทร๎อยกรองที่นักเรียนชอบ แล๎วสรุปความเป็นร๎อยแก๎วด๎วยส านวนที่
เข๎าใจงําย 
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3. ให๎นักเรียนอํานบทร๎อยกรอง เรื่อง................แล๎ววิเคราะห๑วิจารณ๑บทที่อํานในด๎านรูปแบบ
ฉันทลักษณ๑ ความคิดและเนื้อหาสาระในบทร๎อยกรอง กลวิธีในการแตํงของบทร๎อยกรอง และสิ่งที่
ผู๎เขียนฝากไว๎ในบทร๎อยกรอง 

4. ให๎นักเรียนอํานบทร๎อยกรอง เรื่อง..............แล๎ววิเคราะห๑วําเนื้อหาของบทร๎อยกรองให๎
อารมณ๑ ความรู๎สึก สอดคล๎องกับเนื้อหาของบทร๎อยกรองหรือไมํ อยํางไร นักเรียนมีความซาบซึ้ง
ประทับใจกับบทร๎อยกรองที่อํานหรือไมํ ตํอจากนั้นจึงพิจารณาความสามารถและผลการท างาน ด๎วย
การวัดผลความถูกต๎องของการใช๎ถ๎อยค า ส านวนภาษา การสรุปความ การวิเคราะห๑วิจารณ๑บทร๎อย
กรอง และความตั้งใจในการท ากิจกรรม 

5. ให๎นักเรียนอํานข๎อความ แล๎วสรุปความให๎ถูกต๎องชัดเจนตามแบบที่ก าหนดให๎ 
แบบสรุปความ 
ใคร...................................................................................... 
ท าอะไร................................................................................  
เมื่อไร............................................................................ ....... 
อยํางไร.................................................................................  
ผลเป็นอยํางไร.......................................................................  
สรุปความ..............................................................................  
............................................................................................. 

6. ให๎นักเรียนอํานเรื่องและสรุปความจากเรื่อง พร๎อมทั้งแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห๑ 
7. ให๎นักเรียนอํานขําวหรือบทความจากหนังสือพิมพ๑ แล๎วขีดเส๎นใต๎ข๎อความที่เป็นข๎อเท็จจริง

และข๎อความที่เป็นข๎อคิดเห็นของผู๎เขียนด๎วยสีหรือสัญลักษณ๑ท่ีแตกตํางกัน 
8. ให๎นักเรียนตัดขําวจากหนังสือพิมพ๑ แล๎ววิเคราะห๑วําขําวนั้ นมีการน าเสนอเฉพาะ

ข๎อเท็จจริง หรือมีความคิดเห็นของผู๎เขียนแทรกอยูํด๎วย พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบวํา ความคิดเห็น
ของผู๎เขียนนําเชื่อถือหรือไมํ เพียงใด 

9. ให๎นักเรียนวิเคราะห๑วิจารณ๑การพาดหัวขําวของหนังสือพิมพ๑ตํางๆ ในแงํการใช๎ส านวน
ภาษา การสื่อความหมาย และความสอดคล๎องกับเนื้อหาของขําวนั้น ๆ 

10. ให๎นักเรียนตัดข๎อความโฆษณาจากสิ่งตีพิมพ๑ตําง ๆ แล๎วแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห๑
วิจารณ๑ในด๎านความนําเชื่อถือ การใช๎ส านวนภาษา ความนําสนใจของการน าเสนอ 

11. ให๎นักเรียนอํานเรื่อง ................... แล๎วตีความเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เขียน แล๎วสรุปความคิดเห็นของผู๎เขียน พร๎อมทั้งเสนอแนวความคิดของผู๎เรียนที่มีตํอหนังสือเลํมนั้น 

12. ให๎นักเรียนเลือกวิเคราะห๑วิจารณ๑บทความ 1 เรื่อง ในเรื่องรูปแบบการน าเสนอ กลวิธีการ
แตํง เนื้อหา และการใช๎ถ๎อยค าส านวนภาษา 
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13. ให๎นักเรียนอํานเรื่อง ................. แล๎วประเมินคําของเรื่องที่อําน ทั้งจุดดีและจุดด๎อย โดย
ใช๎เหตุผลประกอบ ทั้งในด๎านเนื้อหา รูปแบบ และคุณคําทางวรรณคดีและสังคม 

สํวนการวัดและการประเมินผลในกิจกรรมตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎วมีเกณฑ๑การวัดผล ดังนี้ 
1. ความสามารถในการแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นได๎ถูกต๎อง 
2. ความถูกต๎องชัดเจนในการวิเคราะห๑วิจารณ๑การพาดหัวขําว 
3. การใช๎ส านวนภาษาในการน าเสนอ 
4. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห๑วิจารณ๑ที่ถูกต๎องชัดเจน 
5. เหตุผลที่ใช๎ประกอบการประเมินคุณคําของหนังสือท่ีอําน 
จากการศึกษาแนวทางการประเมินการอํานเชิงวิเคราะห๑ข๎างต๎น สรุปได๎วําแนวทางการ

ประเมินการอํานเชิงวิเคราะห๑มีหลายรูปแบบ แตํทุกรูปแบบจะมุํงเน๎นในการฝึกทักษะการอํานเชิง
วิเคราะห๑ คือฝึกให๎นักเรียนได๎อํานอยํางละเอียดถี่ถ๎วน ได๎พิจารณาถึงเนื้อหา การใช๎ค า การใช๎ภาษา 
การแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น ฯลฯ เพ่ือให๎นักเรียนสามารถสรุปความจากเรื่อง พร๎อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห๑จากเรื่องที่อํานได๎ ซึ่งผู๎วิจัยได๎น าแนวทางการประเมินการอํานเชิงวิเคราะห๑
ของกรมวิชาการมาเป็นแนวทางในการจัดท าใบความรู๎และใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู๎ 
เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกการอํานเชิงวิเคราะห๑ได๎อยํางถูกต๎อง 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ประภาพร ชัยปุายาง (2549: 117-118) ได๎ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิง
วิเคราะห๑และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-
Plus มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎เทคนิค KWL-Plus กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 34 
คน โรงเรียนอ านวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎มาโดยการสุํมห๎องเรียนด๎วยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus แบบทดสอบ
วัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิ เคราะห๑และความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus โดยในการ
พัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการวัดความสามารถด๎านการอําน
เชิงวิเคราะห๑ของนักเรียน 3 ด๎าน ดังนี้ 1) ตอบค าถามจากเรื่องที่อํานได๎อยํางถูกต๎อง 2) เรียงล าดับ
เหตุการณ๑ในเรื่องได๎ถูกต๎อง 3) แสดงความคิดเห็นจากเรื่องได๎ถูกต๎อง ผลการศึกษาพบวํา 
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ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
หลังการจัดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎ 

มนภรณ๑ ใจรู๎รอบ (2551: 91-93) ได๎ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus มีวัตถุประสงค๑ คือ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กํอนและหลัง
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนดอน-
เจดีย๑พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 30 คน โดยวิธีการจับ
สลากห๎องเรียน 1 ห๎องเรียน แบบไมํใสํคืน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แผนการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus โดยในการ
พัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการวัดความสามารถด๎านการอํานเชิง
วิเคราะห๑ของนักเรียน 3 ด๎าน ดังนี้ 1) บอกความสัมพันธ๑ของสํวนตํางๆ ในเรื่องได๎ถูกต๎อง 2) บอก
ความส าคัญของเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง และ 3) บอกความส าคัญของเรื่องที่อําน และสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง ผลการศึกษาพบวํา ผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู๎สูงกวํากํอนเรียน และนักเรียนมีความ
คิดเห็นตํอ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL Plus อยูํในระดับมากในทุกด๎าน 

นิลวรรณ ชูวิวัฒน๑รัตนกุล (2554: 159) ได๎วิจัยเรื่องการพัฒนาการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียน
สื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC 
รํวมกับชุดกิจกรรม มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการอํานเชิง
วิเคราะห๑และเขียนสื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
80/80 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ภาษาไทยของนักเรียน กํอนและหลัง
ได๎รับการสอนโดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความภาษาไทยของนักเรียน กํอนและหลังได๎รับการสอนโดยใช๎การ
เรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ
การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม กลุํมตัวอยํางในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยูํในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ๎านถ้ าลา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จ านวน 20 คน โดยการสุํมแบบกลุํม เครื่องมือในการวิจัย
ได๎แกํ 1) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานเชิงวิ เคราะห๑และเขียนสื่อความ จ านวน 8 ชุด 
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ประกอบด๎วย ชุดที่ 1 บทความเพ่ิมความรู๎ ชุดที่ 2 ขําวข๎นค๎นขําว ชุดที่ 3 นิทานหรรษา ชุดที่ 4 เรื่อง
สั้นเสริมป๓ญญา ชุดที่ 5 โฆษณาพาเพลิน ชุดที่ 6 เพลงดีดีมีสาระ ชุดที่ 7 สารคดีนํารู๎ ชุดที่ 8 บทร๎อย
กรองประลองป๓ญญา 2) แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC จ านวน 8 
แผน 16 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิ เคราะห๑แบบปรนัย 4) 
แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ แบบอัตนัย จ านวน 1 ข๎อ 5) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ จ านวน 15 ข๎อ โดยในการพัฒนาการอํานเชิงวิ เคราะห๑ ได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการวัด
ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียน 4 ด๎าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการเข๎าใจ
ความหมายของค า วลี ประโยค ข๎อความที่อํานได๎ 2) ความสามารถในการแยกข๎อเท็จจริงและ
ข๎อคิดเห็นได๎ 3) ความสามารถในการวิเคราะห๑ วิจารณ๑เรื่องที่อํานได๎ และ 4) ความสามารถในการ
สรุปความเรื่องที่อํานได๎ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุด
กิจกรรม หลังการเรียนสูงกวํากํอนการเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุวิมล  สพฤกษ๑ศรี (2554: 141-143) ได๎ศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ๑และทักษะ
การอํานเชิงวิเคราะห๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 
มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ีอศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอํานวิเคราะห๑ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน กลุํม
ตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห๎องเพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนรู๎จ านวน 5 
แผนตามเกณฑ๑การอํานวิเคราะห๑ 5 ด๎าน ได๎แกํ ทักษะการอํานวิเคราะห๑ (การอํานวิเคราะห๑นิทาน
พ้ืนบ๎าน)การล าดับเหตุการณ๑และการคาดคะเนเหตุการณ๑ (เรื่องสั้น)การอํานวิเคราะห๑บทความสั้นๆ 
จากหนังสือพิมพ๑ การหาข๎อคิดจากการอําน (บทร๎อยกรอง) และวรรณคดีและวรรณกรรม (การอําน
วิเคราะห๑บทละครเรื่องสังข๑ทอง ตอน พระสังข๑ตีคลี) 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอํานวิเคราะห๑ที่ใช๎
ทดสอบกํอนและหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน จ านวน 1 ฉบับ 3) แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ๑ จ านวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาพบวํา พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ๑ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน พบวํา พฤติกรรมด๎านบวกของ
นักเรียนจากระดับปานกลางได๎พัฒนาขั้นอยูํในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมด๎านลบของนักเรียน
ลดลงจากระดับปานกลางเป็นระดับน๎อยที่สุด สํวนทักษะด๎านการอํานวิเคราะห๑ กํอนและหลังการ
จัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคําเฉลี่ย
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ของคะแนนด๎านทักษะการอํานวิเคราะห๑ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู๎สูงกวําคําเฉลี่ยของคะแนน
ของนักเรียนกํอนการจัดการเรียนรู๎  

สรุปได๎วํา นักเรียนที่ ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีสอนรูปแบบตํางๆ จะมี
ความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑สูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎ การฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห๑
ให๎กับนักเรียนสามารถท าได๎ตั้งแตํในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป เพราะการฝึกฝนและพัฒนา
ความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑ตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษา จะเป็นพ้ืนฐานที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะด๎านการอํานที่ดี สามารถน าทักษะในการอํานเชิงวิเคราะห๑ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ทั้งในการเรียน
วิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ ด๎วย และการใช๎เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู๎นั้น 
นอกจากจะท าให๎นักเรียนมีความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑ และยังท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนสูงขึ้นดว๎ย 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑เกณฑ๑ในการวัด
ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนเป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 1) ตอบค าถามจากเรื่องที่อําน
ได๎ถูกต๎อง 2) เรียงล าดับเหตุการณ๑จากเรื่องที่อํานได๎ 3) แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง 
4) สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อํานได๎ 5) สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานได๎ 

 

การเขียนสื่อความ 

ความหมายของการเขียน 

การเขียน เป็นวิธีการสื่อสารอยํางหนึ่งเพ่ือการสร๎างความเข๎าใจถํายทอดความรู๎ ความคิดและ
สติป๓ญญาของมนุษย๑ ดังที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 212) ได๎ให๎
ความหมายของการเขียนไว๎วํา ขีดให๎เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให๎เป็นเส๎นหรือรูปตํางๆ, วาด, แตํง
หนังสือ และ ฟูอน เปรมพันธุ๑ (2542: 135) ได๎ให๎ความหมายของการเขียนไว๎วํา การเขียน หมายถึง 
การสื่อสารอยํางหนึ่งของมนุษย๑ ที่ท าให๎ภาษาเป็นลายลักษณ๑อักษรและอุปกรณ๑อ่ืน ๆ เป็นเครื่องมือใน
การถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด ความต๎องการ หรือความในใจของผู๎เขียนที่ต๎องการให๎ผู๎อํานรั บทราบ
และเข๎าใจ ซึ่งสอดคล๎องกับ วรรณี  โสมประยูร (2542: 139) ที่กลําววํา การเขียน หมายถึง การ
ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดและความต๎องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ๑หรือตัวอักษร เพ่ือสื่อ
ความหมายให๎ผู๎ อ่ืนเข๎าใจได๎ เพราะการเขียนเป็นทักษะการสํงออกตามหลักของภาษาศิลป์  และ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 14) ที่ได๎ให๎ความหมายของการเขียนไว๎วํา การเขียน เป็น
กระบวนการถํายทอดในรูปแบบการบันทึกด๎วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ๑ เพ่ือน าเสนอความรู๎ถํายทอด
เผยแพรํความคิด อธิบายถึงความรู๎สึก และบอกถึงความต๎องการของผู๎เขียน ให๎ผู๎อํานเกิดความเข๎าใจ
ถึงความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก และความต๎องการเหลํานั้น 
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นอกจากนี้ได๎มีผู๎ให๎ความหมายของการเขียนไว๎หลายความหมาย ดังเชํน ถวัลย๑ มาสจรัส 

(2546: 1) ที่ได๎ให๎ความหมายของการเขียนไว๎วําเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารระหวํางผู๎เขียนกับ

ผู๎อําน ที่ผู๎เขียนได๎ถํายทอดความรู๎ ความคิด ความคิดเห็น ทรรศนะ อารมณ๑ จินตนาการและสิ่งที่

ต๎องการสื่อสารอ่ืนๆ ของตนเองผํานงานเขียน โดยใช๎สัญลักษณ๑ที่ก าหนดรู๎รํวมกัน เป็นสื่อกลางความ

เข๎าใจที่ถูกต๎องตรงกัน ซึ่งสอดคล๎องกับ นพดล จันทร๑เพ็ญ (2542: 91) และ สุวัฒน๑ วิวัฒนานนท๑ 

(2554: 75) ให๎ความหมายของการเขียนไปในท านองเดียวกันวํา การเขียนคือ การแสดงออกในการ

ติดตํอสื่อสารอยํางหนึ่งของมนุษย๑โดยอาศัยภาษาตัวอักษรเป็นสื่อเพ่ือถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด ความ

ต๎องการ ความสามารถ ประสบการณ๑ตํางๆ และความในใจของเราให๎กับผู๎อ่ืนทราบ การเขียนนี้มี

ลักษณะการสื่อสารที่ถาวร สามารถคงอยูํได๎นาน ตรวจสอบได๎ เป็นหลักฐานอ๎างอิงนานนับพันนับหมื่น

ปี ถ๎ามีการเก็บรักษาให๎คงสภาพเดิมไว๎ได๎ และอัจฉรา ชีวพันธ๑ (2546: 66) ได๎ให๎ความหมายของการ

เขียนไว๎วํา การเขียนเป็นทักษะการสํงสารที่ผู๎สํงสารหรือผู๎เขียนถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดของตน

ออกมาในรูปของสัญลักษณ๑หรือตัวอักษรเพ่ือสื่อความหมายให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจจุดมุํงหมายในการเขียนคือ

การสื่อความหมายให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจด๎วยการเขียนสะกดค าถูกต๎องตามอักขรวิธี เลือกใช๎ค าและส านวน

ภาษาถูกต๎องตามหลักภาษา ใช๎วรรคตอนถูกต๎อง สามารถใช๎การเขียนเพ่ือจดบันทึก สรุปความ ยํอ

ความ ตลอดถึงการฝึกฝนให๎เกิดทักษะในการเขียนประเภทตํางๆ รวมทั้งสามารถใช๎จินตนาการ 

ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ในการเขียนเรื่องราวตํางๆ และมีความประณีตรอบคอบในการเขียนด๎วย 

สํวนการเขียนสื่อความนั้นเป็นลักษณะหนึ่งของการเขียน เป็นการเขียนเพ่ืออธิบายหรือ

บรรยายสิ่งที่ผู๎เขียนคิดและต๎องการสื่อหรือบอกให๎ผู๎ อ่ืนรับรู๎  ซึ่งส าลี รักสุทธี (2553: 103) ได๎ให๎

ความหมายของการเขียนสื่อความไว๎วํา การเขียนสื่อความ คือ การน าค ามาแตํงประโยคเพ่ือสื่อสารให๎

คนอ่ืนเข๎าใจในเรื่องที่ต๎องการสื่อ เป็นการเขียนที่ไมํสลับซับซ๎อนมากนัก เป็นเพียงการเขียนข๎อมูล 

ความรู๎ที่มีอยูํแล๎วให๎คนอ่ืนทราบตามความเป็นจริงของสิ่งที่ต๎องการสื่อเทํานั้น ไมํต๎องใช๎ความคิด

จินตนาการเข๎าไปมากนัก ดังนั้น นักเรียนเขียนได๎ แม๎ยังไมํคลํองก็สามารถเขียนสื่อความได๎ 

จากการศึกษาความหมายของการเขียนและการเขียนสื่อความข๎างต๎น สรุปได๎วําการเขียนสื่อ
ความเป็นการถํายทอดความคิด ความรู๎สึก ออกมาเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ๑ เรียบเรียงค า กลุํมค า 
ประโยคและเรื่องราวเพ่ือสื่อความให๎ผู๎ อ่ืนเข๎าใจในเรื่องที่ต๎องการสื่อ โดยอาศัยความรู๎ความคิด
จินตนาการและประสบการณ๑เพ่ือสื่อสารตามความต๎องการของผู๎เขียน 
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ความส าคัญของการเขียน 

 วรรณี  โสมประยูร (2553: 146-148) กลําวถึงความส าคัญของการเขียนไว๎วํา การเขียนเป็น

เครื่องมือถํายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญมาก เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่ชํวยให๎คนรุํนหลัง

ทราบความเป็นมาของอดีตจนถึงป๓จจุบัน การเขียนจึงเป็นเครื่องมืออยํางหนึ่งที่ชํวยให๎โลก

เจริญก๎าวหน๎า นอกจากนี้การเขียนยังมีความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับทักษะการฟ๓ง การพูดและการ

อํานอีกด๎วย ตามปกติคนที่ฟ๓งมาก อํานมาก และพูดดียํอมเขียนได๎ดี ดังนั้นจึงควรมีการสํงเสริมทักษะ

การเขียนเพื่อประโยชน๑ในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป ซึ่งการ

เขียนมีความส าคัญตํอบุคคลและสังคมโดยสรุปได๎ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือสื่อสารอยํางหนึ่งของมนุษย๑ที่ผู๎เขียนต๎องการถํายทอดความคิด ความเข๎าใจ 

และประสบการณ๑ของตนออกเสนอผู๎อําน 

2. เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข๎อมูลที่นําสนใจ และเป็นประโยชน๑ ซึ่งตนเคยมีประสบการณ๑

มากํอน 

3. เป็นการระบายอารมณ๑อยํางหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องที่ผู๎เขียนเกิดความรู๎สึกประทับใจใน

ประสบการณ๑ 

4. เป็นเครื่องมือถํายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เชํน ถํายทอดจากสมัยหนึ่งไปสูํอีกสมัยหนึ่ง

หรือจากชาติหนึ่งไปสูํอีกชาติหนึ่ง 

5. เป็นเครื่องมือพัฒนาสติป๓ญญาของบุคคล เนื่องจากการเรียนรู๎เกือบทุกอยํางต๎องอาศัยการ

เขียนเป็นเครื่องมือส าหรับบันทึกสิ่งที่ได๎ฟ๓งหรือได๎อําน 

6. เป็นการสนองความต๎องการของมนุษย๑ตามความประสงค๑ที่มนุษย๑แตํละคนปรารถนา เชํน 

เพ่ือต๎องการท าให๎รู๎เรื่องราว ท าให๎รัก ท าให๎โกรธ และสร๎างหรือท าลายความสามัคคีของคนในชาติ 

7. เป็นการแสดงออกซึ่งภูมิป๓ญญาของผู๎เขียน ท าให๎รู๎ถึงความสามารถของผู๎เขียนได๎จาก

วรรณกรรมหรืองานเขียนอื่นๆ 

8. เป็นอาชีพอยํางหนึ่งที่ได๎รับการยกยํองวํามีเกียรติ และเพ่ิมฐานะทางเศรษฐกิจให๎สูงขึ้นได๎ 

9. เป็นการพัฒนาความสามารถและบุคลิกสํวนบุคคลให๎มีความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดง

ความรู๎สึกและแนวความคิด 

10. เป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ทั้งตํอตนเอง

และสังคม 
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นพดล จันทร๑เพ็ญ (2542: 91) ได๎กลําวถึงความส าคัญของการเขยีนไว๎ดังนี้ 

1. การเขียนเป็นการสื่อสารของมนุษย๑ 

2. การเขียนเป็นเครื่องถํายทอดความรู๎และสติป๓ญญาของมนุษย๑ 

3. การเขียนสามารถสร๎างความสามัคคีในมนุษยชาติ 

4. การเขียนเป็นเครื่องระบายออกทางอารมณ๑ของมนุษย๑ 

5. การเขียนสามารถท าให๎มนุษย๑ประสบความส าเร็จในชีวิต เชํน การเลําเรียน เป็นต๎น 

จากการศึกษาความส าคัญของการเขียนข๎างต๎น สรุปได๎วํา การเขียนมีความส าคัญยิ่งในการ

เป็นเครื่องมือสื่อสารอยํางหนึ่งของมนุษย๑ เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูล เครื่องมือถํายทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมเป็นเครื่องระบายออกทางอารมณ๑ เป็นการแสดงออกถึงความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และ

ประสบการณ๑ ซ่ึงสามารถสร๎างอาชีพและแสดงภูมิป๓ญญาของมนุษย๑ได๎อีกด๎วย  

 

จุดมุ่งหมายในการเขียน 

การเขียนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค๑หรือไมํนั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู๎เขียนจะต๎อง
ค านึงถึง คือ จุดมุํงหมายในการเขียน ซึ่งมีผู๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกับจุดมุํงหมายของการเขียนไว๎ ดังนี้ 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย๑ (2536: 119) ได๎เขียนอธิบายไว๎วําการเขียน
โดยทั่วไปมีจุดมุํงหมายดังนี้ 

1. การคัดลอกข๎อความและการสะกดค า 
2. การเขียนเรียบเรียงข๎อความ 
3. การเขียนเพื่อติดตํอสื่อสาร 
4. การเขียนในโอกาสตํางๆ 
5. การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ 

วรรณี โสมประยูร (2542: 141) ได๎เขียนถึงจุดหมายของการเขียนวํา 
1. เพ่ือคัดลายมือหรือเขียนให๎ถูกต๎องตามลักษณะตัวอักษรให๎เป็นระเบียบชัดเจนหรือเข๎าใจ

งําย 
2. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการเขียนให๎พัฒนางอกงามขึ้นตามควรแกํวัย 
3. เพ่ือให๎มีทักษะการสะกดค าถูกตามอักขรวิธี เขียนวรรคตอนถูกต๎องและเขียนได๎ถูกต๎อง 
4. เพ่ือให๎รู๎จักเลือกภาษาท่ีดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 
5. เพ่ือให๎สามารถรวบรวมและล าดับความคิด แล๎วจดบันทึกสรุปและยํอใจความเรื่องที่อําน

หรือฟ๓งได ๎
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6. เพ่ือให๎สามารถสังเกต จดจ า และเลือกเฟูนถ๎อยค าหรือส านวนโวหารให๎ถูกต๎องตามหลัก
ภาษา และสื่อความหมายได๎ตรงตามที่ต๎องการ 

7. เพ่ือให๎มีทักษะการเขียนประเภทตําง ๆ และสามารถน าหลักการเขียนไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 

8. เพ่ือเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ด๎วยการเขียนตามท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด 
9. เพ่ือให๎เห็นความส าคัญและคุณคําของการเขียนวํามีประโยชน๑ตํอการประกอบอาชีพ

การศึกษาหาความรู๎และอ่ืน ๆ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 27-28) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายในการ

เขียนไว๎ดังนี้ 
1. การเขียนเพ่ือเลําเรื่อง คือ การน าเหตุการณ๑หรือเรื่องราวที่เป็นล าดับอยูํแล๎วมาถํายทอด

เป็นข๎อเขียน 
2. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อชี้แจง อธิบาย เชํน อธิบายวิธีใช๎ วิธีท า ขั้นตอนการ

ท า โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎ผู๎อํานเกิดความเข๎าใจและปฏิบัติตามได๎ 
3. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพ่ือวิเคราะห๑ วิจารณ๑ แนะน า หรือแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยต๎องค านึงถึงพ้ืนฐานของข๎อเท็จจริง อีกทั้งยังต๎องมี
หลักเกณฑ๑และมีเหตุผล 

4. การเขียนเพ่ือสร๎างจินตนาการ เป็นการเขียนที่มุํงให๎ผู๎อํานมีอารมณ๑คล๎อยตาม เกิด
จินตนาการเห็นภาพตามที่ผู๎เขียนต๎องการ การใช๎ถ๎อยค าภาษาในงานเขียนลักษณะนี้ ต๎องใช๎ถ๎อยค า
ภาษาท่ีประณีต งดงาม สามารถสื่ออารมณ๑ ความรู๎สึกให๎เกิดแกํผู๎อํานได๎ 

5. การเขียนเพื่อโน๎มน๎าวใจ ผู๎เขียนมีจุดประสงค๑ท่ีจะชักจูง โน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานยอมรับในสิ่งที่
ผู๎เขียนเสนอ งานเขียนประเภทนี้ต๎องใช๎ภาษาที่สั้นกระชับรัดกุม สะดุดตา สะดุดใจผู๎อําน อาจเลํนค า 
เลํนส านวน เพ่ือให๎เกิดความคล๎องจองท าให๎ผู๎อํานจดจ าได๎ในเวลาอันรวดเร็ว 

6. การเขียนเพ่ือล๎อเลียนเสียดสี ผู๎เขียนมีจุดประสงค๑ที่จะต าหนิสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล 
เหตุการณ๑หรือสถานการณ๑ แตํเป็นการต าหนิอยํางนุํมนวล ท านองติดเพ่ือกํอ ภาษาในงานเขียน
ประเภทนี้ต๎องสุภาพ นุํมนวล อาจแทรกอารมณ๑ขันท านองยั่ว ล๎อด๎วยถ๎อยค า หรือเรื่องราว 

7. การเขียนเพื่อธุรกิจ คือ การเขียนที่ผู๎เขียนมีจุดประสงค๑อยํางใดอยํางหนึ่ง การเขียนชนิดนี้
จะมีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใช๎ภาษาที่แตกตํางกันไปตามประเภทของงานเขียน เชํน 
หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ การเขียนประกาศแจ๎งความ เป็นต๎น 

จากการศึกษาจุดมุํงหมายของการเขียนข๎างต๎นสรุปได๎วํา การเขียนจะต๎องมีจุดประสงค๑ในการ
เขียน เพ่ือที่ผู๎เขียนจะได๎ถํายทอดข๎อมูล ความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก ความสามารถ ประสบการณ๑
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ตํางๆ ของผู๎เขียนให๎ผู๎อ่ืนได๎รับรู๎โดยการเขียนให๎ตรงกับจุดประสงค๑ที่ผู๎เขียนต๎องการจะสื่อออกมาเป็น
งานเขียนให๎มากที่สุด 

 

ประเภทของการเขียน 

การเขียนเป็นการสื่อสารอยํางหนึ่งที่ใช๎ถํายทอดความคิด ความรู๎ ความรู๎สึกผํานตัวอักษร ซึ่ง

การเขียนนั้นมีหลายประเภท มีนักวิชาการได๎กลําวถึงประเภทของการเขียนไว๎ดังตํอไปนี้ 

วลัยรัตน๑ อติแพทย๑ (2532: 3) กลําววํา ตามหลักสากลนั้นได๎แบํงการเขียนออกเป็นประเภท

ใหญํ ๆ 2 ประเภท คือ  

1. การเขียนร๎อยแก๎วหรือความเรียง คือการเรียบเรียบถ๎อยค าตามรูปประโยคธรรมดาให๎เป็น

เรื่องราว ไมํมีก าหนดกฎเกณฑ๑ที่บังคับเป็นแบบฉบับ แตํต๎องเป็นไปตามระเบียบภาษาของชาติ 

รูปแบบของร๎อยแก๎ว ได๎แกํ ยํอความ บันทึกรายงาน จดหมาย ประกาศเรียงความ บทความ นิทาน

หรือนิยาย ต านาน ประวัติ ฯลฯ 

2. การเขียนร๎อยกรองหรือบทกวีนิพนธ๑ คือ การเรียบเรียงถ๎อยค าตามแบบแผนที่บังคับ

โดยเฉพาะ ต๎องเลือกสรรถ๎อยค าที่ไพเราะเหมาะสมและมีความหมายลึกซึ้งมาเรียบเรียงอยํางมีศิลปะ 

รูปแบบของร๎อยกรองหรือกวีนิพนธ๑ไทยมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท๑ กาพย๑ กลอน เป็นต๎น 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ๑ (2545: 105) กลําววํา รูปแบบการเขียนแบํงได๎เป็น 2 ประเภท 

1. รูปแบบร๎อยแก๎ว คือ ถ๎อยค าสามัญรวมทั้งค าราชาศัพท๑มาเรียบเรียงเป็นความเรียงทั่วไป 

เชํน เรียงความ จดหมาย รายงาน เป็นต๎น การเขียนในรูปแบบร๎อยแก๎วนี้ ผู๎เขียนมีอิสระในการ

น าเสนอถ๎อยค ามาเรียบเรียงให๎ประโยคเป็นข๎อความ โดยใช๎แบบที่ก าหนดหรือตามนิยม ดังที่  แกรี 

แอล. ฮาร๑มอน และรุท เอฟ. ดิคคินสัน (Gary L. Harmon and Ruth F. Dickinsion, 1970: 131) 

ได๎แบํงรูปแบบการเขียนเรื่องทั่วไปเป็น 4 ประเภท 

1.1 เรื่องราวหรือข๎อเขียนที่เป็นแบบแผน 

1.2 เรื่องราวหรือข๎อเขียนที่ไมํเป็นแบบแผน 

1.3 เรื่องราวหรือข๎อเขียนที่เป็นวิพากษ๑วิจารณ๑ 

1.4 บทความเรื่องราวที่เก่ียวกับการค๎นคว๎าวิจัย 

2. รูปแบบร๎อยกรอง คือ การเอาถ๎อยค าภาษาที่ได๎คัดเลือกสรรดีแล๎วมาเรียบเรียงให๎เข๎า

รูปแบบตามเกณฑ๑ของค าประพันธ๑นั้น ๆ เชํน โคลง ฉันท๑ กาพย๑ กลอน รําย เป็นต๎น 

วรรณี  โสมประยูร (2553: 146) ได๎แบํงประเภทของการเขียนไว๎ ดังนี้ 

1. การเขียนเพื่อแสดงความต๎องการ 
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2. การเขียนเพื่อเลําประสบการณ๑ 

3. การเขียนเพื่อบรรยายสิ่งที่พบเห็น 

4. การเขียนเพื่อประโยชน๑ในการติดตํอสื่อสาร 

5. การเขียนเพื่อบันทึกสิ่งที่ต๎องการจ า 

6. การเขียนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและอ่ืนๆ 

7. การเขียนเพื่อประกาศเชิญชวนและโฆษณา 

8. การเขียนบัตรเชิญและบัตรอวยพร 

9. การเขียนแผนผังและแผนที่ 

10. การเขียนตามความรู๎สึกอยํางมีวิจารณญาณ 

จากการศึกษาประเภทของการเขียนที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วํา การเขียนแบํงออกเป็น

ประเภทใหญํ ๆ ได๎ 2 ประเภทคือ การเขียนแบบร๎อยแก๎ว และการเขียนแบบร๎อยกรอง นอกจากยังมี

การแบํงประเภทของการเขียนตามวัตถุประสงค๑ตําง ๆ ของผู๎เขียน เชํน การเขียนเพ่ือแสดงความ

ต๎องการการเขียนเพ่ือเลําประสบการณ๑เป็นต๎น 

 

องค์ประกอบและหลักของการเขียนที่ดี 

เนื่องจากการเขียนมีความส าคัญและเป็นทักษะที่มีขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้น ได๎ยากและมีความ
ซับซ๎อนกวําทักษะด๎านอื่นๆเพราะการเขียนต๎องอาศัยทักษะอ่ืนๆประกอบ ทั้งผู๎ที่จะเขียนได๎ดีต๎องเป็น
บุคคลที่ฟ๓งมาก อํานมาก มีความรู๎และประสบการณ๑ที่กว๎างขวางและต๎องผํานการฝึกฝนเป็นเวลานาน
ซึ่งในการเขียนนั้นจะมีองค๑ประกอบและหลักของการเขียนที่ดหีลายอยํางดังมีผู๎อธิบายไว๎ดังนี้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548: 24-25) ได๎ระบุถึงองค๑ประกอบส าคัญของการ
เขียนที่ดีไว๎ดังนี้ 

1. ความชัดเจน (Perspicuity) คือความชัดเจนในการใช๎ถ๎อยค าจะชํวยให๎การสื่อความหมาย
ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อํานได๎ตรงกัน ความชัดเจนที่วํานี้ ได๎แกํ การใช๎ค าที่รู๎จักกันดีอยูํแล๎ว การใช๎ค าที่
เป็นสื่อสร๎างความเข๎าใจได๎ ได๎แกํ การใช๎ค าที่ท าให๎ผู๎อํานนึกเห็นภาพและเข๎าใจได๎ชัดเจน การใช๎ค าที่
หมดจด คือ การใช๎ค าท่ีมีความสมบูรณ๑ ไมํละค าใดค าหนึ่งไว๎ 

2. ความเรียบงําย (Simplicity) คือการใช๎ค าธรรมดาที่เข๎าใจงํายแตํมีผลกระทบตํอความรู๎สึก
ของผู๎อําน การใช๎ภาษาที่เรียบงํายนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช๎ค าฟุุมเฟือยหรืออ๎อมค๎อม ค าปฏิเสธซ๎อน
ปฏิเสธ 

3. ความกระชับ (Brevity) คือการใช๎ถ๎อยค าน๎อยแตํให๎ความหมายชัดเจนและมีน้ าหนัก 
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4. ความประทับใจ (Impressiveness) คือการใช๎ถ๎อยค าเร๎าความรู๎สึกของผู๎อําน ถ๎อยค าที่วํา
นี้อาจเกิดจากการเน๎นซ้ า การเรียงล าดับค าในประโยค การใช๎ถ๎อยค าที่ขัดแย๎งกันในประโยค หรืออาจ
ใช๎ค าที่ท าให๎เกิดภาพก็ได๎  

5. ความไพเราะ (Euphony) คือการเลือกใช๎ค าที่มีเสียงราบรื่นไพเราะหู การสร๎างค าที่
ไพเราะมีวิธีคือ อยําผูกประโยคยืดยาวซ๎อนกันหลายประโยค อยําใช๎ค าที่มีเสียงเหมือน ๆ กันในที่ใกล๎
กัน ไมํควรใช๎ค ากริยาหลายค าในประโยคเดียว ไมํควรใช๎บุพบท สันธานโดยไมํจ าเป็น และอยําจบ
ประโยคโดยใช๎ค าห๎วน ๆ 

6. การสร๎างภาพ (Picturesqueness) คือการใช๎ค าที่มองเห็นภาพโดยใช๎ถ๎อยค าที่ให๎
ความรู๎สึกและมีอารมณ๑ เชํน ความตระการ ถ๎อยค าที่ใช๎ควรเป็นค าแสดงอาการ เชํน เคว๎งคว๎าง โงน
เงน โงกเงก หรือค าแสดงภาพ เชํน ซุ๎มมะลิเลื้อย แสงแดดระยิบระยับ เป็นต๎น 

7. โครงสร๎างของประโยค (Syracuse of Sentences) คือการล าดับที่ของวลี อนุประโยค กฎ
แหํงความใกล๎ชิด ได๎แกํ สิ่งที่เก่ียวข๎อกันพาดพิงถึงกันต๎องอยูํใกล๎ชิดกันคือสํวนขยายต๎องอยูํใกล๎ชิดกับ
ค าที่ถูกขยาย กฎแหํงความกํอนหลังคือการเน๎นที่ล าดับความกํอนหลังของประโยค ประโยคกระชับ 
คือ งานเขียนที่เอาข๎อความส าคัญไปไว๎ประโยคหลังสุด ให๎ประโยคต๎นเป็นประโยคที่ชักน าความสนใจ
และกํอให๎เกิดความสงสัยผู๎อํานจะต๎องอํานไปจนจบมิฉะนั้นจะไมํเข๎าใจเรื่องประโยคลักษณะนี้เป็น
ประโยคที่ดสีํวนประโยคหลวม คือ ประโยคที่พูดใจความส าคัญจบเสียกํอนแล๎วตํอไปจึงกลําวบทความ 
เพราะสามารถยึดความสนใจของผู๎อํานไว๎ได๎ เอกภาพของประโยค คือ ประโยคหนึ่ง ๆ จะต๎องมี
ความคิดส าคัญเพียงความคิดเดียว ถ๎ามีอนุประโยคหลายประโยคประกอบอยูํ อนุประโยคจะต๎องมี
ความเกี่ยวเนื่องกับใจความส าคัญ 

ดวงใจ ไทยอุบุญ (2549: 10-11) กลําววํา การเขียนเรื่องไดดีนั้น ผูเขียนจะตองมีความรูเรื่อง
หลักการเขียน สามารถน าไปใชไดถูกตอง โดยได๎กลําวถึงหลักการเขียนไวดังนี้  

1. มีความชัดเจน ผูเขียนจะตองใชค าที่มีความหมายชัดเจน ใชประโยคที่ไมคลุมเครือหรือ
ก ากวม ตองค านึงอยูเสมอวาการเขียนที่จะประสบความส าเร็จไดนั้นตองท าใหผูอานเขาใจตรงกับ
ผู๎เขียน ซึ่งข้ึนอยูกับการใชถอยค าส านวน และการใชประโยค 

2. มีความถูกตอง ผูเขียนตองค านึงถึงระเบียบการใช๎ภาษา และความถูกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

3. มีความกระชับ ผูเขียนตองรูจักเลือกสรรถอยค ามาใช รูจักใชส านวนโวหาร ภาพพจน๑ ค า
อุปมาอุปไมย สุภาษิตค าพังเพยและรูจักการรวมประโยคใหมีขอความชัดเจนและมีน้ าหนัก เพ่ือให๎
ประโยคมีความกระชับ 

4. มีความเรียบงายในการใชภาษา ผูเขียนตองรูจักใช๎ค าธรรมดาทีเ่ขาใจงาย ไมใชค าฟุมเฟอย
ไมใชค าปฏิเสธซอนปฏิเสธเพราะสิ่งเหลํานี้จะท าให๎ผูอํานจะเกิดความเบื่อหนาย 
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5. มีความถูกต๎องของเนื้อหา และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล พินิจพิจารณาป๓ญหาด๎วย
ความละเอียด ถี่ถ๎วน ลึกชึ้ง มุํงที่จะให๎เกิดความรู๎และทัศนคติที่ดีอันเป็นประโยชน๑แกํผู๎อําน  

6. มีความประทับใจ ในการเลือกใช๎ถ๎อยค าส านวนที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ท าให๎ผู๎อํานเกิด
ความประทับใจ เป็นผลอันเกิดจากการใช๎ถ๎อยค าที่ไพเราะ การเรียงล าดับค าในประโยค การใชค าที่ท า
ใหเกิดภาพพจน เกิดความรูสึกทีป่ระทับใจและชวนให๎ติดตามอําน 

7. มีความไพเราะในการใช๎ภาษา ผูเขียนควรใชภาษาสุภาพ มีความประณีตในการใชภาษา 
ตลอดจนมคีวามประณีตในการเสนอเนื้อหา อานแลวไมสะดุดหรือขัดห ู

วรรณี โสมประยูร (2553: 149-152) ได๎กลําววํา การเขียนเป็นการสื่อสารที่มีองค๑ประกอบ
ใหญํ ๆ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ผู๎เขียน (ผู๎สํงสาร) โดยมีลักษณะของผู๎เขียนดังนี้ 
1.1 ผู๎เขียนจ าเป็นจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร๎างสรรค๑ และจินตนาการ 
1.2 ผู๎เขียนจ าเป็นต๎องมีความรู๎หรือประสบการณ๑ เพ่ือให๎มีวัตถุดิบมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหา

ของเรื่องเพ่ือเสนอผู๎อําน 
1.3 ความสามารถในการเลือกเนื้อหาและการใช๎ภาษา หมายถึง การใช๎ภาษาได๎ถูกต๎อง

และเหมาะสมตามหลักภาษา โดยสามารถใช๎ภาษาที่มีอรรถรสเร๎าความรู๎สึกให๎ผู๎อํานสนใจ และเห็น
คุณคําได๎อยํางประณีตสละสลวยและมีประสิทธิภาพ 

1.4 ผู๎เขียนควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะท าให๎ผู๎อํานหรือตนเองเดือดร๎อนหรือ
เกิดความแตกแยก แตํควรสอดแทรกคุณธรรมที่ท าให๎เกิดความสามัคคีในสังคมไทย 

1.5 ผู๎เขียนควรมีบุคลิกลักษณะทําทางในการนั่ง การวางมือ การจับดินสอ ปากกา เพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพของผู๎เขียน 

1.6 ผู๎ เขียนต๎องมีลายมือหรือมีความสามารถเขียนตัวอักษรให๎ถูกต๎องตามลักษณะ
อักษรไทย เป็นระเบียบ สะอาด และชัดเจน  

1.7 ผู๎เขียนต๎องมีจรรยาบรรณ หมายถึง มารยาทที่ผู๎เขียนควรปฏิบัติ เชํน การให๎เกียรติ
โดยลงชื่อเจ๎าของผลงานที่อ๎างอิงหรือเอาแนวคิดของเขามาทุกครั้ง เป็นต๎น 

2. ภาษา 
2.1 ภาษาปาก สํวนใหญํเป็นภาษาที่ใช๎พูดกันมากกวําภาษาเขียน เชํน ภาษาถิ่น ภาษา

ตลาด ภาษาสแลง เป็นส านวนที่ใช๎กับบุคคลที่สนิทสนมคุ๎นเคย นักเรียนชั้น ป.1 – 4 มักใช๎ภาษาปาก
ส าหรับเขียน ซึ่งภาษาปากที่ใช๎ในการเขียนโดยทั่วไป ได๎แกํ บทล๎อ คือข๎อเขียนที่พูดยั่วเย๎าเลํนเฉพาะ
ในกลุํมที่สนิทสนมกัน นิทาน เรื่องสั้น บทละคร นวนิยาย ข๎อเขียนในบันทึกสํวนตัว จดหมายสํวนตัว
ถึงบุคคลที่สนิท การเขียนรายงานขําวสังคม กีฬา ธุรกิจ และการบันเทิง 
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2.2 ภาษาก่ึงแบบแผน เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นการใช๎ส าหรับบุคลที่ไมํคุ๎นเคย
มากํอนและไมํเป็นพิธีรีตอง ภาษากึ่งแบบแผนที่ใช๎กันโดยทั่วไป ได๎แกํ ขําวทั่วไป บทความตําง ๆ ใน
สื่อมวลชน จดหมายสํวนตัวที่ไมํค๎ุนเคย จดหมายธุรกิจ ประกาศแจ๎งความสํวนบุคคล ห๎างร๎าน องค๑กร 
นวนิยาย เรื่องสั้น ข๎อเขียนในวารสาร นิตยสาร บทวิจารณ๑ บทละคร 

2.3 ภาษาแบบแผน เป็นภาษาที่มีความมุํงหมาย แบบแผน และหลักเกณฑ๑ส าหรับเขียน
เฉพาะเรื่อง เชํน เรียงความ จดหมายราชการ เป็นภาษาที่ใช๎เขียนมากกวําพูด อาจแบํงออกเป็น 2 
แบบ ได๎แกํ ข๎อเขียนเพ่ือพูด เชํน โอวาท ปาฐกถา สุนทรพจน๑ ค ากลําวที่มีพิธีการและมีระเบียบวําระ 
เชํน ข๎อเขียนกลําวเปิดหรือปิดการประชุม การกลําวอวยพร การกลําวถวายพระพร เป็นต๎น และ
ข๎อเขียนเพ่ือใช๎อําน เชํน บทความ วรรณกรรมประเภทสารคดี บทวิจารณ๑ ค าน าหนังสือ แบบเรียน
หรือหนังสือเรียน หนังสือ ต ารา ข๎อเขียนทางวิชาการสาขาตําง ๆ หนังสืออ๎างอิง เชํน พจนานุกรม 
สารนุกรม เป็นต๎น  

3. เครื่องมือที่ท าให๎เกิดสาร หมายถึง เครื่องมือที่ผู๎เขียนใช๎ ได๎แกํ ตัวอักษรและเครื่องเขียน 
ได๎แกํ 

3.1 ตัวอักษร การเขียนตัวอักษรที่ถูกต๎องตามแบบตัวอักษรไทยถือเป็นเรื่องส าคัญอยําง
หนึ่งของการเขียน เพราะถ๎าเขียนลายมือหวัดหรือเลํนหางจนอํานตัวอักษรไมํชัดเจน ผู๎อํานก็อํานไมํ
ออก แม๎จะแสดงความคิดเห็นดีอยํางไร ผู๎อํานก็คงไมํเข๎าใจ 

3.2 เครื่องเขียน หมายถึง เครื่องมือที่ใช๎เขียน เชํน ดินสอ ปากกา กระดาษ ซึ่งมีข๎อความ
ค านึง ได๎แกํ ขนาดของเครื่องเขียน ควรให๎มีขนาดพอเหมาะกับมือของผู๎เขียนแตํละบุคคลหรือวัย สี
ของเครื่องเขียน ไมํควรเขียนด๎วยดินสอหรือปากกาที่มีสีจางจนเกินไป เพราะจะท าให๎บางสํวนของ
ตัวอักษรหายไปหรือมองเห็นไมํชัด 

3.3 ควรใช๎กระดาษสีขาว เว๎นริมกระดาษด๎านซ๎ายประมาณ 1 นิ้ว 
4. ผู๎อําน ผู๎เขียนจ าเป็นต๎องเลือกเนื้อหา วิธีเขียน รูปแบบการเขียน และจะต๎องรู๎จักใช๎ภาษา

ให๎แตกตํางกันตามลักษณะความสนใจและความต๎องการของผู๎อําน 
จากการศึกษาองค๑ประกอบและหลักของการเขียนที่ดีข๎างต๎น สรุปได๎วํา การเขียนที่ดีนั้นจะมี

องค๑ประกอบและหลักการเขียนที่ดีที่ส าคัญหลายอยําง เชํน การเขียนให๎มีความชัดเจน ถูกต๎อง การใช๎
ไวยากรณ๑ให๎ถูกต๎อง การเลือกใช๎ค าให๎สละสลวย ความเรียบงําย ไพเราะ การจัดเนื้อหาและวาง
รูปแบบของงานเขียน การสร๎างภาพให๎ผู๎อํานคล๎อยตามจนเกิดความรู๎สึกหรือมีอารมณ๑รํวมกับผู๎เขียน 
ดังนั้น ทักษะในการเขียนจะได๎ต๎องรับการฝึกฝนและการพัฒนาเพ่ือให๎นักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนที่ดียิ่งข้ึน 
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การสอนการเขียน  

ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต๎องใช๎เวลาในการฝึกฝนและต๎องฝึกอยํางสม่ าเสมอเพ่ือให๎เกิด
ความช านาญผู๎สอนจะต๎องพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีลักษณะแตกตํางกันออกไป
เพ่ือให๎มีบรรยากาศการเรียนที่นําสนใจและเพ่ิมพูนทักษะการเขียนให๎ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการสอน
เขียนนั้นมีนักการศึกษาได๎ให๎หลักการไว๎ดังนี้ 

กรรณิการ๑ พวงเกษม (2534: 31-32) กลําววําในการสอนการเขียนในระดับประถมศึกษานั้น 
ครูจะต๎องศึกษาหลักสูตรให๎ละเอียดถี่ถ๎วน เพ่ือที่จะได๎ทราบวําหลักสูตรก าหนดให๎สอนอะไร เมื่อศึกษา
แล๎วแยกให๎ได๎วําการเขียนสร๎างสรรค๑ที่จะต๎องสอนในระดับชั้นตํางๆ นั้น จะต๎องสอนเขียนในด๎าน
ใดบ๎าง และครูศึกษาวิธีเขียนสร๎างสรรค๑ในลักษณะตํางๆ เพ่ือเตรียมจัดกิจกรรมการสอนให๎เป็นไปตาม
หลักสูตร เด็กจะประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี มีความสามารถในการเขียนแบบสร๎างสรรค๑ตามวัย 
เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งทักษะนี้จะต๎องสอนไปพร๎อมๆ กับ
ทักษะการฟ๓ง พูดและอําน บุคคลจะมีความเจริญในด๎านทักษะการเขียนต๎องประกอบด๎วยวุฒิภาวะ 
ความพร๎อม และพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกในขณะที่เขามีเวลาวํา ในการสอนเขียน ครูจะต๎อง
สร๎างบรรยากาศที่ดีในด๎านการเขียนให๎แกํเด็ก ให๎หลักในการเขียนแกํเด็กและทราบสิ่งที่จะท าให๎เด็ก
บกพรํองในเรื่องที่เขียน เพ่ือที่จะหาวิธีการในการแก๎ไขและปูองกันไมํให๎เกิดสิ่งนั้นๆ ซึ่งจะชํวยให๎การ
เขียนบรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย๑ (2536: 117–119) ได๎เสนอแนะหลักส าคัญใน
การสอนเขียนไว๎ดังนี้ 

1. กํอนสอนครูควรตรวจความสามารถในการเรียนของนักเรียน 
2. ครูควรปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนตระหนักในคุณคําของการเขียนที่ดี  ที่ใช๎สื่อสารในชีวิตประจ าวัน

และสามารถยึดเป็นหลักอาชีพได๎ในอนาคต 
3. การสอนแตํละครั้ง ครูต๎องตั้งจุดประสงค๑ในแตํละครั้งอยํางชัดเจน 
4. ในการสอนเขียนครูไมํควรก าหนดหัวเรื่องตายตัว ควรให๎นักเรียนมีโอกาสเสนอและเลือก

หัวเรื่องเอง 
5. ควรสอนทักษะการเขียนให๎สัมพันธ๑กับวิชาอ่ืน ๆ 
6. ครูควรใช๎กลไกวิธีการจูงใจหลาย ๆ รูปแบบ 
7. การจัดกิจกรรมและมอบหมายงานควรค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
8. ครูควรใช๎วิธีสอนหลายๆแบบเพ่ือให๎บรรยากาศในการเรียนการสอนนําสนใจเป็นการ

สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความกระตือรือร๎นที่จะเขียน 
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9. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย ๆ ประเภท และควรให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
การวางแผนกิจกรรมนั้นด๎วย และกิจกรรมการเขียนนั้นก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่ให๎ประสบการณ๑ตรง
ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองให๎มากข้ึน 

10. การสอนทักษะการเขียนที่ได๎ผลดีนั้น ครูควรเลือกใช๎สื่อการสอนประกอบด๎วย เพราะจะ
ชํวยเร๎าความสนใจและยังท าให๎เข๎าใจบทเรียนเร็วขึ้น 

11. ครูควรวางแผนการสอนอยํางละเอียด 
12. นักเรียนควรมีสํวนรํวมในการสร๎างเกณฑ๑การเขียนประเภทตําง ๆ ด๎วย ทั้งนี้เพ่ือฝึกให๎

นักเรียนเขียนโดยมีเกณฑ๑ นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินผลงํายขึ้น นักเรียนเองก็สามารถปรับปรุง
ทักษะการเขียนของตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ท่ีตั้งไว๎ 

13. ในกรณีที่นักเรียนประสบป๓ญหาในการเขียน เชํน ไมํสามารถถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด
ออกมาเป็นภาษาเขียน ครูอาจชํวยได๎โดยสร๎างสถานการณ๑และจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่ชํวยให๎นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการเขียน 

14. เมื่อนักเรียนเขียนตามที่ครูมอบหมายแล๎ว ครูควรรีบตรวจให๎เสร็จแล๎วคืนให๎นักเรียน
พร๎อมทั้งเขียนติชมอยํางชัดเจน เพ่ือวํานักเรียนจะได๎ทราบวําตนมีข๎อด๎อยอยํางไร ทั้งนี้เป็นการชํวยให๎
นักเรียนมีก าลังใจในการเขียนตํอไป 

15. นอกจากสอนเขียนในชั้นเรียนปกติแล๎ว ครูควรจัดกิจกรรมหรือมอบหมายงานให๎นักเรียน
ไปท านอกชั้นเรียน ทั้งนี้เพ่ือให๎นักเรียนมีโอกาสเขียนได๎อยํางสม่ าเสมอ 

ฐะปะนีย๑ นาครทรรพ (2545: 55) ได๎กลําวไว๎วําการเขียน เป็นทักษะที่ต๎องใช๎เวลาฝึกนาน

กวําทักษะอ่ืนๆ เริ่มตั้งแตํการคัดลายมือ การเขียนตัวหนังสือให๎ถูกแบบ การสะกดตัวให๎ถูกต๎อง การ

ถํายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือให๎ผู๎อํานเข๎าใจ ตลอดจนการเขียนถ๎อยค าส านวนให๎สละสลวย 

ได๎ประโยชน๑ตรงตามจุดประสงค๑ ดังนั้นส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในชั้นต๎นๆ ระดับ ป.1 – ป.3 

ต๎องมุํงให๎เด็กเขียนให๎ถูกต๎องตามแบบแผน แตํในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรานําจะสํงเสริมให๎เด็ก

รู๎จักใช๎ความคิด สามารถแสดงออกได๎มากขึ้น โดยครูควรชี้แจงให๎นักเรียนเข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวําง

การฟ๓ง การพูด การคิด การอําน และการเขียน วําตํางชํวยสํงเสริมซึ่งกันและกัน ถ๎านักเรียนได๎ฟ๓งมาก 

อํานมาก ก็จะมีความรู๎ดี สามารถเขียนได๎ดีขึ้น และกํอนที่จะเขียนสิ่งใด ถ๎าได๎พูดแสดงความคิดเห็น 

หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎อื่นเสียกํอน ก็จะชํวยให๎เกิดความคิดในการเขียนได๎เป็นอยํางดี 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (อ๎างถึงใน วรรณี  โสมประยูร

2553: 175) ได๎ระบุมาตรฐานในการสอนเขียนให๎แกํนักเรียนในระดับชั้นตํางๆ เพ่ือมุํงหวังให๎นักเรียนมี

ความสามารถ โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มุํงหวังให๎มีทักษะในการเขียนตัวเต็มบรรทัด

และครึ่งบรรทัด เขียนได๎ถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นระเบียบสวยงาม และสื่อความได๎ เขียนอยํางมีรูปแบบได๎ 
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สามารถคิดล าดับเหตุการณ๑เกี่ยวกับเรื่องที่เขียน เขียนแสดงความนึกคิดอยํางเสรี และเขียนเชิง

สร๎างสรรค๑ได๎ มีนิสัยที่ดีในการเขียน รักการเขียน และน าการเขียนไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎ 

เพ่ิมจากประถมศึกษาปีที่ 3 ได๎แกํ เขียนเรียงความ ยํอความ กรอกแบบรายการตํางๆ ใช๎แผนภาพ

โครงเรื่องและแผนภาพความคิดเขียนสื่อสารและแสดงความรู๎สึกโดยใช๎ถ๎อยค าเหมาะสม 

ส าลี รักสุทธี (2553: 148-150) ได๎กลําวถึงแนวทางการฝึกให๎นักเรียนเขียนเป็น ไว๎ดังนี้ 

1. เขยีนค า กลุํมค าและประโยคจากภาพ 

 การให๎นักเรียนฝึกเขียนค าจากภาพ เป็นการฝึกให๎เขียนตามความรู๎ ข๎อมูลที่มี เป็นการ

เขียนจากรูปธรรมกํอนซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเขียนจากสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือการเขียนความคิด

จินตนาการให๎คนอื่นรู๎ตํอไป 

2. เขียนค า/บทสนทนาจากภาพ 

 การให๎นักเรียนฝึกการเขียนค าสนทนาของคนและสัตว๑สั้นๆ จะท าให๎นักเรียนได๎พัฒนาการ

เขียนสื่อความเพ่ือก๎าวสูํการเขียนเป็นได๎ดีขึ้น 

3. เขียนล าดับเหตุการณ๑ของเรื่อง  

 หลังจากให๎นักเรียนฝึกค าสนทนาของคน สัตว๑จากภาพที่เห็นแล๎ว ตํอไปควรให๎นักเรียนฝึก

การเขียนล าดับเหตุการณ๑ของเรื่องบ๎าง เพ่ือนักเรียนจะได๎ฝึกใช๎ความคิดหรือแปลความคิดจากภาพ

เหตุการณ๑ที่เห็นวําควรเขียนสื่อความคิดนั้นให๎คนอ่ืนได๎รู๎อยํางไร ซึ่งจะน านักเรียนสูํการพัฒนาการ

เขียนเป็นตํอไป 

4. ให๎นักเรียนฝึกเขียนข๎อค าถาม ใคร ท าอะไร ที่ไหน อยํางไร เมื่อไร ท าไม เพราะอะไร 

 เพ่ือการพัฒนาการเขียนเป็น มีความเป็นไปได๎ ควรให๎นักเรียนได๎ฝึกการเขียนค าถามจาก

ภาพ เหตุการณ๑ด๎วยข๎อค าถามท่ีมีค าถามวํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน อยํางไร เมื่อไร ท าไม เพราะอะไร 

5. เขียนไปให๎มากมาย 

 น าเรื่องที่ใกล๎ตัวนักเรียนมาเป็นสถานการณ๑ให๎ฝึกเขียนอยํางหลากหลาย เพราะในชีวิต

จริงของนักเรียนจะพบเห็น สัมผัส รับรู๎กับสิ่งใกล๎ตัวมากมาย เพ่ือเป็นการบูรณาการกับการเรียนรู๎วิชา

ศิลปะ ควรให๎เขาได๎ฝึกวาดภาพสิ่งที่พบเห็นนั้น ดังนั้นการให๎เขาได๎วาดภาพเหตุการณ๑ แล๎วเขียน

เหตุการณ๑ สิ่งใกล๎ตัวในหลายๆ รูปแบบจะท าให๎เขาพัฒนาการเขียนเป็นได๎ดียิ่งขึ้น 

6. เขียนถึงใครตํอใครในชุมชน 
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 การให๎นักเรียนได๎เขียนถึงบุคคลในชุมชน เป็นการน าสิ่งที่ใกล๎ตัว สิ่งที่เขาพบเห็นมาเป็น

สื่อธรรมชาติ ซึ่งจะท าให๎นักเรียนสนใจที่จะเขียนยิ่งขึ้น  

7. ให๎เขียนความคิดออกมาเป็นประโยค หรือเรื่องอ่ืนๆ  

 ทุกคนเกิดมามีความคิด การเขียนความคิดถือเป็นการพัฒนาการเขียนเป็นที่สูงขึ้นอีกระดับ

หนึ่ง คือให๎นักเรียนฝึกเขียนความคิดของตนเองให๎คนอ่ืนรู๎ การเขียนในขั้นนี้เป็นการเขียนในเชิง

นามธรรม หรือเขียนความคิด จินตนาการของตนให๎คนอ่ืนรับรู๎ เป็นการถํายทอดความคิดเห็นออกมา

เป็นตัวอักษร ครูสามารถฝึกให๎นักเรียนพัฒนาการเขียนได๎โดยเริ่มกิจกรรมตามล าดับดังนี้ 

1. ให๎ฝึกเขียนกลุํมค าหรือวลีตามความคิด 

2. ให๎ฝึกเขียนหรือแตํงประโยคตามความคิด จินตนาการ 

3. ให๎ฝึกเขียนจากเรื่องที่ก าหนด ควรเป็นเรื่องใกล๎ตัว เรื่องที่นักเรียนสนใจ และเรื่องที่

นักเรียนชอบ เชํน ครอบครัวของฉัน เพ่ือนของฉัน ดอกไม๎ที่ฉันชอบ 

4. ให๎นักเรียนฝึกแตํงนิทานสั้นๆ โดยฝึกเขียนเรื่องตํอเนื่อง มีตัวละครไมํมาก 

5. ควรตรวจผลงานนักเรียนอยํางละเอียด ให๎ค าชมและข๎อเสนอแนะที่ดี 

วิธีแก๎ป๓ญหานักเรียนที่เขียนไมํเป็นหรือเขียนความคิดไมํได๎ครูควรคิดหาวิธีออกแบบกิจกรรม 

หาสื่อที่จะกระตุ๎นให๎นักเรียนคิด และเขียนความคิดออกมาให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ หากกิจกรรม 

วิธีการที่ได๎ฝึกมายังคงมีป๓ญหาควรหาวิธีแก๎ไข ในที่นี่ขอเสนอวิธี โดยให๎ฝึกนักเรียนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ให๎นักเรียนฝึกแตํงประโยคเป็นประจ า ท าซ้ า ย้ า ทวน ท าบํอยๆ 

2. ให๎นักเรียนฝึกเขียนความในใจถึงเพ่ือนหรือเขียนเรื่องที่สร๎างสรรค๑เกี่ยวกับเพ่ือสมาชิกใน

ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบํอยๆ 

3. ให๎นักเรียนฝึกเขียนข๎อความโดยใช๎ค าพูดที่ครูก าหนดให๎หลายๆ ค า จากนั้นให๎นักเรียนฝึก

เขียนจากค าที่นักเรียนคิดข้ึนเอง 

4. ให๎นักเรียนเลํนเกมตํางๆ ที่เกี่ยวกับการสร๎างประโยค หรือแก๎ไขประโยคให๎สมบูรณ๑และ

ถูกต๎อง 

5. ให๎นักเรียนฝึกแยกประโยคที่ใช๎ค าไมํเหมาะสมในการแตํงประโยคออกจากกลุํมประโยคที่

ก าหนดให๎ 

6. ให๎นักเรียนฝึกเขียนความคิดของสัตว๑ คนที่เห็นในเหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวัน และภาพ

สัตว๑ คน ที่ครูก าหนด 
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 สรุปได๎วํา การสอนการเขียนนั้น ครูจะต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติเพ่ือทักษะการ

เขียนอยํางสม่ าเสมอควบคูํไปกับการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ทั้งการฟ๓ง การพูด การคิด และการอําน ต๎อง

พยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎แตกตํางและหลากหลายเพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนที่

นําสนใจ ครูสามารถฝึกให๎นักเรียนพัฒนาการเขียนหรือแก๎ป๓ญหานักเรียนที่เขียนไมํเป็นได๎โดยการ

ออกแบบกิจกรรมตําง ๆ เชํน ฝึกให๎แตํงประโยคเป็นประจ า เลํนเกมเกี่ยวกับการสร๎างประโยค ฝึก

เขียนจากสิ่งเรื่องใกล๎ตัวในชีวิตประจ าวัน และเมื่อนักเรียนเขียนตามที่มอบหมายแล๎วครูควรรีบตรวจ

ให๎เสร็จแล๎วคืนให๎นักเรียนพร๎อมทั้งเขียนติชมอยํางชัดเจนเพ่ือวํานักเรียนจะได๎ทราบวําตนมีข๎อด๎อย

อยํางไรทั้งนี้เป็นการชํวยให๎นักเรียนมีก าลังใจในการเขียนตํอไป และจากแนวคิดเรื่องการสอนการ

เขียนข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎น ามาใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาความสามารถด๎านการเขียน

สื่อความของนักเรียนให๎ดียิ่งขึ้น 

 

แนวการวัดและประเมินผลการเขียน 

สนิท ตั้งทวี (2529 อ๎างถึงใน สุวัฒน๑ วิวัฒนานนท๑ 2554: 93) กลําววํา ในการประเมินทักษะ
การเขียนนั้น พิจารณาที่ผลงานเขียนโดยพิจารณาจากด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

1. ด๎านเนื้อหา เนื้อเรื่อง พิจารณาจากความชัดเจน คือ มีการสะกดค าที่ถูกต๎อง มีความ
ชัดเจนในด๎านการใช๎ถ๎อยค า จะชํวยให๎การสื่อความหมายระหวํางผู๎เขียนและผู๎อํานได๎ตรงกัน ได๎แกํ 
การใช๎ค าที่รู๎จักกันดีอยูํแล๎ว ไมํควรใช๎ค าศัพท๑เฉพาะถ๎าไมํจ าเป็น การใช๎ค าที่สื่อสร๎างความเข๎าใจและ
การใช๎ค าที่มีความสมบูรณ๑ซึ่งเป็นการงํายตํอการอําน ความกระชับในเนื้อเรื่อง คือ การใช๎ค าน๎อยแตํ
ให๎ความหมายที่ชัดเจนและมีน้ าหนัก ความประทับใจ คือ ความรู๎สึกที่เกิดจากการที่ผู๎เขียนใช๎ถ๎อยค า
เร๎าความรู๎สึกของผู๎อําน ความไพเราะ คือ การเลือกใช๎ค าที่มีเสียงไพเราะรื่นหู การสร๎างภาพ คือ การ
ใช๎ถ๎อยค าที่ท าให๎เกิดความรู๎สึกและอารมณ๑ โดยใช๎ค าที่แสดงออกเป็นรูปธรรมได๎ 

2. ด๎านการล าดับเรื่อง การเรียบเรียงเรื่อง มีความราบรื่น ไมํสะดุด 
3. ด๎านโครงสร๎างของประโยค คือ การพิจารณาถึงไวยากรณ๑ที่ใช๎ในงานเขียน มีการ

เรียงล าดับของวลีและอนุประโยคท่ีถูกต๎อง 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 112) ได๎กลําวถึงการตรวจผลงานการเขียนไว๎วํา พิจารณา

ความถูกต๎องของการเขียนสะกดค า การใช๎ภาษา และการเขียนเรียงล าดับถ๎อยค าถูกต าแหนํงหน๎าที่ 

ข๎อส าคัญคือ ตอบตรงค าถาม ถ๎ามีนักเรียนท าไมํถูกต๎อง ครูชี้แจงข๎อที่ควรแก๎ไขเพ่ือให๎ดีขึ้ นในครั้ง

ตํอไป 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 56) ได๎เสนอแนวคิดวํา ในการประเมินทักษะการเขียนนั้น
ให๎พิจารณาที่ผลงานเขียนในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
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1. ด๎านเนื้อหา เรื่องราวของเนื้อหา การบอกให๎ชัดเจนแนํนอวําจะเขียนเพ่ืออะไร การใช๎
ส านวนภาษาให๎เหมาะกับวัตถุประสงค๑ท่ีเขียน 

2. ด๎านการล าดับเรื่อง โครงสร๎างของเรื่อง การจัดล าดับความคิดของเรื่องที่เขียนได๎ตํอเนื่อง
และสอดคล๎องกัน ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญและมีรายละเอียดครบถ๎วน 
 อัจฉรา ชีวพันธ๑ (2546: 65-66) กลําววําในการตรวจผลงานการเขียนของนักเรียน ครูควร

ตรวจและให๎การติชมโดยพยายามให๎ก าลังใจแกํเด็ก โดยมุํงความสนใจและให๎ความส าคัญกับ

ความสามารถและความพยายามในการถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดมากกวําจะใสํใจในการสะกดการันต๑

จนมากเกินไป ทั้งนี้เพราะนักเรียนในระดับประถมศึกษามักจะมีจินตนาการและความคิดในการเขียน

ได๎ดีแตํก็ยังบกพรํองในเรื่องการใช๎ภาษาและการใช๎ค าในการสื่อความอยูํบ๎าง ดังนั้น ครูจึงควรมีความ

ระมัดระวังในการตรวจแก๎งานของนักเรียนนอกจากนี้ครูควรเขียนวิจารณ๑ติชมให๎นักเรียนทราบถึงข๎อดี

และข๎อด๎อยของตน ให๎เขารู๎วําเขามีสํวนใดดีแล๎ว หรือมีสํวนใดต๎องปรับปรุงแก๎ไข ดังนั้นในการตรวจ

ครูจึงไมํควรขีดเครื่องหมายถูกหรือให๎แตํคะแนนเทํานั้น ครูควรจะให๎ค าติชมไปด๎วยเพ่ือประโยชน๑แกํ

นักเรียนได๎น าไปพัฒนาการเขียนอยํางเต็มที่ 

Stewing and Norberg (1995 อ๎างถึงใน สุวัฒน๑ วิวัฒนานนท๑ 2554: 92) กลําวถึงการ
พิจารณาทักษะการเขียน โดยค านึงถึงเรื่องตําง ๆ ดังนี้ 

1. ด๎านเนื้อเรื่อง มีความสัมพันธ๑กับหัวเรื่อง และมีการบูรณาการตามความคิดของตน 
2. การจัดระบบของข๎อเขียน เชํน มีความตํอเนื่องทางความคิด เป็นต๎น 
3. รูปแบบของภาษาและการใช๎ เชํน ระดับของน้ าเสียงที่แสดงออกในข๎อเขียน ค าศัพท๑ที่

ถูกต๎องเหมาะสม 
จากการศึกษาแนวการวัดและประเมินผลการเขียนข๎างต๎น สรุปได๎วํา ในการวัดและ

ประเมินผลการเขียนนั้น ครูควรพิจารณาทักษะการเขียนของนักเรียน ในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ การเขียน

สะกดค า การใช๎ภาษา โครงสร๎างประโยค เนื้อหา การล าดับเรื่อง และครูควรเขียนวิจารณ๑ติชมให๎

นักเรียนทราบถึงข๎อดีและข๎อด๎อยในงานเขียนของตนเองเพ่ือให๎สามารถน าไปพัฒนาการเขียนให๎ดี

ยิ่งขึ้น ซึ่งผู๎วิจัยได๎น าแนวคิดการประเมินการเขียนข๎างต๎นนี้ มาเป็นแนวทางในการจัดท าใบความรู๎และ

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู๎  เ พ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกการเขียนสื่อความและพัฒนา

ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความให๎ดียิ่งขึ้น 

 

ความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียน 

 กรรณิการ๑ พวงเกษม (2534: 1) ได๎กลําวถึงความส าคัญของการอํานและการเขียนตํอการ
เรียนไว๎วํา การอํานและการเขียนเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของการศึกษาเลําเรียนในระดับประถมศึกษา 
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นักเรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาตํางๆ มากน๎อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูํกับความสามารถจับ
ใจความเรื่องที่อําน และสามารถเขียนถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดจากเรื่องที่อําน เขียนขยายความจากที่
อําน เขียนบรรยายสิ่งที่ได๎อําน เขียนประยุกต๑ โดยใช๎ความส าคัญจากสิ่งที่เคยอํานรวมกับความรู๎สึกนึก
คิดของตน  
 นักเรียนที่มีความสามารถในการอําน คือ อํานข๎อความตํางๆ ถูกต๎อง และเมื่ออํานแล๎ว
สามารถตีความ จับใจความได๎ จะประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาตําง ๆ ทุกวิชาดีกวํานักเรียนที่มี
ความสามารถในการอํานน๎อย  
 เด็กที่มีความสามารถในการอํานจะประสบความส าเร็จในการเขียนมาก มีจินตนาการใน
ทางการใช๎ภาษาดี เพราะเขาได๎เรียนรู๎แนวทางการใช๎ค าตําง ๆ จากส านวนภาษาในหนังสือตําง ๆ ที่
เขาอํานพบ 

สุรธวัช ศรีธวัช (2533: 2) ได๎กลําวถึงการสอนอํานและสอนเขียนไว๎ดังนี้ ในการสอนอํานและ

เขียนผู๎สอนจะต๎องเลือกหนังสือที่จะน าไปใช๎ทั้งสามประเภท คือ บันเทิงคดี สารคดี และเรื่องราวที่

ผู๎อํานจะต๎องติดตามและท าตามค าแนะน า ในลักษณะการประพันธ๑ของหนังสือจะต๎องมีทั้งชนิด    

ร๎อยแก๎ว และร๎อยกรอง ได๎แกํ โคลง ฉันท๑ กาพย๑และกลอน เนื้อหาของหนังสือจะต๎องประกอบไปด๎วย

หลากรสและหลายสาระ เพื่อผู๎เรียนจะได๎มีประสบการณ๑กว๎างไกล น าไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ในชีวิต ใน

ระยะแรก ๆ คงจะต๎องใช๎เรื่องสั้น ๆ งําย ๆ แล๎วจึงคํอย ๆ เพ่ิมความยาวและความยากให๎มากยิ่งขึ้นที

ละเล็กทีละน๎อย ควรจะใช๎ร๎อยแก๎วกํอนใช๎ร๎อยกรองเพราะผู๎เรียนเข๎าถึงได๎งํายกวํา 

 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 110 – 112) ได๎กลําวถึงการสอนอํานให๎สัมพันธ๑กับการเขียน
โดยใช๎โครงสร๎างตํางกันไว๎วํา โครงสร๎างของเรื่องเป็นกรอบที่แสดงให๎เห็นแนวคิดเพ่ือก าหนดบทบาท
ของการด าเนินเรื่องซึ่งแตํละเรื่องจะมีโครงสร๎างในลักษณะตําง ๆ กัน บางเรื่องเป็นเหตุเป็นผล บาง
เรื่องเป็นการแก๎ป๓ญหา บางเรื่องแสดงเหตุการณ๑เปรียบเทียบหรือบางเรื่องแสดงเหตุการณ๑ตํางกัน 
เหลํานี้เป็นต๎น โครงสร๎างที่มีลักษณะแตกตํางกันนี้ยํอมมีความนําสนใจอยูํในตัวเอง โดยที่สามารถ
น ามาใช๎เป็นสื่อพัฒนาการอําน – เขียนได๎ สิ่งส าคัญคือ ถ๎าผู๎อํานหาโครงสร๎างของเรื่องพบก็จะสามารถ
สรุปออกมาเป็นแนวคิดได๎ อยํางไรก็ตามป๓ญหาที่ปรากฏอยูํในป๓จจุบันคือ นักเรียนบางคนอํานแล๎ วไมํ
สามารถสรุปความและไมํสามารถหาแนวคิดของเรื่องที่อําน นอกจากนั้นยังมีความรู๎ไมํเพียงพอในการ
พิจารณาโครงสร๎าง ค าวํา “ความรู๎” ในที่นี้เกี่ยวข๎องกับประสบการณ๑ทางภาษาอันหมายถึงค าและ
ความหมายของค า ซึ่งได๎รับการสะสมมามากพอที่จะใช๎เป็นพ้ืนฐานในการอํานเรื่องให๎เข๎ าใจจนสรุป
ความไมํได๎ J.A. Piccolo กลําววํา ประเด็นส าคัญ ครูควรจะสอนให๎นักเรียนเข๎าใจโครงสร๎างของสาร
ให๎สามารถวิเคราะห๑ออกมาได๎ อยํางไรก็ตาม B.B. Ambruster และคณะ ให๎ข๎อคิดไว๎วํา การให๎ผู๎อําน
วิเคราะห๑โครงสร๎างของสารเพียงอยํางเดียวยังไมํเป็นการเพียงพอ ควรพัฒนาควบคูํไปกับการเขียน 
เพราะทักษะทั้งสองมีความสัมพันธ๑กันอยํางใกล๎ชิด เมื่อผู๎อํานอํานเรื่องแล๎วควรเขียนสรุปความออกมา
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เป็นแนวคิดโดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎อง สิ่งที่ครูได๎พบคือนักเรียนที่มีป๓ญหาในการอํานมักจะมีป๓ญหา
เกี่ยวกับการเขียนด๎วย ดังนั้น จึงควรพัฒนาไปพร๎อมกันด๎วยการจัดกิจกรรมการสอนให๎มีความสัมพันธ๑
ในทักษะทั้งสอง 
 รูปแบบของการสอนโดยใช๎เรื่องที่มีโครงสร๎างตํางกันเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอําน – เขียน มี

ดังนี้ 

1.  อํานหัวข๎อส าคัญกํอนแล๎วจึงอํานเนื้อเรื่องอยํางละเอียด ในขั้นตํอไปจึงให๎เขียนสรุปเรื่อง

โดยยกเฉพาะประเด็นส าคัญ 

2.  อํานเรื่องท่ีมีโครงสร๎างไมํซับซ๎อน ใช๎ภาษาไมํยากจนเกินไป และควรอํานหลายเรื่องเพ่ือให๎

เห็นโครงสร๎างที่แตกตํางกัน 

3. อํานเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับความจริง และมีลักษณะเป็นรูปธรรมอันเก่ียวข๎องกับประสบการณ๑

ของผู๎อําน จะชํวยให๎เข๎าใจเรื่องได๎รวดเร็ว 

 จากรูปแบบดังกลําวเป็นตัวอยํางส าหรับครู เพ่ือเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ โดยจัด

กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับรูปแบบเหลํานั้น 

 วิธีการด าเนินการสอนโดยใช๎สื่อที่มีโครงสร๎างตํางกันเพ่ือพัฒนาทักษะการอําน – เขียน 

สามารถด าเนินการได๎ดังนี้  

1.  ให๎ค าจ ากัดความค าวํา “โครงสร๎าง” หมายถึง กรอบของแนวคิดเพ่ือก าหนดบทบาทของ

การด าเนินเรื่องราวโครงสร๎างของเรื่องมีหลายแบบ คือ 

1.1 โครงสร๎างแสดงการแก๎ป๓ญหา หมายถึง “เหตุการณ๑” ในเรื่องที่แสดงให๎เห็นถึง

ป๓ญหาและวิธีแก๎ป๓ญหา 

1.2 โครงสร๎างแสดงความแตกตําง หมายถึง “เหตุการณ๑” หรือลักษณะของตัวละคร 

สถานที่ และสภาพแวดล๎อมที่แสดงให๎เห็นถึงความแตกตํางกัน  

1.3 โครงสร๎างแสดงการเรียงล าดับเหตุการณ๑ หมายถึง การด าเนินเรื่องที่เรียงล าดับ

เหตุการณ๑ 

1.4 โครงสร๎างแสดงเหตุและผล หมายถึง เหตุการณ๑ในเรื่องที่แสดงความเป็นเหตุและ

เป็นผล 

2. แนะน าวิธีอํานโดยเน๎นการอํานอยํางละเอียดเพื่อท าความเข๎าใจเหตุการณ๑ในเนื้อเรื่อง โดย

สังเกตค าส าคัญในเรื่อง ความหมายของค า และลักษณะของเรื่องที่อําน เมื่ออํานจบแล๎วควรทบทวน

เพ่ือหาข๎อสรุป  
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3. แจกเรื่องที่เตรียมไว๎ให๎นักเรียนทุกคนอําน โดยแจกทีละเรื่อง เมื่อนักเรียนอํานจบแล๎วให๎

อภิปรายเพ่ือหาข๎อสรุปจากเรื่องที่อําน กํอนอ่ืนให๎หาค าที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ แล๎วค๎นหาป๓ญหาที่

เกิดข้ึน และวิธีแก๎ป๓ญหา 

ศิริพร ลิมตระการ (2533 อ๎างถึงใน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2548: 25–26) 

ได๎อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางการอํานและการเขียนไว๎วํา การอําน คือการเขียน ในทางกลับกัน การ

อํานเพื่อค๎นหาความจริง (Scanning) คล๎ายกับ คิด–กํอน–เขียน ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อความหมายที่

ดี เป็นขบวนการที่ใช๎ในการเขียนเพ่ือสื่อความหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ถ๎านักเรียนสํวนมากใช๎ศิลปะ

นี้ได๎เป็นอยํางดีแล๎ว จะได๎ความคิดและข๎อมูลโดยการเริ่มต๎นตั้งแตํแรก ตัดสินใจได๎หลังจากอํานไปได๎ 

2–3 ประโยควําจะอํานตํอหรือไมํ นักเขียนหลายคนใสํใจความส าคัญไว๎ในตอนกลางของเรื่อง ซึ่งผู๎อําน

ต๎องค๎นให๎พบในการอํานให๎ได๎ความมากท่ีสุดและเร็วที่สุด จึงควรสร๎างนิสัยการจับใจความส าคัญ 

Stotsky (1983 อ๎างถึงใน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2548: 26) ได๎รวบรวม

งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ๑ของการอํานและการเขียน พบวํา งานวิจัยสํวนมากจะศึกษาอิทธิพล

ของการเขียนที่มีตํอการพัฒนาการอําน และพบวํา 1. นักเขียนที่ดีมักจะเป็นนักอํานที่ดี 2. นักเขียนที่

ดีมักจะอํานมากกวํานักเขียนที่ไมํเกํง 3. นักเขียนที่ดีมักจะเขียนเป็นประโยคที่ดีกวํานักเขียนที่ไมํเกํง 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548: 26-27) ได๎กลําวถึงกระบวนการอําน–เขียน 

และระบบปฏิกิริยาไว๎วํา กระบวนการอําน–เขียน ประกอบด๎วยสํวนยํอย 4 สํวน ดังนี้  

1. ผู๎เขียนหรือผู๎สร๎างรหัส (Encoder) 

2. เรื่องหรือสิ่งที่ผู๎เขียนแตํงขึ้น 

3. ผู๎อํานหรือผู๎แปลรหัส (Decoder) 

4. สิ่งแวดล๎อมท่ีสื่อความหมาย 

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่ 7 การสรุปกระบวนการอําน–เขียน และระบบปฏิกิริยา  

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. (กรุงเทพฯ : องค๑การรับสํงสินค๎าและพัสดุ

ภัณฑ๑ (ร.ส.พ.), 2548. 

ในด๎านการเขียนสื่อความหมาย ผู๎เขียนเป็นแหลํงขําว เขามีความคิดต๎องการจะสื่อออกไปและ

ในการแสดงความคิดดังนี้ (Encoding) ข๎อมูลก็จะแปรรูปเป็นค าและตัวอักษรตําง ๆ ในการท าเชํนนี้

ผู๎เขียนจะน านิสัยตําง ๆ การแสดงความคิด ความรู๎ประสบการณ๑ของเขา ความรู๎ทั่ว ๆ ไป ภาษา 

ทัศนคติ คํานิยม สิ่งที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งสมมติฐานเกี่ยวกับภาษาและเนื้อเรื่องที่น ามาแสดงในท านอง

เดียวกัน ผู๎อํานจะต๎องแปลรหัสความคิดของผู๎แตํง จะต๎องน าความรู๎ประสบการณ๑ ตลอดจนภาษา 

ศัพท๑ ไวยากรณ๑ สมมติฐานเกี่ยวกับภาษา ทัศนคติ คํานิยม สิ่งที่เกี่ยวข๎องมาสูํการอํานด๎วย 

เรื่อง (Text) ประกอบด๎วยความคิด ความหมายซึ่งผู๎แตํงได๎แตํงขึ้น เรื่องประกอบด๎วย

สัญลักษณ๑ทางภาพเขียนแทนค าและการเรียบเรียงถ๎อยค าเป็นไปตามกฎเกณฑ๑ เพราะเรื่องนี้เป็น

หนํวยของความหมาย การสร๎างและการถอดรหัสมักจะเกิดในสิ่งแวดล๎อมที่สื่อความหมาย (Context 

or Communicative Environment) ซึ่งประกอบด๎วยสิ่งตําง ๆ สังคม วัฒนธรรม เวลา และสถานที่

สถานการณ๑ อิทธิพลของผู๎เขียนในระหวํางการเขียน ซึ่งจะสะท๎อนถึงผลงานของเขาและวิธีที่ผู๎อํานจะ

ตีความด๎วย ดังนั้น การอํานมีสํวนชํวยในการเขียน มีกฎ 6 ข๎อที่จะชํวยในการอํานให๎เข๎าใจอยําง

รวดเร็ว คือ 

1. อํานให๎มากขึ้น 

2. เรียนรู๎วิธีอํานเพื่อจับใจความส าคัญ 

3. อํานเรื่องท่ีท๎าทายความเข๎าใจ (เรื่องยาก ๆ) 

4. แบํงเวลาให๎เป็น 

การอําน 
ผู๎อํานหรือ 

ผู๎แปลรหัส 

เนื้อเรื่อง  

(Context of Communicative Environment) 

การเขียน ผู๎เขียนหรือ 

ผู๎สร๎างรหัส 

เรื่อง ความหมาย 

และความคิด 
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5. อํานให๎เร็วอยํางเป็นธรรมชาติและอัตโนมัติ 

6. และพัฒนานิสัยการอํานอยํางมีสมาธิ 

 จากการศึกษาความสัมพันธ๑ของการอํานและการเขียนดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา การอําน

และการเขียนเป็นรากฐานที่ส าคัญในการเรียนวิชาตํางๆ เพราะเมื่อนักเรียนอํานเรื่องแล๎วควรที่จะ

สามารถจับใจความเรื่องที่อําน แล๎วควรเขียนสรุปความออกมาเป็นแนวคิดโดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎อง 

เพราะฉะนั้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ทักษะทั้งสองมีความสัมพันธ๑กัน เพ่ือพัฒนานักเรียน

ให๎มีทักษะการอํานที่ดีควบคูํไปกับการมีทักษะการเขียนที่ดีด๎วย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียน 

ประภาพร ชัยปุายาง (2549: 117-118) ได๎ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านการอํานเชิง
วิเคราะห๑และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-
Plus มีวัตถุประสงค๑คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลัง
ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
จ านวน 34 คน โรงเรียนอ านวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎มาโดยการสุํมห๎องเรียนด๎วยวิธีการ
จับสลาก เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus 
แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus โดยในการ
พัฒนาความสามารถด๎านการเขียนสื่อความได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการวัดความสามารถด๎านการเขียนสื่อ
ความไว๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) การจัดล าดับเหตุการณ๑ 2) การเขียนประโยคได๎ถูกต๎อง 3) เขียนสะกดค าได๎
ถูกต๎อง 4) เขียนสื่อความหมายจากเรื่องที่อําน และ 5) ประโยชน๑จากการน าข๎อมูลไปใช๎ผลการศึกษา
พบวํา ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค KWL-Plus แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎ 

วนิดา กุลภัทร๑แสงทอง (2554: 72–96) วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร๎างสรรค๑โดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
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แบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น ให๎มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ๑ 80/80 3) เพ่ือทดลองใช๎แบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑โดยใช๎ข๎อมูล
ท๎องถิ่น 4) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตํอแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑โดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่นและ
คุณลักษณะรักความเป็นไทย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ๑ สังกัดเทศบาลเมืองกระทุํมแบน จ านวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑ แบบสอบถาม แบบฝึก และ
แบบทดสอบโดยมีเกณฑ๑ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑ 6 
รายการ ได๎แกํ 1) การตั้งชื่อเรื่อง 2) การใช๎ภาษาสื่อความได๎ชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรู๎สึกคล๎อยตาม 
3) เนื้อเรื่อง 4) ล าดับเนื้อหาได๎ตํอเนื่องสอดคล๎องกันทั้งเรื่อง 5) การคิดริเริ่ม และ 6) การสะกดค า ผล
การศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑โดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนด๎วยแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑โดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น 
กํอนและหลังเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังกเรียนสูง
กวํากํอนเรียน  

นิลวรรณ ชูวิวัฒน๑รัตนกุล (2554: 157-160) ได๎วิจัยเรื่องการพัฒนาการอํานเชิงวิเคราะห๑และ
เขียนสื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC 
รํวมกับชุดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการอํานเชิง
วิเคราะห๑และเขียนสื่อความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ภาษาไทยของนักเรียน กํอนและหลัง
ได๎รับการสอนโดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม 3) เปรียบเทียบ
ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความภาษาไทยของนักเรียน กํอนและหลังได๎รับการสอนโดยใช๎การ
เรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการ
เรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม กลุํมตัวอยํางในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยูํในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ๎านถ้ าลา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จ านวน 20 คน โดยการสุํมแบบกลุํม โดยในการพัฒนาการ
เขียนสื่อความได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการวัดความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียน 5 ด๎าน ดังนี้ 
1) เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ๑กับชื่อเรื่อง 2) การเขียนล าดับเรื่องมีความตํอเนื่อง 3) การใช๎ภาษา 4) 
เขียนได๎ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ๑และ 5) เขียนสะอาด สวยงามและเรียบร๎อย ผลการวิจัยพบวํา 
ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎รับการสอนโดย
ใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค CIRC รํวมกับชุดกิจกรรม หลังการเรียนสูงกวํากํอนการเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ส าลี รักสุทธี (2554: 196 – 197) ได๎วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ภาษาไทยด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความ ระหวํางการใช๎แผนผังความคิดกับ
นวัตกรรมแบบเปิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎
แผนผังความคิด และการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมแบบเปิดตามเกณฑ๑ 80/80 2) หาคําดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ทั้ ง 2 แบบ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหวํางกลุํมที่เรียนโดยใช๎
แผนผังความคิด กับกลุํมที่เรียนโดยใช๎นวัตกรรมแบบเปิด และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตํอการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความโดยใช๎
แผนผังความคิด กับนวัตกรรมแบบเปิด กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ๎านนาขํา และโรงเรียนบ๎านวังจานโนนส าราญ กลุํม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุํมที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 52 คน 
ซึ่งได๎มาโดยวิธีการสุํมแบบกลุํม (Cluster Sampling) แยกเป็นกลุํมทดลองที่ 1 เรียนโดยใช๎แผนผัง
ความคิดได๎แกํนักเรียนโรงเรียนบ๎านนาขํา จ านวน30 คน และกลุํมทดลองที่ 2 เรียนโดยใช๎นวัตกรรม
แบบเปิด ได๎แกํ นักเรียนโรงเรียนบ๎านวังจานโนนส าราญ จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยมี 3 
ชนิด ได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนรู๎  2 แบบ ๆ ละ 10 แผน ท าการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความ และ 3) แบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความโดยใช๎
แผนผังความคิด กับนวัตกรรมแบบเปิด ผลการวิจัย พบวํา 1. แผนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎าน
การอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความโดยใช๎แผนผังความคิด และแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
นวัตกรรมแบบเปิด มีประสิทธิภาพเทํากับ 86.02/84.50 และ 83.47/81.02 ตามล าดับ 2. แผนการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความโดยใช๎แผนผังความคิด และ
แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมแบบเปิด มีคําดัชนีประสิทธิผลเทํากับ 0.6890 และ 0.6338 
ตามล าดับ 3. นักเรียนกลุํมที่เรียนโดยใช๎แผนผังความคิด และกลุํมที่เรียนโดยใช๎นวัตกรรมแบบเปิดมี
ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความไมํแตกตํางกัน 4. นักเรียนกลุํมที่เรียนโดย
ใช๎แผนผังความคิด และกลุํมที่เรียนโดยใช๎นวัตกรรมแบบเปิด มีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทย
ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความโดยรวมอยูํในระดับมาก 
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สรุปได๎วํา นักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีสอนรูปแบบตําง  ๆ จะมี
ความสามารถในการเขียนสูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎ การเขียนเป็นทักษะการแสดงความรู๎ ความ
คิดเห็น และประสบการณ๑ โดยเกิดจาการจัดระบบความคิดจากเรื่องราว ความรู๎ และประสบการณ๑ที่
ได๎จากการแปลความ ตีความ ตั้งค าถาม สรุปยํอและสรุปความจากการฟ๓งและการอําน การเขียนเป็น
ทักษะที่สามารถสํงเสริมและพัฒนาได๎ การฝึกทักษะการเขียนให๎กับนักเรียนตั้งแตํระดับชั้น
ประถมศึกษา จะเป็นพ้ืนฐานที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านการเขียนที่ดี สามารถน าทักษะการเขียนไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ทั้งในการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ ด๎วย และการ ใช๎เทคนิควิธีสอนที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู๎นั้น นอกจากจะท าให๎นักเรียนมีความสามารถในการเขียนแล๎วยังท าให๎
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นด๎วย 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑เกณฑ๑ในการวัด
ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนเป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 1) เนื้อเรื่อง 2) ความสัมพันธ๑ของ
ชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่อง 3) การใช๎ภาษาสื่อความได๎ชัดเจนเห็นภาพ 4) การเขียนล าดับเรื่องมีความ
ตํอเนื่อง 5) การเขียนสะกดค าได๎ถูกต๎อง 

 

สรุป 

 
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และ

เขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT นั้น ผู๎วิจัยได๎
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ซึ่งได๎ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างทางสมองกับการคิด ประวัติความเป็นมา
รูปแบบของผู๎เรียน 4 แบบหลักการจัดกิจกรรมการเรียน ล าดับขั้นการจัดกิจกรรมการเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT บทบาทของครูและนักเรียน ข๎อควรค านึงถึงและประโยชน๑ของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ได๎ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการอํานเชิงวิเคราะห๑ ซึ่งประกอบด๎วย 
ความหมาย ความส าคัญขั้นตอนการอํานเชิงวิเคราะห๑ และแนวการวัดและประเมินผลการอํานเชิง
วิเคราะห๑และได๎ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความหมายความส าคัญและจุดมุํงหมายของการเขียนสื่อ
ความ ประเภทของการเขียน องค๑ประกอบและหลักของการเขียนที่ดี การสอนการเขียน ความสัมพันธ๑
ของการอํานและการเขียน นอกจากนี้เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจมากขึ้นและเพ่ือให๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ผู๎วิจัยยังได๎ศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT การอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความสรุปวํา การ
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จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สามารถพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ
ของนักเรียนให๎สูงขึ้นได ๎
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบ 
One - Shot case study (มาเรียม นิลพันธุ๑, 2555: 143) โดยมีวัตถุประสงค๑คือ 1) เพ่ือศึกษา
ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง 
การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎
แบบ 4 MAT ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการทดลอง 

 2. ขั้นสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ 

 3. ขั้นด าเนินการทดลอง 

 4. ขั้นวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง 

 1. ประชากร 

 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 

ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี จ านวน 3 ห๎องเรียน 

นักเรียนจ านวน 98 คน 

 2. กลุํมตัวอยําง  

 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน

เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี ที่ก าลังศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห๎องเรียน มีนักเรียน 30 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย

(Simple Random Sampling) ด๎วยวิธีการจับสลาก โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยสุํม 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.1 ตัวแปรต๎น (Independent Variables) ได๎แกํ การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได๎แกํ  

  3.2.1 ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 
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  3.2.2 ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ 

  3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

 4. เนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สาระที่ 1 การอําน และสาระที่ 2 การ

เขียน ได๎แกํ การอํานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อํานการแยกข๎อเท็จจริง

และข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานการสรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

การเขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจน เหมาะสม และเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยเนื้อหาสํวน

ที่เป็นกิจกรรมการอํานเชิงวิเคราะห๑และการฝึกความสามารถการเขียนสื่อความ ใช๎บทอํานประเภท

ขําว เรื่องเลําจากประสบการณ๑ เรื่องสั้น สารคดี และบทความ 

5. ระยะเวลา 

ในการทดลองครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดระยะเวลาที่ใช๎ในการทดลองด๎วยแผนการจัดการ

เรียนรู๎แบบ 4 MAT ตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกอบด๎วยแผนจ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 

6. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการ

วิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบ One - Shot case study (มาเรียม นิลพันธุ๑, 

2555: 143) มีรูปแบบการทดลอง ดังนี้ 

 
ทดลอง สอบหลัง 

X T2 
 
 X หมายถึง   การจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT 
 T2 หมายถึง   ความสามารถด๎านการอํานและการเขียนสื่อความหลังการทดลอง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

1. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 
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1. แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑

และการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม

ทั้งหมด 15 ชั่วโมง ประกอบด๎วยเนื้อหาจากบทอํานประเภทขําว เรื่องเลําจากประสบการณ๑ เรื่องสั้น 

สารคดี และบทความ 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ เป็น

แบบทดสอบที่ใช๎ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จ านวน 1 ฉบับ เป็นข๎อสอบปรนัยชนิด

เลือกค าตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ 30 คะแนน เพ่ือวัดความสามารถด๎าน

การอํานเชิงวิเคราะห๑ และข๎อสอบอัตนัย 1 ข๎อ 20 คะแนน เพ่ือวัดความสามารถด๎านเขียนสื่อความ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT จ านวน 1 

ฉบับ มีจ านวน 16 ข๎อ โดยแบํงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT ประกอบด๎วยด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านบรรยากาศในการ

เรียนรู๎ และด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎ เป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 

3 ระดับ จ านวน 15 ข๎อ และตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) ให๎นักเรียนเขียน

แสดงความคิดเห็นที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิง

วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ จ านวน 1 ข๎อ 

 2. การสร๎างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

2.1 การสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เรื่องการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียน  

สื่อความ จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง ประกอบด๎วยเนื้อหาจากบทอําน

ประเภทขําว เรื่องเลําจากประสบการณ๑ เรื่องสั้น สารคดี และบทความมีข้ันตอนดังนี้  

2.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา กลุํม

สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย วิเคราะห๑สาระการเรียนรู๎แกนกลาง ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 

2.1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความสามารถ

ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ เลือกและก าหนดเนื้อหาตําง ๆ เพ่ือน ามาเป็นบทอํานใน

แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT โดยเลือกเนื้อหาเป็นขําว เรื่องเลําจากประสบการณ๑ เรื่องสั้น    

สารคดี และบทความ ค านึงถึงความยากงําย ความนําสนใจ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับเวลา และมี

ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  

2.1.3 ศึกษาวิธีการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT จากงานวิจัยและเอกสาร

ที่เก่ียวข๎อง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนตามวัฏจักรการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีข้ันตอน 8 ขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน 
ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไปประยุกต๑ใช๎ 
ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู๎ 

จากนั้นน ามาสร๎างสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 
15 ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหา ตัวชี้วัด และจุดประสงค๑การเรียนรู๎ ดังนี้ 

 

ตารางที ่6 เนื้อหา ตัวชี้วัด จุดประสงค๑การเรียนรู๎ หนํวยการเรียนรู๎ที่ 7 แรงพิโรธจากฟูาดิน 

แผนที่ บทอ่าน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน เวลา 

1 ขําว 

 

ท 1.1 ป4/3 

ท 1.1 ป4/4 

ท 1.1 ป4/6 

ท 2.1 ป4/2 

ท 2.1 ป4/7 

1. ตอบค าถามและอธิบาย

เรื่องราวจากขําวได๎  

2. เรียงล าดับเหตุการณ๑จาก

ขําวได ๎

3. แยกข๎อเท็จจริงและ

ข๎อคิดเห็นจากขําวได ๎

4. สรุปใจความส าคัญจาก

ขําวได ๎

5. บอกข๎อคิดจากขําวและ

น าไปประยุกต๑ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันได ๎

6. น าข๎อคิดจากขําวมาเขียน

เป็นเรื่องตามจินตนาการได ๎

1. สร๎างประสบการณ๑ 

2. วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

3. ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

4. พัฒนาความคิดรวบยอด 

3 

ช่ัวโมง 

5. ปฏิบัติตามความคิด 

รวบยอด 

6. วางแผนและสร๎างผลงาน 

7. วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

8. น าเสนอและแลกเปลี่ยน

ความรู ๎
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ตารางที ่6 เนื้อหา ตัวชี้วัด จุดประสงค๑การเรียนรู๎ หนํวยการเรียนรู๎ที่ 7 แรงพิโรธจากฟูาดิน (ตํอ) 

แผนที่ บทอ่าน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน เวลา 

2 เรื่องเลํา 

จาก 

ประสบการณ๑ 

 

ท 1.1 ป4/3 

ท 1.1 ป4/4 

ท 1.1 ป4/6 

ท 2.1 ป4/2 

ท 2.1 ป4/7 

1. ตอบค าถามและอธิบาย

เรื่องราวจากเรื่องเลําจาก

ประสบการณ๑ได๎  

2. เรียงล าดับเหตุการณ๑จาก

เรื่องเลําจากประสบการณ๑ได ๎

3. แยกข๎อเท็จจริงและ

ข๎อคิดเห็นจากเรื่องเลําจาก

ประสบการณ๑ได ๎

4. สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง

เลําจากประสบการณ๑ได ๎

5. บอกข๎อคิดจากเรื่องเลําจาก

ประสบการณ๑และน าไป

ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎

6. น าข๎อคิดจากเรื่องเลาํจาก

ประสบการณ๑มาเขยีนเป็นเรื่อง

ตามจินตนาการได ๎

1. สร๎างประสบการณ๑ 

2. วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

3. ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

4. พัฒนาความคิดรวบยอด 

3 

ช่ัวโมง 

5. ปฏิบัติตามความคิด 

รวบยอด 

6. วางแผนและสร๎างผลงาน 

7. วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

8. น าเสนอและแลกเปลี่ยน

ความรู ๎

3 เรื่องสั้น 

 

ท 1.1 ป4/3 

ท 1.1 ป4/4 

ท 1.1 ป4/6 

ท 2.1 ป4/2 

ท 2.1 ป4/7 

1. ตอบค าถามและอธิบาย

เรื่องราวจากเรื่องสั้นได๎  

2. เรียงล าดับเหตุการณ๑จาก

เรื่องสั้นได ๎

3. แยกข๎อเท็จจริงและ

ข๎อคิดเห็นจากเรื่องสั้นได ๎

4. สรุปใจความส าคัญจาก 

เรื่องสั้นได ๎

5. บอกข๎อคิดจากเรื่องสั้น 

และน าไปประยุกต๑ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันได ๎

6. น าข๎อคิดจากเรื่องสั้นมา

เขียนเป็นเรื่องตามจินตนาการ

ได ๎

1. สร๎างประสบการณ๑ 

2. วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

3. ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

4. พัฒนาความคิดรวบยอด 

3 

ช่ัวโมง 

5. ปฏิบัติตามความคิด 

รวบยอด 

6. วางแผนและสร๎างผลงาน 

7. วิเคราะห๑ผลงานเพื่อ

น าไปประยุกต๑ใช๎ 

8. น าเสนอและแลกเปลี่ยน

ความรู ๎
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ตารางที ่6 เนื้อหา ตัวชี้วัด จุดประสงค๑การเรียนรู๎ หนํวยการเรียนรู๎ที่ 7 แรงพิโรธจากฟูาดิน (ตํอ) 
แผนที่ บทอ่าน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน เวลา 

4 สารคดี ท 1.1 ป4/3 

ท 1.1 ป4/4 

ท 1.1 ป4/6 

ท 2.1 ป4/2 

ท 2.1 ป4/7 

1. ตอบค าถามจากสารคดีได๎  

2. เรียงล าดับเหตุการณ๑จาก

สารคดีได ๎

3. แยกข๎อเท็จจริงและ 

ข๎อคิดเห็นจากสารคดีได๎ 

4. สรุปใจความส าคัญจาก 

สารคดีได๎ 

5. บอกข๎อคิดจากสารคดี 

และน าไปประยุกต๑ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันได ๎

6. น าข๎อคิดจากสารคดี 

มาเขียนเป็นเรื่องตาม

จินตนาการได ๎

1. สร๎างประสบการณ๑ 

2. วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

3. ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

4. พัฒนาความคิดรวบยอด 

3 

ช่ัวโมง 

5. ปฏิบัติตามความคิด 

รวบยอด 

6. วางแผนและสร๎างผลงาน 

7. วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

8. น าเสนอและแลกเปลี่ยน

ความรู ๎

5 บทความ 

 

ท 1.1 ป4/3 

ท 1.1 ป4/4 

ท 1.1 ป4/6 

ท 2.1 ป4/2 

ท 2.1 ป4/7 

 

1. ตอบค าถามจากบทความ

ได๎  

2. เรียงล าดับเหตุการณ๑จาก

บทความได ๎

3. แยกข๎อเท็จจริงและ

ข๎อคิดเห็นจากบทความได ๎

4. สรุปใจความส าคัญจาก 

บทความได ๎

5. บอกข๎อคิดจากบทความ 

และน าไปประยุกต๑ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันได ๎

6. น าข๎อคิดจากบทความมา

เขียนเป็นเรื่องตาม

จินตนาการได ๎

1. สร๎างประสบการณ๑ 

2. วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

3. ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

4. พัฒนาความคิดรวบยอด 

5. ปฏิบัติตามความคิด 

รวบยอด 

6. วางแผนและสร๎างผลงาน 

7. วิเคราะห๑ผลงานเพื่อน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

8. น าเสนอและแลกเปลี่ยน

ความรู ๎

3 

ช่ัวโมง 

                   2.1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ตํออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต๎องและปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ในแตํละขั้นตอนให๎เหมาะสม

ยิ่งขึ้น แก๎ไขถ๎อยค าในแผนการจัดการเรียนรู๎ รวมถึงใบความรู๎และใบงาน ให๎ถูกต๎องเหมาะสม และ
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แก๎ไขถ๎อยค าของเกณฑ๑การให๎คะแนนการเขียนซึ่งเป็นเกณฑ๑การประเมินผลในแตํละแผนให๎สามารถ

วัดได๎ชัดเจนและเหมาะสม 

2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญขอรับการประเมิน

คุณภาพ หาคําความสอดคล๎องระหวํางคุณลักษณะตํางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู๎กับจุดประสงค๑

การเรียนรู๎จากผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน คือ 1) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนภาษาไทย 2) ผู๎เชี่ยวชาญ

ด๎านเทคนิคและวิธีการสอน 3) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือน าไปหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item objective 

Congruence : IOC) โดยใช๎เกณฑ๑การพิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ๑ 2555: 177) 

+ 1   หมายถึง แนํใจวําสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

   0  หมายถึง ไมํแนํใจวําสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

 - 1   หมายถึง แนํใจวําไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

 ผลการให๎ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการ
จัดการเรียนรู๎ มีคําอยูํระหวําง 0.67 – 1.00  

2.1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ตามค าแนะน าของผู๎เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) แก๎ไข

การใช๎ค าในแผนการจัดการเรียนรู๎บางค าให๎เหมาะสมยิ่งขึ้นและแก๎ไขค าผิด 2) แก๎ไขค าและภาษาที่ใช๎

ในใบความรู๎และใบงานตํางๆ ให๎มีความยากงํายที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 3) สื่อที่ใช๎ประกอบ

แผนการสอน เชํน ใบความรู๎และใบงาน ควรเพิ่มภาพประกอบเพื่อให๎นําสนใจมากยิ่งข้ึน 

2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out) กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 36 คน ซึ่งไมํใชํกลุํมตัวอยํางเพ่ือดูความเหมาะสมในด๎าน

ตําง ๆ เชํน กิจกรรมที่ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎แตํละขั้นตอนเวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และ

สื่อที่ใช๎โดยหลังจากการทดลองใช๎มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของใบงานให๎นําสนใจมากยิ่งขึ้น ปรับการ

ท าให๎ใบงานในบางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนท าใบงานเดี่ยวแล๎วนักเรียนใช๎เวลานานจึง

เปลี่ยนเป็นให๎ท าเป็นกลุํมเพ่ือให๎ใช๎เวลาท าน๎อยลง  

2.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัย ทดลองกับกลุํม

ตัวอยําง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จ านวน 30 คน 

จากข้ันตอนการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ สรุปได๎ดังรายละเอียดในแผนภูมทิี ่8 
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แผนภูมทิี่ 8 ขั้นตอนการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความสามารถ 

ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ 

น าแผนการจัดการเรียนรู๎เสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ 

การสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT  

น าแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต๎องและ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ไดแ๎ผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT น าไปทดลองใช๎กับนักเรียน 

ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง โดยท าการทดลองจ านวน 5 แผน รวม 15 ชั่วโมง  

ผํานเกณฑ๑ ปรับปรุง 
ไมํผาํน 

น าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT  ไปใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ที่เป็นกลุํมตัวอยํางในการวิจัย 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และหลักสูตรสถานศึกษา ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 
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2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ เป็น

แบบทดสอบท่ีใช๎ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จ านวน 1 ฉบับ แบํงเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย วัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ ชนิด 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ 30 คะแนน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัย วัดความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ จ านวน 1 ข๎อ 

20 คะแนน โดยมีขั้นตอนการสร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียน

สื่อความดังนี้  

2.2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา กลุํม

สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย วิเคราะห๑สาระการเรียนรู๎แกนกลาง ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 

2.2.2 วิเคราะห๑เนื้อหาของกิจกรรมในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ วิเคราะห๑สาระ

และมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด และก าหนดวัตถุประสงค๑การสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิง

วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ 

2.2.3 สร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อ
ความ จ านวน 1 ฉบับ แบํงเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย วัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 
ชนิดเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ 30 คะแนน ใช๎วัดความสามารถด๎านการอํานเชิง
วิเคราะห๑ของผู๎เรียน 5 ด๎าน ดังนี้ 1) ตอบค าถามจากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง 2) เรียงล าดับเหตุการณ๑
จากเรื่องที่อํานได๎ 3) แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง 4) สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อํานได๎ 5) สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานได๎  โดยสร๎างตารางวิเคราะห๑ข๎อสอบซึ่ง
แสดงพฤติกรรมด๎านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร๑สัน และแครทโฮล (2001) ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดพัฒนาการด๎านสติป๓ญญาของบลูม (1956) (สุเทพ อํวมเจริญ, 2555: 47) ดังแสดงในตารางที่ 
7 
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ตารางที่ 7 วิเคราะห๑แบบทดสอบ 

ที่ ตัวชี้วัด 
จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

พฤติกรรมการวัด 

รวม 

จํา
 

เข้
าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช

 ้

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

คิด
สร

้าง
สร

รค
 ์

แบบทดสอบแบบปรนัย 

1 

ท 1.1 ป.4/3  
อ่านเร่ืองสั้น ๆ 
ตามเวลาที่กาํหนด
และตอบคําถาม
จากเรื่องที่อ่าน 

สามารถตอบคําถาม
จากเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้อง   

- 6 - - - - 6 

เรียงลําดับเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่านได ้

- 5 - - - - 5 

2 

ท 1.1 ป.4/4 
แยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจาก
เร่ืองที่อ่าน 

แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง 

- - - 6 - - 6 

3 

ท 1.1 ป.4/6 
สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านเพื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวนั 

สรุปใจความสาํคัญของ
เร่ืองที่อ่านได ้

- 5 - 2 - - 7 

สรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อ่านได้และ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้

- 1 3 2 - - 6 

รวม - 17 3 10 - - 30 

แบบทดสอบแบบอัตนัย 

1 

ท 2.1 ป.4/2 
เขียนสื่อสารโดยใช้
คําได้ถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม 

นําข้อคิดจากเรื่อง 
ที่อ่านมาเขียนเปน็เร่ือง
ตามจินตนาการได ้

- - 1 - - - 1 

2 
ท 2.1 ป.4/7 
เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการได ้

รวม - - 1 - - - 1 
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ในการสร๎างแบบทดสอบปรนัย ผู๎วิจัยได๎สร๎างข๎อสอบครอบคลุมเนื้อหาตัวชี้วัดตามตาราง

วิเคราะห๑ข๎อสอบจ านวน 40 ข๎อ คัดเลือกข๎อสอบน ามาใช๎ในการวิจัยจ านวน 30 ข๎อ โดยมีเกณฑ๑ระดับ

ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ซึ่งก าหนดจากคะแนนที่ได๎จากการทดสอบ ตามสูตรหาพิสัย

ของ พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑ (2543: 141) ดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8 เกณฑ๑ระดับความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของคะแนนจากการทดสอบ 

คะแนน ระดับความสามารถ 
21 – 30  สูง 
11 – 20  ปานกลาง 
0 – 10  ต่ า 

 
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย วัดความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ 

จ านวน 1 ข๎อ 20 คะแนน เป็นข๎อสอบการเขียนเรื่องจากข๎อความที่ก าหนดให๎ในแผนภาพความคิดโดย
มีเกณฑ๑วัดความสามารถการเขียนสื่อความ 5 ด๎านและใช๎เกณฑ๑ประเมินการให๎คะแนน ดังนี้ 

1) เนื้อเรื่อง     4 คะแนน 
2) ความสัมพันธ๑ของชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่อง  4 คะแนน 
3) การใช๎ภาษาสื่อความได๎ชัดเจนเห็นภาพ   4 คะแนน 
4) การเขียนล าดับเรื่องมีความตํอเนื่อง   4 คะแนน 
5) การเขียนสะกดค าได๎ถูกต๎อง   4 คะแนน 
ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 เกณฑ๑การให๎คะแนนประเมินความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ 
 
        ระดับคะแนน 
 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องสอดคล๎อง
กับแนวคิดและข๎อมูล
อื่ นๆ  ที่ ก าหนด ให๎
อยํางครบถ๎วน 

เนื้อเรื่องสอดคล๎อง
กับแนวคิด แตํขาด
ข๎ อ มู ล อื่ น ๆ  ที่
ก า หนด ให๎  1  – 2 
สํวน 

เนื้อเรื่องสอดคล๎อง
กับแนวคิดแตํ ขาด
ข๎ อ มู ล อื่ น ๆ  ที่
ก า ห น ด ใ ห๎  3  - 4 
สํวน 

เนื้อเรื่องไมํสอดคล๎อง
กับแนวคิดและข๎อมูล
อื่นๆ ที่ก าหนดให ๎

2. ความสัมพันธ๑ของ
ช่ือเรื่องกับเนื้อเรื่อง 

ช่ือเรื่องสอดคล๎องกับ
เนื้อเรื่อง กระชับและ 
นําสนใจ 

ช่ือเรื่องสอดคล๎องกับ
เนื้อเรื่อง กระชับ แตํ
ไมํนําสนใจ 

ช่ือเรื่องสอดคล๎องกับ
เ นื้ อ เ รื่ อ ง  แ ตํ ไ มํ
ก ร ะ ชั บ แ ล ะ ไ มํ
นําสนใจ 

ช่ือเรื่องไมํสอดคล๎อง
กับเนื้อเรื่อง 

3 .  ก า ร ใ ช๎ ภ า ษ า     
สื่อความได๎ ชัดเจน
เห็นภาพ 

การใช๎ภาษาสื่อความ
ให๎ เข๎าใจได๎ ชัดเจน 
ท าให๎ เกิดภาพและ
เกิดความรู๎สึกคล๎อย
ตาม 

การใช๎ภาษาสื่อความ
ให๎ เข๎าใจได๎ ชัดเจน 
ท าให๎เกิดภาพแตํไมํ
เกิดความรู๎สึกคล๎อย
ตาม 

การใช๎ภาษาสื่อความ
พอให๎เข๎าใจได๎ แตํไมํ
เกิดภาพและไมํเกิด
ความรู๎สึกคล๎อยตาม 

การใช๎ภาษาสื่อความ
ไมํ ชัดเจน ไมํท าให๎
เกิดภาพ และไมํเกิด
ความรู๎สึกคล๎อยตาม 

4. การเขียนล าดับ
เหตุการณ๑ของเรื่องมี
ความตํอเนื่อง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ล า ดั บ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ไ ด๎ อ ยํ า ง ตํ อ เ นื่ อ ง
สอดคล๎องกันตลอด
ทั้งเรื่อง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ล า ดั บ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎คํอนข๎างตํอเนื่อง 
แตํบางชํวงเนื้ อหา
ขาดตอนหรือเขียน
ซ้ าไปมา 1 - 2 แหํง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ล า ดั บ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎คํอนข๎างตํอเนื่อง 
แตํบางชํวงเนื้ อหา
ขาดตอนหรือเขียน
ซ้ าไปมา 3 - 4 แหํง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ล า ดั บ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎คํอนข๎างตํอเนื่อง 
แตํบางชํวงเนื้ อหา
ขาดตอนหรือเขียน
ซ้ าไปมา5แหํงขึ้นไป 

5. การเขียนสะกดค า
ได๎ถูกต๎อง 

เขียนสะกดค าถูกต๎อง
ทุกค า และเว๎นวรรค
ตอนได๎ ถู กต๎ องทุ ก
แหํง 

เขียนสะกดค าและ
เ ว๎ น ว ร ร ค ต อ น ไ ด๎
ถูกต๎อง แตํมีผิดตั้งแตํ 
1 – 5 แหํง 

เขียนสะกดค าและ
เ ว๎ น ว ร ร คตอนผิ ด
ตั้งแต ํ6  – 10 แหํง 

เขียนสะกดค าและ
เ ว๎ น ว ร ร คตอนผิ ด 
ตั้งแตํ 11 แหํงขึ้นไป 

 
โดยมีเกณฑ์ระดับความสามารถด้านการเขียนสื่อความซึ่งก าหนดจากคะแนนที่ได้

จากแบบทดสอบอัตนัย ตามสูตรหาพิสัยของ พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑ (2543: 141) ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 เกณฑ๑ระดับความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของคะแนนจากการทดสอบอัตนัย 

คะแนน ระดับความสามารถ 
15 – 20   สูง 
10 – 14  ปานกลาง 
5 – 9  ต่ า 

 2.2.4 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อ

ความตํออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องและปรับปรุงแก๎ไขถ๎อยค าที่ใช๎ใน

ค าถามและตัวเลือกให๎ถูกต๎องและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 2.2.5 น าแบบสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ

เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญขอรับการประเมินคุณภาพ หาคําความสอดคล๎องระหวํางคุณลักษณะตํางๆ ของ

แบบทดสอบกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ (โดยก าหนดเกณฑ๑ความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 

0.50) จากผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน คือ 1) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนภาษาไทย 2) ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน

เทคนิคและวิธีการสอน 3) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) เพ่ือน าไปหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item objective 

Congruence : IOC) โดยใช๎เกณฑ๑การพิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ๑ 2555: 177) 

+ 1   หมายถึง แนํใจวําสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

   0  หมายถึง ไมํแนํใจวําสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

  - 1  หมายถึง แนํใจวําไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

 ผลการให๎ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบวัด
ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ มีคําอยูํระหวําง 0.67 – 1.00  
 2.2.6 ปรับปรุงแก๎ไขแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และ

เขียนสื่อความตามค าแนะน าของผู๎เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) แก๎ไขพฤติกรรมการวัดของข๎อสอบปรนัยแตํละ

ข๎อให๎ถูกต๎อง 2) แก๎ไขค าผิดและถ๎อยค าที่ใช๎ในค าถามและตัวเลือกให๎ถูกต๎อง ชัดเจน 3) แก๎ไขค าถามที่

เป็นนิเสธ แก๎ไขตัวเลือกบางข๎อที่มีตัวเลือก “ถูกทุกข๎อ” โดยเปลี่ยนเป็นข๎อความอยํางอ่ืนไมํให๎มีค าวํา 

“ถูกทุกข๎อ” 4) แก๎ไขถ๎อยค าของเกณฑ๑การให๎คะแนนประเมินความสามารถด๎านการเขียนสื่อความให๎

สามารถวัดได๎ชัดเจนและเหมาะสม 

  2.2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ

ที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 36 คน 

ซ่ึงไมํใชํกลุํมตัวอยําง เพื่อน าผลการทดสอบมาวิเคราะห๑ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยน ามา
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วิเคราะห๑หาคําความยากงําย (P) คือ สัดสํวนระหวํางจ านวนผู๎ตอบแบบทดสอบถูกในแตํละข๎อตํอ

จ านวนผู๎เข๎าสอบทั้งหมด โดยใช๎เกณฑ๑ความยากงํายระหวําง 0.20 - 0.80 คําอ านาจจ าแนก (r) คือ 

การตรวจสอบวําแบบทดสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเกํงและนักเรียนอํอนได๎ดีเพียงใด โดยใช๎เกณฑ๑

คําอ านาจจ าแนกตั้งแตํ 0.20 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห๑ข๎อสอบที่ผู๎วิจัยเลือกมานั้นมีคําความยากงําย 

(P) อยูํระหวําง 0.25 – 0.75 และคําอ านาจจ าแนก (r) อยูํระหวําง 0.20 – 0.70 ซึ่งเลือกใช๎จ านวน 

30 ข๎อ และหาคําความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ การตรวจสอบการวัดคําความเชื่อมั่นที่สม่ าเสมอและ

คงท่ี โดยใช๎วิธีการของ คูเดอร๑ – ริชาร๑ดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 โดยใช๎เกณฑ๑

ความเชื่อมั่นตั้งแตํ .70 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห๑มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.82 

 2.2.8 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ

ที่คัดเลือกแล๎วน าไปใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัยใช๎กับกลุํมตัวอยําง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จ านวน 30 คน 

 จากขั้นตอนการสร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ และเขียน    

สื่อความ สรุปได๎ดังรายละเอียดในแผนภูมทิี ่9 
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แผนภูมทิี่ 9 ขั้นตอนการสร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และ 
เขียนสื่อความ 
 
 
 

สร๎างตารางวิเคราะห๑เนื้อหา 

น าแบบทดสอบเสนอตํออาจารย๑ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ๑ตรวจสอบความถูกต๎อง 

สร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขยีนสื่อความ 

แบํงเป็น 2 ตอนตอนท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก วัดความสามารถด๎าน 

การอํานเชิงวิเคราะห๑ ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัยวดัความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ  

น าแบบทดสอบให๎ผูเ๎ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

หาคําความสอดคล๎อง (IOC) 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช๎กับนักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง (try out) 

น าผลทีไ่ด๎มาวเิคราะห๑หาคําความยากงําย (p) คําอ านาจจ าแนก (r) และหาคาํความเชื่อมั่น 

โดยใช๎สูตร KR – 20 ของคูเดอร๑ – ริชาร๑ดสัน  

ผํานเกณฑ๑ แก๎ไข 
ไมํผาํน 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และหลักสตูรสถานศึกษา ตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชา 

น าแบบทดสอบไปใช๎กับนักเรียนทีเ่ป็นกลุํมตัวอยําง 
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2.3 การสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT

มีข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอการจัดการ

เรียนรู๎โดยใช๎วิธีการสอนแบบ 4 MAT จากต าราเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 

2.3.2 สร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยแบบ 4 MAT โดย

แบํงเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) มี 3 ระดับ 

จ านวน 15 ข๎อ ซึ่งถาม 3 ด๎าน ประกอบด๎วยด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านบรรยากาศในการ

เรียนรู๎ และด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งการก าหนดคําระดับความคิดเห็นตาม

แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2541: 19) ดังนี้ 

คะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยมาก 

คะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง 

คะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย 

ซึ่งมีเกณฑ๑ที่ใช๎ในการแปลความระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

คําเฉลี่ยระหวําง 2.50-3.00 หมายถึง เห็นด๎วยมาก 

คําเฉลี่ยระหวําง 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง 

คําเฉลี่ยระหวําง 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) ให๎นักเรียนเขียนแสดงความ

คิดเห็นที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และ

เขียนสื่อความ จ านวน 1 ข๎อ 

2.3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร๎างเสร็จแล๎วให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก๎ไข ดังนี้ 1) แก๎ไขค าในแบบสอบถามให๎ชัดเจน 

เข๎าใจงําย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 2) ตัดข๎อค าถามบางข๎อที่ไมํจ าเป็นออก และ 3) เพ่ิมข๎อค าถาม

ที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของนักเรียน 

2.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทํานคือ 1) ผู๎เชี่ยวชาญ

ด๎านการสอนภาษาไทย 2) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคนิคและวิธีการสอน 3) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือน าไปหาคําดัชนีความ

สอดคล๎อง (Index of Item objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ๑ความสอดคล๎องที่

ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ๑, 2555: 177) ซึ่งผลการให๎ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 

ทํานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น มีคําอยูํระหวําง 0.67 – 1.00  
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2.3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าของผู๎เชี่ยวชาญ

ดังนี้ 1) แก๎ไขค าให๎ถูกต๎อง ชัดเจนยิ่งขึ้น และ 2) ปรับภาษาที่ใช๎ในข๎อค าถามให๎กระชับ เข๎าใจงําย 

เหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล๎วน าแบบสอบถามที่ได๎ไปใช๎กับกลุํม

ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 

จ านวน 30 คน  

จากข้ันตอนการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปได๎ดังรายละเอียดในแผนภูมทิี ่10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมทิี่ 10   ขั้นตอนการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ 
        แบบ 4 MAT 
 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการด าเนินการทดลอง 

ผู๎วิจัยแบํงขั้นตอนการด าเนินการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ 

ตรวจสอบความถูกต๎อง 

สร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นให๎ผู๎เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาหาคําความสอดคล๎อง (IOC) 

ผํานเกณฑ๑ แก๎ไข 

ไมํผาํน 

ศึกษารูปแบบและวิธีการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช๎กับนักเรียนกลุํมตัวอยําง 
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3.1 ขั้นกํอนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู๎วิจัยเตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ ดังนี้ 

                 ผู๎วิจัยสร๎างความคุ๎นเคยกับนักเรียนกลุํมตัวอยําง โดยชี้แจงการด าเนินการจัดการเรียนรู๎

แบบ 4 MAT ตั้งแตํต๎นจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู๎ รูปแบบและวิธีการเรียนรู๎ รวมทั้งการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู๎ 

 3.2 ขั้นทดลอง ผู๎วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่

สร๎างไว๎จ านวน 5 แผน ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ประกอบด๎วยมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด 

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู๎ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค๑ การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู๎สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ ซึ่งมีรายละเอียดในการ

จัดการเรียนรู๎ดังตํอไปนี้ 

3.2.1 ระยะเวลาทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เวลาที่ใช๎ จ านวน 15 

ชั่วโมง เป็นเวลา 3 สัปดาห๑ โดยใช๎เวลาเรียน 5 ชั่วโมงตํอสัปดาห๑  

3.2.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ผู๎วิจัยด าเนินการสอนการอํานเชิง

วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ จ านวน 5 แผน โดยใช๎เนื้อหาบทอํานเป็นขําว เรื่องเลําจากประสบการณ๑ 

เรื่องสั้น สารคดี และบทความ ด าเนินการสอนแผนละ 3 ชั่วโมง ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎

วิธีการสอนแบบ 4 MAT 8 ขั้นตอน โดยมีพฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครู ดังนี้ 

ตารางที่ 11 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

ขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู้ 

แบบ 4 MAT 

พฤติกรรม / บทบาท 

พฤติกรรมนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 1 
สร๎างประสบการณ๑ 

นักเรียนสังเกตสื่อการเรียนรู๎ที่ครูน ามา
ให๎อําน / ฟ๓ง / ดู แล๎วตอบค าถาม 
ซักถาม แสดงความคิดเห็น 

ครูเป็นผู๎กระตุ๎นนักเรียน โดยใช๎ค าถาม
เร๎าความสนใจ สร๎างแรงจู งใจให๎
นักเรียนแสดงความคิดเห็น  

ขั้นที่ 2 
วิเคราะห๑ประสบการณ๑ 

นักเรียนรํวมกันวิเคราะห๑และอภิปราย
บทอําน ด๎วยการตอบค าถาม และ
รํวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อําน 

ครูเชื่อมโยงประสบการณ๑จากขั้นที่ 1 
โดยการถามเพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียน
ได๎เร่ิมวิเคราะห๑และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อําน 

 

 

 

 



 118 
 

ตารางที่ 11 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT    

               (ตํอ)  

ขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู ้

แบบ 4 MAT 

พฤติกรรม / บทบาท 

พฤติกรรมนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 3 
ปรับประสบการณ๑ 
เป็นความคิดรวบยอด 

นักเรียนวิเคราะห๑เรื่องในประเด็นตําง ๆ 
ได๎ แกํ  ใคร  ท าอะไร  ที่ ไหน เมื่ อ ไ ร 
อยํางไร และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน และ
สรุปความคิดรวบยอดได๎วําควรวิเคราะห๑
เรื่องท่ีอํานในประเด็นใดบ๎าง 

ครูให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับประเด็นใน
การวิเคราะห๑เรื่องที่อํานเพ่ือให๎
นักเรียนได๎ฝึกวิเคราะห๑เรื่อง
อยํางถูกต๎อง 

ขั้นที่ 4 
พัฒนาความคิด 
รวบยอด 

นักเรียนสรุปความหมายของการอํานเชิง
วิเคราะห๑และเขียนสื่อความจากบทอําน
ประเภทตําง ๆ ได๎ด๎วยการศึกษาใบ
ความรู๎ 

ครูให๎นักเรียนศึกษาใบความรู๎
เรื่องการอํานเชิงวิเคราะห๑และ
เขียนสื่อความจากบทอํานแตํละ
ประเภท 

ขั้นที่ 5 
ปฏิบัติตาม 
ความคิดรวบยอด 

นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาใบ
ความรู๎ในขั้นที่ 4 มาใช๎ในการวิเคราะห๑
บทอํานแตํละประเภทได๎ 
 

ค รู ใ ห๎ นั ก เ รี ย น ไ ด๎ ล ง มื อ
ปฏิบัติการอํานเชิงวิเคราะห๑โดย
ท างานเป็นกลุํม ครู เป็นผู๎ ให๎
ค าแนะน า 

ขั้นที่ 6 
วางแผนและ 
สร๎างผลงาน 

- นักเรียนวางแผนสร๎างผลงานการอําน
เชิงวิเคราะห๑โดยสมาชิกในกลุํมรํวมกัน
วิเคราะห๑และแสดงความคิดเห็นเพ่ือหา
ค าตอบของค าถามในใบงาน ซึ่งเป็น
ค าถามที่ครอบคลุมความสามารถในการ
อํานเชิงวิเคราะห๑ที่ครูก าหนดทั้ง 5 ด๎าน 
- นักเรียนสร๎ างผลงานการอํานเชิ ง
วิเคราะห๑โดยการเขียนค าตอบใน  ใบ
งานด๎วยส านวนของตัวเอง 

ครูคอยดูแลนักเรียนแตํละกลุํม
อยํางทั่วถึง และคอยเป็นผู๎ให๎
ค าแนะน าในเวลาที่นักเรียนได๎
ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ก า ร อํ า น เ ชิ ง
วิเคราะห๑ทั้งเป็นกลุํม และเป็น
รายบุคคล  
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ตารางที่ 11 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT     

              (ตํอ)  

ขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู ้

แบบ 4 MAT 

พฤติกรรม / บทบาท 

พฤติกรรมนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 7 
วิเคราะห๑ผลงาน 
เพ่ือน าไปประยุกต๑ใช๎ 

- นักเรียนวิเคราะห๑ผลงานการอํานเชิง
วิเคราะห๑ของตนเองวําบทอํานที่นักเรียน
ได๎วิเคราะห๑ไปแล๎วนั้นมีองค๑ประกอบ
ของเรื่องและข๎อคิดจากเรื่องอยํางไรบ๎าง 
- นักเรียนประยุกต๑ความรู๎จากการฝึก
การอํานเชิงวิเคราะห๑มาใช๎ในการสร๎าง
แผนภาพโครงเรื่องเพ่ือเขียนสื่อความ 
และ เ ขี ย น สื่ อ ค ว าม เป็ น เ รื่ อ ง ต า ม
แผนภาพโครงเรื่องที่สร๎างขึ้นได๎ 

ค รู เ ป็ น ผู๎ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น
นักเรียนและชํวยให๎ค าแนะน า
เพ่ือให๎นักเรียนได๎ปรับปรุงแก๎ไข
ผลงานให๎ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 8 
น าเสนอและ 
แลกเปลี่ยนความรู๎ 

- นักเรียนน าเสนอผลงานการเขียนเรื่อง
ของตนเอง และฟ๓งการน าเสนอผลงาน
ของเพ่ือน  
- นักเรียนรํวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของเพ่ือน 
เพ่ือชํวยกันปรับปรุงแก๎ไขผลงานการ
เขียนของสมาชิกในกลุํมให๎ดีขึ้น และ
รํวมกันจัดปูายนิเทศเพ่ือแสดงแสดง
ผลงาน 
 

ครูรํวมแสดงความคิดเห็นกับ
นักเรียน ให๎ข๎อเสนอแนะและ
แก๎ไขข๎อบกพรํองของผลงาน
นักเรียน จัดเตรียมปูายนิเทศ
เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงผลงาน 

 
 3.2.3 ขั้นหลังการทดลอง ภายหลั งเสร็จสิ้นการด าเนินการทดลอง ผู๎วิจัยน า

แบบทดสอบวัดความสามารถไปทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อ

ความหลังการจัดการเรียนรู๎ (Posttest) ทดสอบกับกลุํมตัวอยําง แล๎วให๎นักเรียนตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห๑ข๎อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย 

1. การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT โดยหา

คําความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ที่น ามาจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือน าไปหาคํา

ดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item objective Congruence : IOC) โดยใช๎เกณฑ๑การพิจารณา 

ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ๑, 2555: 177) 

+ 1   หมายถึง แนํใจวําสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

   0  หมายถึง ไมํแนํใจวําสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

 - 1   หมายถึง แนํใจวําไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

  1.2 ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอํานเชิง

วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ด าเนินการโดยการหาคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัด

ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความโดยใช๎สูตร IOC โดยมีคําดัชนีความ

สอดคล๎องตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นน ามาวิเคราะห๑หาคําความยากงําย (P) คือ สัดสํวนระหวําง

จ านวนผู๎ตอบแบบทดสอบถูกในแตํละข๎อตํอจ านวนผู๎เข๎าสอบทั้งหมด โดยใช๎เกณฑ๑ความยากงําย

ระหวําง 0.20 - 0.80 คําอ านาจจ าแนก (r) คือ การตรวจสอบวําแบบทดสอบสามารถจ าแนกนักเรียน

เกํงและนักเรียนอํอนได๎ดีเพียงใด โดยใช๎เกณฑ๑คําอ านาจจ าแนกตั้งแตํ 0.20 ขึ้นไป และหาคําความ

เชื่อมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบการวัดคําความเชื่อมั่นที่สม่ าเสมอและคงที่  โดยใช๎วิธีการของ 

คูเดอร๑ – ริชาร๑ดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 โดยใช๎เกณฑ๑ความเชื่อมั่นตั้งแตํ .70 

ขึ้นไป  

  1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็น ด าเนินการหาคําดัชนีความสอดคล๎องของ

แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช๎สูตร IOC โดยมีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป 

 2. การทดสอบสมมติฐาน 

 2.1 การวิเคราะห๑ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ จากแบบทดสอบวัด

ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ใช๎สถิติคือ 

  1. หาคําเฉลี่ย   

                    2. คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

                    3. สถิติทดสอบ One Sample t-test 
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 2.2 การวิเคราะห๑ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ จากแบบทดสอบวัด

ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ใช๎สถิติคือ  

 1. หาคําเฉลี่ย   

 2. คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. สถิติทดสอบ One Sample t-test 

 2.3 การวิเคราะห๑ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MATการวิเคราะห๑

ข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นแบํงเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Rating 

Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) ให๎นักเรียนเขียนแสดง

ความคิดเห็นที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑

และเขียนสื่อความ จ านวน 1 ข๎อ ใช๎สถิติคือ  

 1. หาคําเฉลี่ย   

 2. คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 3. การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบ

หนึ่งกลุํมสอบหลัง (One - Shot case study) โดยมีวัตถุประสงค๑คือ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถด๎าน

การอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 2) เพ่ือ

ศึกษาความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู๎

แบบ 4 MAT และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT โดย

ผู๎วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยแบํงเป็น 3 ตอน ดังตํอไปนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีรายละเอียดดังตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

     หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

ความสามารถ
ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ 

N คะแนน 
เต็ม 

  ̅ 
 

S.D. เกณฑ์ที่
ก าหนด 

(ระดับสูง) 

df t-test Sig. 

30 30 23.03 2.47 21 – 30 29 4.508* .000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 12 พบวํา ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง (  ̅= 23.03, S.D. = 2.47) ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานของการวิจัยข๎อที่ 1 ที่ตั้งไว๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถด้านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีรายละเอียดดังตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13 ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัด 

     การเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

ความสามารถ
ด้านการเขียน

สื่อความ 

N คะแนน 
เต็ม 

  ̅ 
 

S.D. เกณฑ์ที่
ก าหนด 

(ระดับสูง) 

df t- test Sig. 

30 20 15.70 1.64 15 – 20  29 2.333* .027 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 13 พบวํา ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง (  ̅= 15.70, S.D. = 1.64) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ของการวิจัยข๎อที่ 2 ที่ตั้งไว๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความโดยมีรายละเอียด 

ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ  

    4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ 

ความคิดเห็นของนักเรียน  
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนมี
ความรู๎ เข๎าใจเรื่องที่เรียนได๎งําย และชัดเจน 

2.77 0.50 เห็นด๎วยมาก 1 

2. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนกล๎าคิด 
กล๎าตอบ กล๎าแสดงความคิดเห็น 

2.33 0.55 เห็นด๎วย 
ปานกลาง 

6 

3. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย นําสนใจ 

2.67 0.55 เห็นด๎วยมาก 2 

4. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนได๎ท า
กิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด พร๎อมทั้งฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ตนเองไมํถนัดไปพร๎อม ๆ กัน 

2.50 0.41 เห็นด๎วยมาก 4 

5. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีกิจกรรมที่ชํวยให๎
นักเรียนแก๎ป๓ญหาด๎วยตนเอง 

2.47 0.63 เห็นด๎วย 
ปานกลาง 

5 

6. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สํงเสริมให๎นักเรียนมี
บทบาทและมีสํวนรํวมในการท างานเป็นกลุํม 

2.63 0.61 เห็นด๎วยมาก 3 

ภาพรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.56 0.57 เห็นด้วยมาก 2 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้  
7. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนเรียน
อยํางมีความสุข 

2.47 0.57 เห็นด๎วย 
ปานกลาง 

3 

8. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

2.53 0.57 เห็นด๎วยมาก 2 

9. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เปิดโอกาสให๎นักเรียน
มีอิสระในการสร๎างผลงาน 

2.53 0.57 เห็นด๎วยมาก 2 

10. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนมีความ
สนุกในการท างานรํวมกันเป็นกลุํม และกล๎าแลกเปลี่ยน
ความรู๎ ความคิดเห็นกับเพ่ือนรํวมชั้นเรียนมากขึ้น 

2.60 0.62 เห็นด๎วยมาก 1 

ภาพรวมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 2.53 0.58 เห็นด้วยมาก 3 
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ตารางที่ 14 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ  

  4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ(ตํอ) 

ความคิดเห็นของนักเรียน  
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้  
11. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อ
ความที่ดีข้ึน 

2.73 0.45 เห็นด๎วยมาก 2 

12. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนน า
ทักษะในการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความไป
ประยุกต๑ใช๎ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

2.53 0.51 เห็นด๎วยมาก 4 

13. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียน
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนและสามารถสื่อสารกับ
ผู๎อื่นได๎ดีขึ้น 

2.40 0.62 เห็นด๎วยปาน
กลาง 

5 

14. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนรู๎ 

2.63 0.56 เห็นด๎วยมาก 3 

15. ควรสํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
ในการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 

2.80 0.41 เห็นด๎วยมาก 1 

ภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการจัดการเรียนรู้ 

2.62 0.51 เห็นด้วยมาก 1 

รวมทั้ง 3 ด้าน 2.57 0.55 เห็นด้วยมาก  
 

จากตารางที่ 14 พบวําความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการ
เรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ นักเรียนมี
ความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 3 ด๎านอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก (  ̅ = 2.57, S.D. = 0.55)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4MAT ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎มีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วย
มาก เป็นล าดับที่ 1 (  ̅ = 2.62, S.D. = 0.51) รองลงมา ได๎แกํ ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มี
คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก (  ̅ = 2.56, S.D. = 0.57)  และด๎านบรรยากาศ
ในการเรียนรู๎เป็นล าดับสุดท๎าย มีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก (  ̅ = 2.53 , 
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S.D. = 0.58) จากการพิจารณาคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวํา คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกด๎าน
มีคําน๎อยกวํา 1.00 แสดงวํานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล๎องกัน   
 จากการให๎นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการ

จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ

จ านวน 1 ข๎อ คือ หลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักเรียนคิดว่านักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เรื่องและการเขียนเรื่องที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไรโดยจากการวิเคราะห๑

เนื้อหาการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน พบวํา หลังจากการเรียนด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT 

นักเรียนคิดวํานักเรียนมีความสามารถในการอํานวิเคราะห๑เรื่องและเขียนเรื่องได๎ดีขึ้น ท าให๎ได๎รู๎วิธีการ

แตํงเรื่องมากยิ่งขึ้น ได๎ท างานเป็นกลุํมท าให๎มีเพ่ือนชํวยฝึกคิด ฝึกเขียน และมีการแลกเปลี่ยนความรู๎

กันในกลุํม ท าให๎สนุกสนานเวลาเรียน และกิจกรรมในชั่ วโมงที่เรียนนําสนใจท าให๎อยากเรียนมาก

ยิ่งขึ้น 

 

ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 

จากการสังเกตการเรียนรู๎ของนักเรียนในการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑

และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ทั้ง 8 

ขั้นตอน พบข๎อสังเกตดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นสร๎างประสบการณ๑ นักเรียนได๎สร๎างประสบการณ๑การเรียนรู๎จากการได๎ชมวีดิทัศน๑ 

การสังเกตภาพ การอํานบทอํานสั้น ๆ ที่นําสนใจ ท าให๎นักเรียนให๎ความสนใจในสิ่งที่เรียนและรู๎จัก

สังเกต มีความกระตือรือร๎นในการตอบค าถาม และการรํวมสนทนาแสดงความคิดเห็น  

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑ นักเรียนได๎วิเคราะห๑และรํวมกันอภิปรายถึงลักษณะของ 

บทอํานแตํละประเภท ได๎เริ่มฝึกการวิเคราะห๑บทอํานตําง ๆ จากการตอบค าถามของครูและรํวมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน 

ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอด นักเรียนสามารถวิเคราะห๑เรื่องที่อํานตาม

ค าถามในการวิเคราะห๑เรื่องที่ก าหนด ได๎แกํ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และข๎อคิดจากเรื่องที่

อําน และสามารถสรุปได๎วําเมื่ออํานเรื่องหรือบทอํานตําง ๆ นักเรียนจะวิเคราะห๑เรื่องที่อํานใน

ประเด็นใดบ๎าง 

ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด นักเรียนศึกษาใบความรู๎เกี่ยวกับความหมายและลักษณะ

ของบทอํานประเภทตําง ๆ แล๎วสามารถสรุปความหมายของการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ

จากบทอํานประเภทตําง ๆ ได๎ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาใบ

ความรู๎ในขั้นที่ 4 มาใช๎ในการวิเคราะห๑บทอํานแตํละประเภทได๎ 

ขั้นที่ 6 ขั้นวางแผนและสร๎างผลงาน นักเรียนสามารถสร๎างผลงานการอํานเชิงวิเคราะห๑โดย

การท าใบงานซึ่งครอบคลุมความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑ที่ครูก าหนดทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ตอบ

ค าถามจากเรื่องท่ีอํานได๎ถูกต๎อง เรียงล าดับเหตุการณ๑จากเรื่องที่อํานได๎ แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น

จากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อํานได๎ และสรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่

อํานได๎ ที่ครูก าหนดให๎ได๎ 

ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไปประยุกต๑ใช๎นักเรียนสามารถประยุกต๑ความรู๎จากการฝึก

การอํานเชิงวิเคราะห๑มาใช๎ในการสร๎างแผนภาพโครงเรื่องเพ่ือเขียนสื่อความ และสามารถเขียนสื่อ

ความเป็นเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่องที่สร๎างขึ้นได๎ 

ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู๎ นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานการเขียนเรื่อง

ของตนเองได๎ และเมื่อได๎ฟ๓งการน าเสนอผลงานของเพ่ือนแล๎ว นักเรียนสามารถรํวมกันแสดงความ

คิดเห็นและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของเพ่ือนแตํละคน เพ่ือชํวยกันปรับปรุงแก๎ไขผลงานการ

เขียนของเพ่ือนสมาชิกในกลุํมให๎ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบ 

One - Shot case study (มาเรียม นิลพันธุ๑, 2555: 143) โดยมีวัตถุประสงค๑ของการวิจัยดังนี้ 1) 

เพ่ือศึกษาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ

เรียนรู๎แบบ 4 MAT 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการ

จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี  จ านวน 

3 ห๎องเรียน นักเรียนจ านวน 98 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ าเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี ที่

ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห๎องเรียนจ านวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได๎มา

โดยการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ด๎วยวิธีการจับสลาก โดยใช๎ห๎องเรียนเป็น  

หนํวยสุํม 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนา

ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่ อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง ประกอบด๎วยเนื้อหาจากบทอํานประเภท

ขําว เรื่องเลําจากประสบการณ๑ เรื่องสั้น สารคดี และบทความ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด๎าน

การอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ เป็นแบบทดสอบที่ใช๎ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 

4MAT จ านวน 1 ฉบับ เป็นข๎อสอบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 

30 ข๎อ 30 คะแนน เพ่ือวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ และข๎อสอบอัตนัย 1 ข๎อ 20 

คะแนน เพ่ือวัดความสามารถด๎านเขียนสื่อความคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.82 3) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จ านวน 1 ฉบับ มีจ านวน 16 ข๎อ โดยแบํง

ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4  MAT 

ประกอบด๎วยด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎ และด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับ

จากการจัดการเรียนรู๎ เป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 15 ข๎อ และตอน

ที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) ให๎นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตํอการ
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จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ 

จ านวน 1 ข๎อ 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎คือ 1) วิเคราะห๑ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ โดย

ใช๎คําเฉลี่ย ( ) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ (One Sample t-test) 2) วิเคราะห๑

ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ โดยใช๎คําเฉลี่ย ( ) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ

ทดสอบ (One Sample t-test) 3) วิเคราะห๑ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT โดย

ใช๎คําเฉลี่ย ( ) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT” สรุปได๎ดังนี้ 

 1. ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการ

จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข๎อที่ 1 ที่ตั้งไว๎ อยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ

เรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข๎อที่ 2 ที่ตั้งไว๎ อยํางมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4  MAT 

เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ นักเรียนมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอ

การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับเห็นด๎วยมากทั้ง 3 ด๎านโดยด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการ

จัดการเรียนรู๎มีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา ได๎แกํ 

ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎เป็นล าดับสุดท๎าย 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สามารถอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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1. ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ

เรียนรู๎แบบ 4 MAT พบวําหลังการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนมีความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑อยูํ

ในระดับสูง ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได๎ฝึกการอํานเชิง

วิเคราะห๑จากแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ทั้ง 5 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละแผนนั้น 

ผู๎วิจัยได๎ด าเนินจัดการเรียนรู๎ตามขั้นตอนของวัฏจักร 4 MAT ทั้ง 8 ขั้น สอดคล๎องกับแบบการเรียน

ของนักเรียนที่มีความถนัดในการเรียนแตกตํางกันไป เรียงล าดับเนื้อหาจากงํายไปหายาก โดยเริ่มให๎

นักเรียนได๎อํานและได๎ท าความเข๎าใจลักษณะของบทอํานแตํละประเภท ฝึกวิเคราะห๑บทอํานจากการ

ตอบค าถามสั้น ๆ นักเรียนได๎เรียนรู๎กับกลุํมเพ่ือน โดยรํวมกันแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุํม 

รํวมกันวิเคราะห๑บทอํานจนสามารถเขียนตอบค าถามการวิเคราะห๑เรื่อง แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น

จากเรื่อง สรุปใจความส าคัญและสรุปข๎อคิดของเรื่องที่อํานได๎ นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติโดยการท าใบงาน

จนเกิดความรู๎และทักษะทั้งการอํานและการเขียน อีกทั้งบทอํานในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎เป็น

บทอํานที่แตกตํางกันไป ท าให๎นักเรียนไมํรู๎สึกวําซ้ าซาก เป็นบทอํานสั้น ๆ มีความยากงํายเหมาะสม

กับวัยของนักเรียน โดยครูได๎ให๎โอกาสนักเรียนได๎เรียนรู๎เทํากันทุกกลุํม ควบคูํไปกับกิจกรรมที่ชํวย

พัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาติอยํางสมดุล นักเรียนจึง

สามารถวิเคราะห๑เรื่องที่อํานและเขียนสื่อความเป็นเรื่องที่ได๎มาจากข๎อคิดของบทอํานที่ผํานมาได๎

สอดคล๎องกับ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พํุมมั่น (2543: 8) ที่กลําววําการแบํงขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็น 8 ขั้นตอนอยํางชัดเจน ท าให๎ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎

งําย และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ

ยืดหยุํน เป็นการจัดการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกด๎านของผู๎เรียน

ที่มีลักษณะการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน  

การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียน

สื่อความในการวิจัยครั้งนี้นั้น เริ่มตั้งแตํให๎นักเรียนได๎สร๎างประสบการณ๑การเรียนรู๎จากการได๎ชมวีดิ

ทัศน๑ การสังเกตภาพ การอํานบทอํานสั้นๆ ที่นําสนใจ ครูสร๎างสถานการณ๑โดยใช๎ค าถามปลายเปิดเพ่ือ

กระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความสนใจและรู๎จักสังเกต มีความกระตือรือร๎นในการตอบค าถาม และการรํวม

สนทนาแสดงความคิดเห็น ในขั้นวิเคราะห๑ประสบการณ๑นักเรียนได๎วิเคราะห๑และรํวมกันอภิปรายถึง

ลักษณะของบทอํานแตํละประเภท จากนั้นจึงไดป๎รับประสบการณ๑เป็นความคิดรวบยอดโดยวิเคราะห๑

บทอํานตามค าถามในการวิเคราะห๑เรื่องที่ก าหนด ได๎แกํ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และ

ข๎อคิดจากเรื่องที่อําน ให๎นักเรียนสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได๎วําเมื่ออํานเรื่องหรือบทอําน

ตํางๆ นักเรียนจะวิเคราะห๑เรื่องที่อํานในประเด็นใดบ๎าง ซึ่งสอดคล๎องกับ ส านักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา (2550: 12) ที่กลําววํา การวิเคราะห๑ เป็นกระบวนการคิดในเชิงลึกที่ผู๎เรียนต๎องมี

ความสามารถและมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน การสังเกต การสืบค๎น และการหาความสัมพันธ๑ที่

เชื่อมโยง จนเกิดการตีความถึงที่มาที่ไปของสิ่งนั้น ๆ อยํางมีเหตุผล เชํน เมื่อมีเหตุการณ๑หนึ่งเกิดขึ้น 

เราต๎องสร๎างระบบความคิดเชิงวิเคราะห๑วํา ใคร (อยูํในสถานการณ๑ / นําจะเกี่ยวข๎อง / นําจะท าให๎เกิด

สถานการณ๑นี้ / ได๎หรือเสียประโยชน๑) อะไร (ที่เกี่ยวข๎องกับสถานการณ๑นี้  / คือหลักฐานส าคัญ / 

เพราะเหตุใด) ที่ไหน (สถานการณ๑เกิดขึ้นที่ใด / เหตุผลที่เกิดที่สถานที่นั้น ๆ) เมื่อไร (สถานการณ๑

เกิดขึ้นเมื่อไร/ เวลาที่เกิดบอกอะไรได๎บ๎าง / เหตุใดต๎องเกิดในชํวงเวลานี้ ) ท าไม (สถานการณ๑นี้จึง

เกิดขึ้น / เกิดที่นี้ / เกิดเวลานี้ / เกิดกับคนๆ นี้ / กลุํมนี้) อยํางไร (สถานการณ๑เกิดได๎อยํางไร / ผู๎ท า 

ท าอยํางไร / สิ่งใด / คนใดเก่ียวข๎องกับสถานการณ๑นี้อยํางไร) 

เมื่อถึงขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด นักเรียนได๎ศึกษาใบความรู๎เกี่ยวกับความหมายและ

ลักษณะของบทอํานประเภทตําง ๆ ท าให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะของบทอํานประเภท

ตําง ๆ และวิธีการในการอํานเชิงวิเคราะห๑มากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงสามารถปฏิบัติตามความคิดรวบยอด

คือสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาใบความรู๎และการสร๎างประสบการณ๑การอํานเชิงวิเคราะห๑ใน

ขั้นตําง ๆ ที่ผํานมา น ามาใช๎ในการวิเคราะห๑บทอํานแตํละประเภท ซึ่งเมื่อถึงขั้นวางแผนและสร๎าง

ผลงาน นักเรียนสามารถสร๎างผลงานการอํานเชิงวิเคราะห๑โดยการวิเคราะห๑บทอํานได๎ครอบคลุม

ความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑ที่ครูก าหนดทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ตอบค าถามจากเรื่องที่อํานได๎

ถูกต๎อง เรียงล าดับเหตุการณ๑จากเรื่องที่อํานได๎ แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง 

สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อํานได๎ และสรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ

จุดมุํงหมายในการสอนการอํานที่ P.D. Pearson (อ๎างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ 2543 : 4) ได๎

ก าหนดจุดมุํงหมายในการสอนอํานไว๎ 3 ประการ คือ 1 มุํงพัฒนาค าศัพท๑ใหมํ ๆ 2. มุํงให๎นักเรียนมี

ความเข๎าใจเรื่องที่อําน สามารถเรียงล าดับเหตุการณ๑ และเลําเรื่องให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎  และ 3. มุํงให๎

นักเรียนน าเหตุการณ๑ เรื่องราว คติ ตลอดจนประโยชน๑ที่ได๎จากเรื่องที่อํานไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักพิจารณาตัดสินเนื้อเรื่องที่อํานวําถูกต๎องหรือไมํ  

ทั้งนีเ้นื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ มุํงเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ตอบสนองการใช๎สมองซีกซ๎ายและขวา สามารถ

พัฒนาผู๎เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู๎ตํางกันทั้ง 4 แบบให๎สามารถใช๎สมองทุกสํวนของตนในการพัฒนา

ศักยภาพของตนได๎อยํางเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี, 2556: 262) อีกทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ยังได๎

ให๎นักเรียนได๎รํวมกันปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุํม ซึ่งจัดกลุํมแบบคละความสามารถ นักเรียนจึงได๎พูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการวิเคราะห๑เรื่องในประเด็นตํางๆ กับสมาชิกในกลุํม เป็น
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การกระตุ๎นให๎นักเรียนรํวมกันคิดและรํวมกันแสดงออกเพ่ือให๎ข๎อสรุปของการวิเคราะห๑เรื่องรํวมกัน 

ท าให๎เกิดความสนุกสนานนักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการอํานมาแสดงความคิดเห็นได๎อยํางมี

เหตุผลสํงผลให๎นักเรียนมีความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑อยูํในระดับสูง สอดคล๎องกับงานวิจัย

ของ มุกดา สุกรินทร๑ (2551: 115 – 117) ได๎ศึกษาการพัฒนาทักษะการอําน การคิด และการเขียน 

ด๎วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผล

การศึกษาพบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 75.12 นักเรียนที่ผํานเกณฑ๑จ านวน 22 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 88.00 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธิดาวรรณ๑ สีหะวงษ๑ (2556: 145 

- 146) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 4 MAT ผลการวิจัย 

พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ BBL และแบบ 4 MAT 

มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 วิธี และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิราภรณ๑ พละมาตย๑ (2558: 

88 – 89) ที่ไดศ๎ึกษาผลของบทเรียนบนเว็บแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการคิดวิเคราะห๑ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของ

ประโยคในภาษาไทย ผลการศึกษาพบวํา บทเรียนบนเว็บแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) เรื่องชนิด

ของประโยคในภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีมี่ 6 มีคําดัชนีประสิทธิผลเทํากับ 0.6854 

ซึ่งแสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนร๎อยละ 68.54 นักเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนบนเว็บ

แบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห๑ เรื่องชนิดของ

ประโยคในภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนความสามารถการคิด

วิเคราะห๑กํอนเรียนหลังเรียนแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

2. ความสามารถด๎านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT พบวํา หลังการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อความ
อยูํในระดับสูง ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได๎ฝึกการเขียนสื่อ
ความจากแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ทั้ง 5 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละแผนนั้น 
ผู๎วิจัยไดด๎ าเนินจัดการเรียนรู๎ตามข้ันตอนของวัฏจักร 4 MAT ทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมุํงสํงเสริมความถนัดของผู๎เรียนและสํงเสริมการใช๎สมอง 2 ซีกอยํางสมดุลกัน อันจะสํงผล
ให๎การเรียนรู๎เกิดประสิทธิภาพ และผู๎เรียนได๎เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ (อาภรณ๑  ใจเที่ยง, 2550: 
113)ประกอบกับผู๎วิจัยได๎สร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู๎เทํา
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เทียมกัน สอดแทรกกิจกรรมที่เร๎าความสนใจ ได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่งํายไปจนถึงกิจกรรมที่ยาก 
นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกันในการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม ได๎ชํวยเหลือกัน นักเรียนแตํละคนได๎สรุปองค๑
ความรู๎ด๎วยตนเองจากประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่ผํานมา สํงผลให๎นักเรียนมีความสุขกับการค๎นพบ
ตัวเอง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของแมคคาร๑ธีในการจัดการเรียนรู๎ตามวัฏจักรการเรียนรู๎ 4 MAT ที่วํา
การเรียนรู๎เกิดขึ้นจากความสัมพันธ๑ของสองมิติ คือ การรับรู๎ (Perception) และกระบวนการจัดการ
ท าข๎อมูล (Processing) การรับรู๎ของบุคคลมี 2 ชํองทาง คือผํานทางประสบการณ๑ที่เป็นรูปธรรม และ
ผํานทางความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization) สํวนกระบวนการจัด
กระท าข๎อมูลที่รับรู๎นั้น มี 2 ลักษณะ คือ การลงมือทดลองปฏิบัติและการสังเกตโดยใช๎ความคิดอยําง
ไตรํตรอง (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558: 128) 

ในการฝึกการเขียนสื่อความในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎นั้น นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการ
อํานเชิงวิเคราะห๑กํอน คือ นักเรียนได๎ฝึกการวิเคราะห๑เรื่องแล๎วสามารถเขียนแสดงความรู๎และสรุป
ข๎อคิดจากเรื่องที่อํานสื่อความให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎ เป็นการสร๎างประสบการณ๑จนเกิดเป็นแนวคิดของ
ตนเอง จากนั้นนักเรียนสามารถประยุกต๑ความรู๎จากการฝึกการอํานเชิงวิเคราะห๑มาใช๎ในการสร๎าง
แผนภาพโครงเรื่องเพ่ือเขียนสื่อความเป็นเรื่องตามจินตนาการตามแผนภาพโครงเรื่องที่สร๎างขึ้นได๎เมื่อ
ถึงขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู๎ นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานการเขียนเรื่องของตนเองได๎ 
และได๎ฟ๓งการน าเสนอผลงานของเพ่ือน นักเรียนได๎รํวมกันแสดงความคิดเห็นและให๎ข๎อเสนอแนะ
เกีย่วกับผลงานของเพ่ือนแตํละคน เพ่ือชํวยกันปรับปรุงแก๎ไขผลงานการเขียนของเพ่ือนสมาชิกในกลุํม
ให๎ดียิ่งขึ้น นักเรียนจึงได๎ฝึกเขียนเรื่อง ได๎ฟ๓งเรื่องที่เพ่ือนเขียน ได๎รับฟ๓งความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ เพ่ือ
ชํวยในการปรับปรุงแก๎ไขงานเขียนของตนเองให๎ดียิ่งขึ้น นักเรียนจึ งได๎รับทั้งการฝึกทักษะการเขียน
และประสบการณ๑จากการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ท าให๎ความสามารถในการเขียนสื่อความ
ของนักเรียนนั้นพัฒนายิ่งขึ้น สอดคล๎องกับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 110 – 112) ที่ได๎กลําวถึง
การสอนอํานให๎สัมพันธ๑กับการเขียนโดยอ๎างถึงที่ J.A. Piccolo กลําววํา ประเด็นส าคัญ ครูควรจะ
สอนให๎นักเรียนเข๎าใจโครงสร๎างของสารให๎สามารถวิเคราะห๑ออกมาได๎ และที่ B.B. Ambruster และ
คณะ ให๎ข๎อคิดไว๎วํา การให๎ผู๎อํานวิเคราะห๑โครงสร๎างของสารเพียงอยํางเดียวยังไมํเป็นการเพียงพอ 
ควรพัฒนาควบคูํไปกับการเขียน เพราะทักษะทั้งสองมีความสัมพันธ๑กันอยํางใกล๎ชิด เมื่อผู๎อํานอําน
เรื่องแล๎วควรเขียนสรุปความออกมาเป็นแนวคิดโดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎อง สิ่งที่ครูได๎พบคือนักเรียนที่มี
ป๓ญหาในการอํานมักจะมีป๓ญหาเกี่ยวกับการเขียนด๎วย ดังนั้น จึงควรพัฒนาไปพร๎อมกันด๎วยการจัด
กิจกรรมการสอนให๎มีความสัมพันธ๑ในทักษะทั้งสอง 

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความโดยการ
จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT นี้ ผู๎วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียน น าความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของสมองทั้งสองซีกมาจัด
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กิจกรรมที่หลากหลายให๎นักเรียนได๎ฝึกอําน ฝึกเขียน ให๎นักเรียนได๎ท ากิจกรรมกลุํมและเปิดโอกาสให๎
ทุกคนได๎น าเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็น สอดคล๎องกับ เธียร พานิช (2544: 16) ที่กลําววํา ครู
ต๎องเข๎าใจถึงการท างานของสมองสํวนบนทั้งซีกซ๎ายและซีกขวา แล๎วจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับการ
ท างานของสมองทั้งสองซีก ท าให๎สมองท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพของผู๎เรียนในที่สุด หากผู๎สอนละเลยหรือใช๎วิธีการซ้ าซาก ผู๎เรียนจะเกิดความเบื่อ
หนํายกับการเรียนและพยายามแยกตัวออกจากกลุํม เพ่ือไปแสวงหาสิ่งที่ตื่นเต๎นภายนอกมาทดแทน 
การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT จึงสํงผลให๎นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อความอยูํในระดับสูง
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ มุกดา สุกรินทร๑ (2551: 115 – 117) ที่ได๎ศึกษาการพัฒนาทักษะการ
อําน การคิด และการเขียน ด๎วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 75.12 นักเรียนที่ผํานเกณฑ๑
จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.00 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนด ผลการศึกษาสภาพความสามารถด๎าน
การอําน การคิด และการเขียนของนักเรียน สามารถสรุปได๎วํา ด๎านการอําน นักเรียนสามารถอํานจับ
ใจความส าคัญและสรุปข๎อคิดของเรื่องที่อํานได๎อยํางมีประสิทธิ์ภาพ ด๎านการคิด นักเรียนสามารถน า
ข๎อคิดที่ได๎จากการอํานมาขยาย อธิบาย หรือยกตัวอยํางประกอบ และแสดงความคิดเห็นตํอเรื่องที่
อํานได๎อยํางมีเหตุผล และด๎านการเขียน นักเรียนสามารถน าข๎อคิดจากเรื่องที่อํานมาท าความเข๎าใจ
และเขียนสื่อสารโดยก าหนดสถานการณ๑ เหตุการณ๑ ที่แตกตํางไปจากเรื่องที่อําน สามารถวางแนวคิด
ของเรื่อง ก าหนดตัวละคร ฉาก เหตุการณ๑ส าคัญ และผูกเป็นเรื่องราวน าเสนอโดยใช๎ภาษาและการ
จัดระบบข๎อมูลได๎ดี และงานวิจัยของนิตยา คงทอง (2554: 112 – 113) ที่ได๎ศึกษาความสามารถใน
การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ผล
การศึกษาพบวํา ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจาก
ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แบบการ
เรียนรู๎มีความสัมพันธ๑กับการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 แบบ คือ แบบ
อิสระ (Independent Style) แบบรํวมมือ (Collaborative Style) แบบแขํงขัน (Competitive 
Style) และแบบมีสํวนรํวม (Participant Style)  

 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ นักเรียนมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอ

การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับเห็นด๎วยมากทั้ง 3 ด๎าน โดยด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการ

จัดการเรียนรู๎มีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา ได๎แกํ 

ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  และด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎เป็นล าดับสุดท๎าย  ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT แตกตํางจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนแบบปกติ ท า

ให๎นักเรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร๎นในการเรียนยิ่งขึ้น ครูจัดการเรียนรู๎โดยเรียงล าดับ

เนื้อหาจากงํายไปหายากโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ด าเนินไปตามล าดับขั้นตอนของการจัดการ

เรียนรู๎แบบ 4 MAT ทั้ง 8 ขั้นตอน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแบบการเรียนของนักเรียนที่มีความถนัดใน

การเรียนแตกตํางกันไป และชํวยพัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาตาม

ธรรมชาติอยํางสมดุล นักเรียนได๎ฝึกวิเคราะห๑บทอํานจากการตอบค าถาม ได๎เรียนรู๎และแสดงความ

คิดเห็นรํวมกันเป็นกลุํม ได๎รํวมกันฝึกวิเคราะห๑เรื่องที่อํานจนเกิดความรู๎และทักษะในการอํานเชิง

วิเคราะห๑ นักเรียนฝึกเขียนสื่อความโดยรํวมกับเพื่อนในกลุํมเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จึงสามารถเขียน

สื่อความเป็นเรื่องที่ได๎มาจากข๎อคิดของบทอํานตําง ๆ ได๎ นักเรียนจึงค๎นพบวําความสามารถในการ

อํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของตนเองนั้นพัฒนาขึ้นได๎จริง ๆ จึงท าให๎นักเรียนมีความคิดเห็น

วํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีประโยชน๑มาก สอดคล๎องกับ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ     

พํุมมั่น (2543: 11– 4) ที่กลําววํา วัฏจักรการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีแนวความคิดวํา การเรียนรู๎และ

การสอนจะต๎องมีลักษณะเคลื่อนไหวอยํางเป็นล าดับขั้นตอนตามวัฏจักรของการเรียนรู๎ที่สามารถท าให๎

ผู๎เรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรู๎แตกตํางกัน ได๎มีโอกาสได๎เรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางมี

ความสุข 

 นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถน าความรู๎และทักษะในการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อ

ความไปประยุกต๑ใช๎ได๎กับการเรียนทุก ๆ วิชา เพราะการอํานและการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญในการ

เรียนทุกวิชา ยิ่งถ๎านักเรียนอํานแล๎วสามารถวิเคราะห๑สิ่งที่อํานได๎ดีและสามารถสรุปใจความส าคัญของ

เรื่องที่เรียนได๎ก็จะท าให๎นักเรียนประสบความส าเร็จในการอํานหนังสือในทุกๆ วิชา ในสํวนของการ

เขียนสื่อความน าไปประยุกต๑ใช๎ในการเขียนตอบค าถามหรือเขียนรายงานในวิชาตํางๆ ได๎ หากนักเรียน

มีทักษะและความสามารถในการเขียนสื่อความที่ดี ก็ยิ่งชํวยให๎ประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น

เทํานั้น เมื่อเห็นถึงประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT นักเรียนจึงเกิดความพึงพอใจ

และอยากให๎มีการจัดการเรียนแบบ 4 MAT ในการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น สอดคล๎องกับ 

สุคนธ๑ สินธพานนท๑ (2554: 82) ที่ได๎สรุปประโยชน๑ของการจัดการเรียนรู๎แบบวัฏจักร 4 MAT ไว๎วํา 

ผู๎เรียนได๎พัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ๎ายอยํางสมดุล ผู๎เรียนมีประสบการณ๑ตรงในการแสวงหาความรู๎

ด๎วยตนเอง รู๎จักการท างานรํวมกันเป็นกลุํม ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รู๎จักรับฟ๓งและยอมรับความ

คิดเห็นของผู๎อ่ืน ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิดและการตัดสินใจในการท ากิจกรรมตําง ๆ ได๎แสดงออกซึ่ง

ความคิดสร๎างสรรค๑ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียนรู๎จากการสร๎างชิ้นงานตําง  ๆ ด๎วยตนเอง มีความ

ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง  
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 จากการให๎นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เพ่ือ

พัฒนาความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความด๎วยค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข๎อ 

คือ หลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความสามารถใน

การอ่านวิเคราะห์เรื่องและการเขียนเรื่องที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร พบวํา นักเรียนสํวนใหญํเขียนแสดง

ความคิดเหน็วํา หลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักเรียนมีความสามารถในการ

อํานวิเคราะห๑เรื่องและเขียนเรื่องได๎ดีขึ้น รองลงมาคือท าให๎ได๎รู๎วิธีการแตํงเรื่องมากยิ่งขึ้น ได๎ท างาน

เป็นกลุํมท าให๎มีเพ่ือนชํวยฝึกคิด ฝึกเขียน และมีการแลกเปลี่ยนความรู๎กันในกลุํม ท าให๎สนุกสนาน

เวลาเรียน และกิจกรรมในชั่วโมงที่เรียนนําสนใจท าให๎อยากเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

นักเรียนเห็นวําตนเองมีความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียนสื่อความที่ดีขึ้นอยํางเห็น

ได๎ชัด สังเกตได๎จากการที่นักเรียนสามารถท าใบงานทั้งเรื่องการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความใน

แตํละแผนได๎ และสามารถท าแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และการเขียน 

สื่อความได๎ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ปฤษณา แจํมแจ๎ง (2554: 99 – 100) ที่ได๎ศึกษาผลการ

พัฒนาทักษะการแตํงค าประพันธ๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช๎ชุดการสอนการแตํงค า

ประพันธ๑ ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ (4 MAT) ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียน

โดยใช๎ชุดการสอนการแตํงค าประพันธ๑ตามแนววัฏจักรการเรียนรู๎ ( 4 MAT) ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 อยูํในระดับมาก และงานวิจัยของ สูํขวัญ ตลับนาค (2556: 63 – 64) ที่ได๎ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

จัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ซึ่งผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎

แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.จากผลการวิจัยพบวํา ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT อยูํในระดับสูง ดังนั้นครูผู๎สอนควร
น าวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบแบบ 4 MAT ไปใช๎จัดการเรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตํอไป เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยใน
ด๎านตํางๆ ทั้งการอําน การเขียน การฟ๓ง การดู และการพูด อยํางครบถ๎วน 

2. จากผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ใน
ข๎อค าถามที่วํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนกล๎าคิด กล๎าตอบ กล๎าแสดงความ
คิดเห็น และการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนและสามารถ
สื่อสารกับผู๎อ่ืนได๎ดีขึ้นนั้น นักเรียนเห็นด๎วยในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเป็นสองล าดับสุดท๎าย และ
จากการสังเกตในระหวํางการจัดการเรียนรู๎ แบบ 4 MAT  พบวํา ใน ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ นักเรียนหลายคนไมํคํอยแสดงความคิดเห็น และจะปฏิเสธการเป็นตัวแทนกลุํมในการออกมา
น าเสนอผลงานการเขียนเรื่องของตนเอง ดังนั้น ครูต๎องพยายามกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมใน
การแสดงความคิดเห็นภายในกลุํม  โดยให๎ค าชี้แนะระหวํางผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุํมอยํางใกล๎ชิด
และท่ัวถึง ครูควรสุํมเรียกนักเรียน ให๎มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นตํอผลงานของบุคคลอ่ืน เพ่ือ
เสริมสร๎างความกล๎าแสดงออก และฝึกการสื่อสารกับผู๎อ่ืนให๎ดียิ่งขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ใน
ข๎อค าถามที่วํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนแก๎ป๓ญหาได๎ด๎วย
ตนเอง นักเรียนเห็นด๎วยในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงวํานักเรียนบางคนเห็นวําไมํได๎แก๎ป๓ญหาด๎วย
ตนเอง เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ในการท าวิจัยครั้งนี้ให๎นักเรียนได๎รํวมคิดรํวม
แก๎ป๓ญหากันเป็นกลุํม และท างานกลุํมมากกวํางานรายบุคคล ครูจึงควรเพ่ิมกิจกรรมที่ให๎นักเรียนฝึก
คิด ฝึกแก๎ป๓ญหาเป็นรายบุคคลให๎มากยิ่งขึ้น 

4. จากผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ใน
ข๎อค าถามท่ีวํา การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข นักเรียนเห็นด๎วยใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น ครูควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให๎นักเรียนรู๎สึกมีความสุขในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น  เชํน ใช๎เพลง หรือสื่อวีดิทัศน๑ตํางๆ มาชํวยกระตุ๎นความสนใจให๎นักเรียน เพ่ิมกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ใช๎เกมเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน และปรับปรุงใบงานหรือใบความรู๎ที่มีสีสันสดใสสวยงามยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรด าเนินการวิจัยโดยใช๎แบบแผนการทดลองที่ทดสอบความคงทนของความสามารถ
ด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของนักเรียนหลังจากที่ผู๎เรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT  
 2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน  โดยใช๎บทอําน

ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เชํน นิทาน นิทานค ากลอน การ๑ตูน เป็นต๎น 

 3. ในการวิจัยครั้งตํอไปอาจน าวิธีสอนแบบ 4 MAT ไปใช๎รํวมกับเทคนิคหรือวิธีสอนอ่ืนเชํน 

Project - based learning, Graffiti Brainstorming 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  148 

รายชื่อผู๎เชี่ยวชาญ 

........................................................... 

 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝุายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสทิธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
 อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีสอน 
 
3.  อาจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟูุง 
 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  149 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

- คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC)  

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

- คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC)  

- ความยากงําย (p) คําอ านาจจ าแนก (r)  

3. แบบสอบถามความคิดเห็น 

- คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) 
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
2. มีความชัดเจนสามารถน าไปใช๎วัด 
พฤติกรรมการเรียนรู๎ได๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. เขียนจุดประสงค๑การเรียนรู๎ได๎ถูกต๎อง +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านเนื้อหาและบทอ่าน 
4. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

5. สอดคล๎องกับตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

6. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

7. มีความยากงํายพอสมควร +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

8. นําสนใจและเป็นประโยชน๑แกํ 
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
9. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
10. สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MATตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู๎ 
ดังนี้ 

- ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
- ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

11. สอดคล๎องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด้านสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
12. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
13. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. มีความเหมาะสมกับนักเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านการวัดและประเมินผล 
15. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
16. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

17. มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
18. มีเกณฑ๑การวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

19. สอดคล๎องกับวัยและความสามารถ
ของนักเรียน 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
2. มีความชัดเจนสามารถน าไปใช๎วัด 
พฤติกรรมการเรียนรู๎ได๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. เขียนจุดประสงค๑การเรียนรู๎ได๎ถูกต๎อง +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านเนื้อหาและบทอ่าน 
4. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
5. สอดคล๎องกับตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
6. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
7. มีความยากงํายพอสมควร +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
8. นําสนใจและเป็นประโยชน๑แกํ 
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
9. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
10. สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู๎ 
ดังนี้ 

- ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 

 (ตํอ) 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
- ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

11. สอดคล๎องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
12. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
13. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. มีความเหมาะสมกับนักเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านการวัดและประเมินผล   
15. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
16. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

17. มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
18. มีเกณฑ๑การวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

19. สอดคล๎องกับวัยและความสามารถ
ของนักเรียน 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   
1. สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
2. มีความชัดเจนสามารถน าไปใช๎วัด 
พฤติกรรมการเรียนรู๎ได๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. เขียนจุดประสงค๑การเรียนรู๎ได๎ถูกต๎อง +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านเนื้อหาและบทอ่าน   
4. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
5. สอดคล๎องกับตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
6. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
7. มีความยากงํายพอสมควร +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
8. นําสนใจและเป็นประโยชน๑แกํ 
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   
9. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
10. สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู๎ 
ดังนี้ 

- ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที ่6 วางแผนและสร๎างผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 

 (ตํอ) 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
- ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

11. สอดคล๎องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
12. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
13. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. มีความเหมาะสมกับนักเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านการวัดและประเมินผล   
15. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
16. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

17. มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
18. มีเกณฑ๑การวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

19. สอดคล๎องกับวัยและความสามารถ
ของนักเรียน 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   
1. สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
2. มีความชัดเจนสามารถน าไปใช๎วัด 
พฤติกรรมการเรียนรู๎ได๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. เขียนจุดประสงค๑การเรียนรู๎ได๎ถูกต๎อง +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านเนื้อหาและบทอ่าน   
4. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
5. สอดคล๎องกับตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
6. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
7. มีความยากงํายพอสมควร 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
8. นําสนใจและเป็นประโยชน๑แกํ 
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   
9. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
10. สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู๎  
ดังนี้ 

- ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 

 (ตํอ) 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
- ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

11. สอดคล๎องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
12. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
13. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. มีความเหมาะสมกับนักเรียน 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
ด้านการวัดและประเมินผล   
15. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
16. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

17. มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
18. มีเกณฑ๑การวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม 

0 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

19. สอดคล๎องกับวัยและความสามารถ
ของนักเรียน 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   
1. สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
2. มีความชัดเจนสามารถน าไปใช๎วัด 
พฤติกรรมการเรียนรู๎ได๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. เขียนจุดประสงค๑การเรียนรู๎ได๎ถูกต๎อง +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านเนื้อหาและบทอ่าน   
4. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
5. สอดคล๎องกับตัวชี้วัด +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
6. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
7. มีความยากงํายพอสมควร 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
8. นําสนใจและเป็นประโยชน๑แกํ 
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   
9. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
10. สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู๎  
ดังนี้ 

- ขั้นที่ 1 สร๎างประสบการณ๑ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 2 วิเคราะห๑ประสบการณ๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ๑เป็น

ความคิดรวบยอด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 6 วางแผนและสร๎างผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 

 ตํอ 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
- ขั้นที่ 7 วิเคราะห๑ผลงานเพ่ือน าไป

ประยุกต๑ใช๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

- ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

11. สอดคล๎องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
ด้านสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
12. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
13. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. มีความเหมาะสมกับนักเรียน 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
ด้านการวัดและประเมินผล   
15. สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
16. สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

17. มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
18. มีเกณฑ๑การวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

19. สอดคล๎องกับวัยและความสามารถ
ของนักเรียน 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ 

ข้อที่ ประเภท 
ความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 

ข้อสอบปรนัย 
1. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

2. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

4. การประยุกต๑ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

5. การวิเคราะห๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

6. การประยุกต๑ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

7. การประยุกต๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

8. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

9. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

10. การวิเคราะห๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

11. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

12. การวิเคราะห๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

13. การประยุกต๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

15. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

16. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

17. ความเข๎าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

18. ความเข๎าใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

19. ความเข๎าใจ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

20. การประยุกต๑ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

21. ความเข๎าใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ (ตํอ) 

ข้อที่ ประเภท 
ความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 

22. ความเข้าใจ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

23. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

24. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

25. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

26. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

27. ความเข้าใจ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

28. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

29. ความเข้าใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

30. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

31. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

32. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

33. การวิเคราะห์ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

34. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

35. การประยุกต์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

36. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

37. ความเข้าใจ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

38. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

39. การประยุกต์ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

40. การประยุกต์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิง 

 วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ (ตํอ) 

 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑คําความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 

 ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ 

ข้อที่ ตัวช้ีวัด ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก  

(r) 

ความหมาย 

1. ท 1.1 ป.4/3 0.55 0.70 ใช๎ได๎ 
2. ท 1.1 ป.4/3 0.80 0.20 ใช๎ได๎ 
3. ท 1.1 ป.4/6 0.40 0.60 ใช๎ได๎ 
4. ท 1.1 ป.4/6 0.40 0.40 ใช๎ได๎ 
5. ท 1.1 ป.4/4 0.70 0.40 ใช๎ได๎ 
6. ท 1.1 ป.4/6 0.70 0.20 ใช๎ได๎ 
7. ท 1.1 ป.4/6 0.60 0.80 ใช๎ได๎ 
8. ท 1.1 ป.4/3 0.85* 0.10* ใช๎ไมํได๎ 
9. ท 1.1 ป.4/6 0.30 0.40 ใช๎ได๎ 
10. ท 1.1 ป.4/6 0.85* 0.30 ใช๎ไมํได๎ 
11. ท 1.1 ป.4/3 0.70 0.60 ใช๎ได๎ 
12. ท 1.1 ป.4/6 0.25 0.30 ใช๎ได๎ 

ข้อที่ ประเภท 
ความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 

ข้อสอบอัตนัย 
1. ให้นักเรียนเขียนเรื่องจาก

แผนภาพโครงเรื่องที่
กําหนดให้ พร้อมทั้งตั้งชื่อ
เรื่องให้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑คําความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 

 ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ (ตํอ) 

ข้อที่ ตัวช้ีวัด ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก  

(r) 

ความหมาย 

13. ท 1.1 ป.4/6 0.35 0.30 ใช๎ได๎ 
14. ท 1.1 ป.4/3 0.55 0.50 ใช๎ได๎ 
15. ท 1.1 ป.4/3 0.30 0.40 ใช๎ได๎ 
16. ท 1.1 ป.4/6 0.30 0.60 ใช๎ได๎ 
17. ท 1.1 ป.4/3 0.70 0.20 ใช๎ได๎ 
18. ท 1.1 ป.4/4 0.40 0.40 ใช๎ได๎ 
19. ท 1.1 ป.4/6 0.85* 0.30 ใช๎ไมํได๎ 
20. ท 1.1 ป.4/6 0.60 0.40 ใช๎ได๎ 
21. ท 1.1 ป.4/3 0.90* 0.20 ใช๎ไมํได๎ 
22. ท 1.1 ป.4/6 0.85* 0.10* ใช๎ไมํได๎ 
23. ท 1.1 ป.4/3 0.55 0.30 ใช๎ได๎ 
24. ท 1.1 ป.4/3 0.75 0.30 ใช๎ได๎ 
25. ท 1.1 ป.4/6 0.45 0.50 ใช๎ได๎ 
26. ท 1.1 ป.4/4 0.35 0.30 ใช๎ได๎ 
27. ท 1.1 ป.4/3 0.75 0.50 ใช๎ได๎ 
28. ท 1.1 ป.4/6 0.65 0.30 ใช๎ได๎ 
29. ท 1.1 ป.4/4 0.70 0.60 ใช๎ได๎ 
30. ท 1.1 ป.4/3 0.60 0.60 ใช๎ได๎ 
31. ท 1.1 ป.4/6 0.45 0.70 ใช๎ได๎ 
32. ท 1.1 ป.4/4 0.25 0.50 ใช๎ได๎ 
33. ท 1.1 ป.4/6 0.80 0.40 ใช๎ได๎ 
34. ท 1.1 ป.4/4 0.30 0.20 ใช๎ได๎ 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห๑คําความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 

 ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ (ตํอ) 

ข้อที่ ตัวช้ีวัด ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก  

(r) 

ความหมาย 

35. ท 1.1 ป.4/6 0.70 0.40 ใช๎ได๎ 
36. ท 1.1 ป.4/3 0.65 0.30 ใช๎ได๎ 
37. ท 1.1 ป.4/6 0.45 0.10* ใช๎ไมํได๎ 
38. ท 1.1 ป.4/3 0.40 0.60 ใช๎ได๎ 
39. ท 1.1 ป.4/6 0.20 0.00* ใช๎ไมํได๎ 
40. ท 1.1 ป.4/ 0.80 0.40 ใช๎ได๎ 

 

หมายเหตุ 

1. จากแบบทดสอบข๎อที่ 8, 10, 19, 21 และ 22 มีคําความยากงําย (p) มากกวํา 0.80 

จัดเป็นข๎อสอบที่งํายเกินไปจึงตัดออก 

2. จากแบบทดสอบข๎อที่ 37 และ 39 มีคําอ านาจจ าแนก (r) น๎อยกวํา 0.20 จัดเป็นข๎อสอบที่

ไมํสามารถจ าแนกกลุํมเกํงและกลุํมอํานได๎จึงตัดออก 

3. เนื่องจากมีข๎อสอบเกินจ านวนที่ต๎องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได๎แกํ ข๎อที่ 2, 36 และ 40 

4. รวมตัดข๎อสอบออกทั้งหมด 10 ข๎อ และคงเหลือข๎อสอบจ านวน 30 ข๎อ 

 

นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎ทดสอบหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ โดยใช๎วิธีการของ คูเดอร๑ – ริชาร๑ดสัน 

(Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 โดยใช๎เกณฑ๑ความเชื่อมั่นตั้งแตํ .70 ขึ้นไป ซึ่งผลการ

วิเคราะห๑มีคําความเชื่อม่ันเทํากับ 0.82 
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ตารางที ่22 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น 

 ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT  

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) จ านวน 15 ข๎อ  
ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎   
1.การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎
นักเรียนมีความรู๎ เข๎าใจเรื่องที่เรียนได๎
งําย และชัดเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

2. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวย
ให๎นักเรียนกล๎าคิด กล๎าตอบ กล๎าแสดง
ความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็น
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีความหลากหลาย 
นําสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

4. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวย
ให๎นักเรียนได๎ท ากิจกรรมที่ตนเองชอบ
และถนัด พร๎อมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่
ตนเองไมํถนัดไปพร๎อม ๆ กัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

5. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มี
กิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียน
แก๎ป๓ญหาได๎ด๎วยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

6. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
สํงเสริมให๎นักเรียนมีบทบาทและมีสํวน
รํวมในการท างานเป็นกลุํม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎   
7. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎
นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT (ตํอ) 

  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
8. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎
นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

       
9. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เปิด
โอกาสให๎นักเรียนมีอิสระในการสร๎าง
ผลงาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

10. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท า
ให๎นักเรียนมีความสนุกในการท างาน
รํวมกันเป็นกลุํม และกล๎าแลกเปลี่ยน
ความรู๎ ความคิดเห็นกับเพ่ือนรํวมชั้น
เรียนมากขึ้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎  
11. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวย
ให๎นักเรียนสามารถวิเคราะห๑เรื่องที่อําน
และเขียนเรื่องได๎ดียิ่งขึ้น 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

12. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท า
ให๎นักเรียนน าทักษะในการวิเคราะห๑
เรื่องท่ีอํานและเขียนเรื่องไปประยุกต๑ใช๎
ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 

13. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวย
ให๎นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
และสามารถสื่อสารกับผู๎อ่ืนได๎ดีขึ้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

14. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวย
ให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู๎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 
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  ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 
15. ควรสํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนรู๎
แบบ 4 MAT ในการเรียนวิชาภาษาไทย
เพ่ิมมากข้ึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล๎อง 

ตอนที่ 2 ค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ  
1. นักเรียนคิดวําการจัดการเรียนรู๎แบบ 
4 MAT ชํวยพัฒนาความสามารถในการ
อํานเชิงวิเคราะห๑และเขียนสื่อความของ
นักเรียนอยํางไรบ๎าง 

0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล๎อง 
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ภาคผนวก ค  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง แรงพิโรธจากฟูาดิน           เวลา 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความจากข่าว       เวลา 3 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวยุวนารี โม่มาลา       โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา   

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต 
 ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.4/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.4/7 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ตอบคําถามและอธิบายเรื่องราวจากข่าวได้  
2. เรียงลําดับเหตุการณ์จากข่าวได้ 
3. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวได้ 
4. สรุปใจความสําคัญจากข่าวได ้
5. บอกข้อคิดจากข่าวและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
6. นําข้อคิดจากข่าวมาเขียนเป็นเรื่องตามจินตนาการได้ 
 

สาระส าคัญ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าวและเขียนสื่อความจากข่าว เป็นการอ่านข่าวโดยใช้ความคิด

พิจารณาไตร่ตรองเรื่องราวที่อ่านแล้วสามารถตอบคําถามจากข่าวที่อ่านได้ถูกต้อง สามารถสรุป
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ใจความสําคัญสรุปความรู้และข้อคิดจากข่าวที่อ่านได้สามารถส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้

สัมพันธ์กันได้ โดยนําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อคิดของข่าวที่อ่านมาเขียนเรื่องใหม่ตามจินตนาการ จะ

เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้มีประสิทธิภาพได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 

            การอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความจากข่าว 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

       ใฝุเรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทย   
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. ประเมินผลงานกลุ่ม แบบประเมินผลงานกลุ่ม นักเรียนได้คะแนนในระดับ 
สูงขึ้นไป 

2. ตรวจใบงาน ใบงานที่ 2 และ 3 นักเรียนได้คะแนน 
ในระดับ สูง ขึ้นไป 

3. ประเมินการเขียน 
“เขียนเรื่องจากข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านข่าว” 

แบบประเมินการเขียน นักเรียนได้คะแนน 
ในระดับ สูง ขึ้นไป 

 
 

การจัดการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1 

ส่วนที ่1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตนเอง (Why) 
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกขวา) 

1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง จาก

เวบไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=RjUEyU7KUB0 (ความยาว 2.38 นาที) 

https://www.youtube.com/watch?v=RjUEyU7KUB0


  171 

2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวที่นักเรียนได้ดูจากวีดิทัศน์ เช่น นักเรียนเคย

ดูรายการนี้ทางโทรทัศน์หรือไม่ เนื้อหาของข่าวที่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไร และข่าวนี้ให้ข้อคิดว่าอย่างไร 

 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 

3. ครูเชื่อมโยงจากการดูวีดิทัศน์ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมาย ลักษณะ และ

ประเภทของข่าวว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับข่าวหรือไม่ อย่างไร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง

ความคิดเห็นพอสมควรแล้วครูจึงอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวแก่นักเรียน 

4. ครูแจกข่าวเรื่อง “เตือนโทรปุวน 191 โทษติดคุก” ให้นักเรียนอ่านในใจ โดยกําหนดเวลา

ให้ประมาณ 3 นาที 

5. เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วครูถามคําถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าว เช่น ข่าวนี้เป็นข่าว

เกี่ยวกับเรื่องอะไร เกี่ยวกับบุคคลอาชีพใด ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือไม่  

  

ส่วนที่ 2 สร้างความคิดรวบยอด (What)  
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (กระตุ้นสมองซีกขวา) 

6. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 6 คน ตามความเหมาะสมจํานวน 6 กลุ่ม 

7. ครูติดแผนภูมิคําถามการวิเคราะห์ข่าวบนกระดานดํา ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

แผนภูมิค าถามการวิเคราะห์ข่าว 

ค าถาม ค าตอบ 
ใคร  

ทําอะไร  
ที่ไหน  

เมื่อไร  

อย่างไร  
ข้อคิดจากข่าวที่อ่าน  

 

8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข่าวที่อ่านเพ่ือตอบคําถาม จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่ม

ละ 1 คน ออกมาเขียนคําตอบคนละ 1 ข้อ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบจากแผนภูมิคําถามการวิเคราะห์ข่าวให้ถูกต้อง 
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10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านข่าวเรื่อง “เตือนโทรปุวน 

191 โทษติดคุก” เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ในประเด็นต่าง ๆ เช่น นักเรียนไม่ควร

โทรศัพท์ไปก่อกวนสายด่วนต่าง ๆ เพราะจะทําให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อน 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าวว่าเมื่อนักเรียนอ่านข่าว 

นักเรียนควรวิเคราะห์ข่าวที่อ่านในประเด็นใดบ้าง เช่น ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลเป็น

อย่างไร และเม่ือวิเคราะห์ได้แล้วก็ควรเขียนสิ่งที่วิเคราะห์ได้สื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยเช่นกัน 

 

ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 

12. ครูแจกใบความรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความจากข่าว โดยให้นักเรียน

อ่านในใจ โดยกําหนดเวลาให้ประมาณ 3 นาที 

13. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับข่าว และความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์และ

เขียนสื่อความจากข่าวโดยครูช่วยแก้ไขหากนักเรียนสรุปข้อมูลไม่ถูกต้อง 

14. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความจาก

ข่าวและหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าวลงในสมุด 

ชั่วโมงท่ี 2 

ส่วนที ่3 การปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและการสร้างช้ินงาน (How) 
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 

15. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมเหมือนในขั้นที่ 3 

16. ครูแจกข่าวเรื่อง“อยุธยาคุมเข้มปูองกันโบราณวัตถุ” พร้อมใบงานที่ 1 แผนภาพความคิด

วิเคราะห์ข่าว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้นักเรียนฟังคําอธิบายวิธีการเขียนข้อความลงในแผนภาพ

ความคิดจากครูก่อน 

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านข่าวเรื่อง “อยุธยาคุมเข้มปูองกันโบราณวัตถุ”และเติม

ข้อความลงในใบงานที่ 1  

18. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอแผนภาพความคิดในใบงานที่ 1 ตามที่แต่ละ

กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข่าวที่อ่านหน้าชั้นเรียน หากมีนักเรียนกลุ่มใดวิเคราะห์ข่าวไม่ถูกต้อง ครูให้

คําแนะนําเพ่ือแก้ไข 

19. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 1 แผนภาพความคิดวิเคราะห์ข่าวอีกครั้งหนึ่ง 
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ขั้นที่ 6 วางแผนและสร้างผลงาน (กระตุ้นสมองซีกขวา) 

20. ครูแจกใบงานที่ 2 ร้อยเรียงเหตุการณ์และใบงานที่ 3 อ่านข่าวเข้าใจเรื่องให้นักเรียนแต่

ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยกันตอบคําถามในแต่ละข้อ แต่ให้นักเรียนทํา

ใบงานเป็นรายบุคคลโดยเขียนคําตอบด้วยสํานวนของนักเรียนเอง แล้วส่งครูตรวจให้คะแนน 

21. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบของใบงานที่ 2 ร้อยเรียงเหตุการณ์และใบงานที่ 3 

อ่านข่าวเข้าใจเรื่อง พร้อมร่วมกันสรุปใจความสําคัญของข่าวและข้อคิดที่ได้จากการ อ่านข่าวอีกครั้ง

หนึ่ง 

 

ชั่วโมงท่ี 3 

ส่วนที ่4 การบูรณาการและประยุกต์ประสบการณ์ของตน (If) 
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลงานเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 

22. ครูแจกใบงานที่ 4 สร้างแผนภาพโครงเรื่องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอความ

คิดเห็นเพ่ือสร้างแผนภาพโครงเรื่องสําหรับการเขียนเรื่อง 1 เรื่อง โดยเนื้อหาของเรื่องที่เขียนนั้นให้

เกี่ยวข้องกับข้อคิดท่ีได้จากการอ่านข่าวที่นักเรียนได้อ่านมาแล้วในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นต่าง ๆ ที่ผ่าน

มา เสร็จแล้วให้ส่งให้ครูช่วยตรวจแก้ไขให้เป็นแผนภาพโครงเรื่องที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

23. ครูแจกใบงานที่ 5 “เขียนเรื่องจากข้อคิดที่ได้จากการอ่านข่าว” ให้นักเรียนทําเป็น

รายบุคคล โดยให้นําโครงเรื่องที่แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดไว้มาเขียนเรื่องของตนเองลงในใบงานพร้อมทั้ง

ต้ังชื่อเรื่องและวาดภาพประกอบให้สวยงาม 

 

ขั้นที่ 8 น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ (กระตุ้นสมองซีกขวา) 

 24. เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเรื่องของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม 

แล้วอ่านเรื่องของตนเองให้สมาชิกในกลุ่มฟัง นักเรียนในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะเพ่ือช่วยปรับปรุงแก้ไข

ผลงานการเขียนของเพ่ือนสมาชิกให้กลุ่มให้ดียิ่งขึ้น  

25. แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกผลงานของสมาชิกกลุ่มละ 1 คน เป็นตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอ

ผลงานการเขียนเรื่องจากข้อคิดท่ีได้จากการอ่านข่าวให้ทุกคนฟังหน้าชั้นเรียน 

 26. นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เพ่ือนออกมาอ่าน และ

ช่วยกันเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

27. นักเรียนแต่ละคนปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนแล้วนํามาส่งให้ครูตรวจ 
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 28. นําผลงานมาติดปูายนิเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ในชั้น

เรียน 

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1. วีดิทัศน์รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง 

2. ข่าว 

- เรื่อง “เตือนโทรปุวน 191 โทษติดคุก”  

- เรื่อง “อยุธยาคุมเข้มปูองกันโบราณวัตถุ” 

3. แผนภูมิคําถามการวิเคราะห์ข่าว 

4. ใบความรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความจากข่าว 

5. ใบงานที่ 1 – 5 
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เนื้อหาของข่าวจากวีดิทัศน์ที่ใช้ในขั้นที่ 1 

อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง 

ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม องค์การอนามัยโลก กําหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งหลาย ๆ 

หน่วยงานได้ออกมาร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข กําหนด  

คําขวัญ เป็นภาษาไทยว่า “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” สําหรับพิษภัยของบุหรี่นั้นมีอยู่

มากมาย และอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่เด็ก ๆ ก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นั่นคือ ปัญหาควันบุหรี่

มือสอง ซึ่งเกิดจากควันบุหรี่ที่เกิดจากการของเผาไหม้ของมวนบุหรี่ โดยผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่อาจจะได้รับ

ควันพวกนี้จากบุคคลใกล้ตัวที่สูบบุหรี่นั่นเอง สําหรับโทษของควันบุหรี่มือสองนั้น ทางองค์การอนามัย

โลกได้ประกาศว่า ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมี 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่ง

หากเราสูดดมเข้าไป อาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อจมูก ตา และคือทําให้ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ 

และรู้สึกไม่สบายได้ นอกจากนี้ยังทําให้เกิดอาการกําเริบของผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หอบ

หืด และโรคปอดเรื้อรัง ขณะที่ในระยะยาว หากเราได้รับควันบุหรี่มือสองสะสมมาก ๆ อาจทําให้เรามี

โอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอด และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ ยิ่ง

เราสัมผัสกับควันบุหรี่มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น สําหรับวิธีการ

ปูองกันนั้น เราสามารถปูองกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงบริเวณหรือพ้ืนที่ที่มีการสูบบุหรี่ ไม่เข้าใกล้กับ

บุคคลที่กําลังสูบบุหรี่หากมีบุคคลในครอบครัวที่ติดบุหรี่ เราอาจจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการ

รณรงค์และพูดคุยให้เขาได้รู้ถึงโทษของบุหรี่เพ่ือให้คนในบ้านได้ห่างไกลจากโรคร้ายๆ ดังกล่าว 

ขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 

 ที่มา : รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ออกอากาศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จากเวบไซด์ https://www.youtube.com/watch?v=RjUEyU7KUB0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjUEyU7KUB0
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เนื้อหาของข่าวที่ใช้ในขั้นที่ 2 

 

เตือนโทรป่วน 191 โทษติดคุก 

   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พล.ต.ต. กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข้อมูลการโทรศัพท์ก่อกวนสายด่วน 191

จํานวนมาก เดือนละกว่า 2,000 ครั้ง จึงขอเตือนบุคคลที่คึกคะนองและโทรเข้ามา

ก่อกวนว่ามีความผิดตามกฎหมาย สามารถนําหลักฐานดําเนินคดีได้และมีโทษถึงจําคุก 

นอกจากนั้นตํารวจภูธรจังหวัดฯ ขอชี้แจงว่ามีการปรับเปลี่ยนระบบจากกรณีที่โทรแจ้ง

เหตุด้วยเลขหมาย 191 ในเขตอําเภอใดแล้วมีจะมีตํารวจประจําสถานีในพ้ืนที่อําเภอ   

นั้น ๆ เป็นผู้รับแจ้งเหตุ 

“แต่ที่ผ่านมา สํานักงานตํารวจแห่งชาติปรับเปลี่ยนระบบการรับแจ้งเหตุ 191 

มาไว้เพียงศูนย์เดียวที่ สภ.หัวหิน เมื่อประชาชนแจ้งเหตุโดยกดเลขหมาย 191 สัญญาณ

จะแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุทันที และหากเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ขอให้แจ้งข้อมูล

รายละเอียดอย่างชัดเจน” พล.ต.ต. กษณะ กล่าว 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 
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แผนภูมิค าถามการวิเคราะห์ข่าว 

 

ค าถาม ค าตอบ 

ใคร 
 
 
 

ท าอะไร 
 
 
 

ที่ไหน 
 
 
 

เมื่อไร 
 
 
 

อย่างไร 
 
 
 

ข้อคิดจาก 
ข่าวท่ีอ่าน 
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ใบความรู้ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความจากขา่ว 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับข่าว 

ความหมายของข่าว  

ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการรายงานความคิดเห็นของ

บุคคลสําคัญโดยเรื่องราวที่นํามารายงานนั้นจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ มีความสําคัญ และมีผลกระทบ

ต่อผู้คนจํานวนมาก 

 

องค์ประกอบของข่าว 
องค์ประกอบของข่าวมีอยู่ 3 ส่วน คือ พาดหัวข่าว ความนํา และเนื้อข่าว ดังนี้ 

1. พาดหัวข่าว เป็นส่วนที่สร้างความสนใจ เป็นจุดบอกใจความสําคัญที่สุดของข่าวได้
ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด โดยใช้คําที่สะดุดตา และ ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าเนื้อ ข่าว 

๒. ความน า คือเนื้อเรื่องย่อของข่าว เป็นการเขียนอธิบายให้ผู้อ่านทราบแบบสรุปความ
ว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอย่างไร เหตุการณ์ที่นํามาเขียนข่าวมีเนื้อความอย่างไร 
ความนําที่ดีต้องชัดเจน ทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว และอาจไม่จําเป็นต้องอ่านส่วนต่อไป 

3. เนื้อข่าว รายละเอียดทั้งหมดของข่าว ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็นย่อหน้าสั้นๆ หากมี
รายละเอียดมาก ก็จะเขียนแยกออกเป็นหลายย่อหน้า โดยเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือ
เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร ใครทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร กับใคร ทําไม โดยละเอียด 

 
ประเภทของข่าว 
ข่าว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

1. ข่าวหนัก หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาในเชิงสาระ และมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม 
เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ ข่าวการศึกษา 

2. ข่าวเบา หมายถึง ข่าวที่เกิดขึ้น ในกลุ่มคนกลุ่มย่อยๆ ไม่มีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ใน
สังคม เช่น ข่าวชาวบ้าน ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวอาชญากรรมเป็นต้น 
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2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านหนังสืออย่างละเอียด แล้วใช้ความคิดพิจารณาเรื่องราวที่

อ่านอย่างรอบคอบเมื่ออ่านเรื่องที่กําหนดให้แล้วสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  

เรียงลําดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง สรุป

ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ และสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านได้ 

หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ดังนั้น เมื่ออ่านเชิงวิเคราะห์

จากข่าว ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. อ่านข่าวนั้นให้จบอย่างน้อยหนึ่งรอบก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับข่าวที่

อ่านว่าเป็นเรื่องอะไร มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และผลเป็นอย่างไร 

2. อ่านให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือทําความเข้าใจเรื่องอย่างชัดเจนแยกแยะข้อเท็จจริง และ

ข้อคิดเห็นจากข่าวที่อ่าน 

3. พิจารณาข่าวที่อ่านว่าผู้เขียนต้องการส่งสารใดแก่ผู้อ่าน แล้วสรุปสาระสําคัญของข่าวที่

อ่าน 

4. พิจารณาข่าวที่อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ความรู้และข้อคิดอะไรแก่ผู้อ่าน 

 

3. การเขียนสื่อความ 

การเขียนสื่อความ เป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นตัวอักษร เรียบเรียง

ประโยคหรือเรื่องราวเพ่ือสื่อความให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในเรื่องที่ต้องการสื่อ โดยอาศัยความรู้ความคิด

จินตนาการและประสบการณ์เพ่ือสื่อสารตามความต้องการของผู้เขียน 

เขียนสื่อความจากข่าว คือ เขียนสรุปสาระสําคัญของข่าวที่อ่านได้ เขียนตอบคําถามจากข่าว

ที่อ่านได้ เขียนข้อคิดของข่าวและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ อีกทั้งสามารถนําแนวคิดจาก

ข่าวที่อ่านมาเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ 
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เนื้อหาของข่าวที่ใช้ในขั้นที่ 5 

 

อยุธยาคุมเข้มป้องกันโบราณวัตถุ 

   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตําบลบางบาล อ.

บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรณีคนร้ายเป็นชาย 1 คน เข้าโจรกรรม

พระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปใหม่ไม่ใช่ของ

โบราณ รวมมูลค่าประมาณ 15,000 บาท จากพระอุโบสถวัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี ไป

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ช่วงที่พระสงฆ์ขึ้นไปฉันเพลบนศาลา โดยไม่ได้ล็อกประตูโบสถ์ 

เหตุการณ์ดังกล่าวถึงจะเป็นการโจรกรรมพระพุทธรูปสร้างใหม่ แต่ก็ทําให้ชุมชนและ

พระสงฆ์ในพ้ืนที่ของเทศบาล รวม 6 ตําบล 11 วัด ตื่นตระหนกและกังวลใจ เพราะโจร

ย่องเข้ามาก่อเหตุในช่วงกลางวัน ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง หรือคนจะพบเห็น วัด

ทั้ง 11 แห่งในพ้ืนที่เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด และยังมี

โบราณวัตถุอยู่อีกจํานวนมาก เพ่ือเป็นการปูองกันเหตุ จะต้องร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น 

ตํารวจ ผู้นําชุมชน ชาวบ้าน และพระสงฆ์ วางแนวทางเร่งด่วนเพ่ือปิดจุดเสี่ยง จะต้อง

ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกวัด ตรงจุดสถานที่สําคัญในวัดและปากทางเข้าออกวัด ส่วน

เทศบาลต้องติดตั้งกล้องตามถนนและทางแยกเพ่ือตรวจสอบเส้นทางการเข้ามาก่อเหตุ 

และเส้นทางหลบหนี ต้องมีการเพ่ิมสายตรวจตํารวจ – ตู้แดง ส่วนชาวบ้านต้องคอยเป็น

หูเป็นตา และทางวัดหากเปิดโบสถ์ – วิหาร ต้องมีพระสงฆ์หรือคนที่เฝูาอยู่ประจําทุก

ครั้ง 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 
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ใบงานที่ 1 แผนภาพความคิดวิเคราะห์ข่าว 

คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวแล้วเขียนคําตอบลงในแผนภาพความคิดต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

ชื่อกลุ่ม...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลเป็นอย่างไร 

................................................................................

............................................................... .................

................................................................................

................................................................................

............................................................................... .

. 

ที่ไหน 

...............................................

...............................................

...............................................

เมื่อไร 

...............................................

...............................................

...............................................

พาดหัวข่าว 

........................................................................

... 

ใคร 

...............................................

...............................................

...............................................

ท าอะไร 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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ใบงานที่ 2 ร้อยเรียงเหตุการณ์ 

คําชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาเหตุการณ์ของข่าวแล้วขีดเส้นโยงหมายเลขตามลําดับเหตุการณ์ให้ 

           ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ………………………..……………………………………………………..ชั้น...................เลขที่............... 

 

ท าให้ชุมชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ของเทศบาล รวม 
6 ต าบล 11 วัด ตื่นตระหนกและกังวลใจ 

1. 

 

โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกวัด และทางวัดหากเปิด
โบสถ์ – วิหาร ต้องมีพระสงฆ์หรือคนท่ีเฝ้าอยู่
ประจ าทุกครั้ง 

 

เนื่องวัดทั้ง 11 แห่งในพ้ืนที่เป็นวัดที่สร้างมาแต่ 
สมัยกรุงศรีอยุธยา และยังมีโบราณวัตถุอยู่อีก
จ านวนมาก 

 

คนร้ายเข้าโจรกรรมพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง 
ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 3 องค์ รวมมูลค่าประมาณ 
15,000 บาท 

 

เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุ จะต้องร่วมมือกันระหว่าง
ท้องถิ่น ต ารวจ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และพระสงฆ์ 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ใบงานที่ 3 อ่านข่าวเข้าใจเรื่อง 

ตอนที่ 1  

คําชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามจากการอ่านข่าวเรื่อง “อยุธยาคุมเข้มปูองกันโบราณวัตถุ” 
 

1. ลักษณะของพระพุทธรูปที่ถูกโจรกรรมนี้ครั้งนี้เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดโจรจึงสามารถเข้ามาโจรกรรมพระพุทธรูปไปได้ 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

3. เพราะเหตุใดการโจรกรรมพระพุทธรูปครั้งนี้จึงทําให้ชุมชนและพระสงฆ์ในพ้ืนที่ของเทศบาล 

    ทั้ง 11 วัด ตื่นตระหนกและกังวลใจ 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

4. หากนักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนที่เกิดเหตุโจรกรรมพระพุทธรูปตามข่าวนี้ นักเรียนจะมีส่วนร่วม 

    ในการช่วยปูองกันการเกิดเหตุซ้ําได้อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

5. ข่าวนี้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

6. จงสรุปใจความสําคัญของข่าวนี้สั้น ๆ ตามความเข้าใจของนักเรียน 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  

คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าว “อยุธยาคุมเข้มปูองกันโบราณวัตถุ”  

           ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น...................เลขที่............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

1. โจรเข้ามาโจรกรรมพระพุทธรูปภายในวัดใน
ช่วงเวลากลางวัน 

1. โจรไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง และไม่กลัว
ว่าจะมีคนมาพบเห็น 
 

 

2. ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 4 สร้างแผนภาพโครงเรื่อง 

 

คําชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดโครงเรื่อง“เขียนเรื่องจากข้อคิดที่ได้จากการอ่านข่าว” 

และเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามหัวข้อที่กําหนดให้ดังต่อไปนี้ 

ชื่อกลุ่ม...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใคร 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ที่ไหน/เมื่อไร 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ท าอะไร 

 

อย่างไร 
(เหตุการณ์ที่เกิด/

การกระท า) 

 

ผลของ

เหตุการณ์/ผล

จากการกระท า 
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ใบงานที่ 5 “เขียนเรื่องจากข้อคิดที่ได้จากการอ่านข่าว” 

 

ชื่อเรื่อง………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น...................เลขที่............... 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 

 ชื่อกลุ่ม ...........................................................................................................  

 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
๑. ชื่อ............................................................................................. ชั้น...................  เล ขท่ี............... 
๒. ชื่อ................................................................................ ............. ชั้น...................  เลขท่ี............... 
๓. ชื่อ............................................................................................. ชั้น...................  เล ขท่ี............... 
๔. ชื่อ........................................ ..................................................... ชั้น...................  เลขท่ี............... 
๕. ชื่อ............................................................................................. ชั้น...................  เล ขท่ี............... 
6. ชื่อ............................................................................................. ชั้น...................  เลขท่ี............... 

 

มีก
าร

วา
งแ

ผน
งา

น

อย
่าง

เป
็นร

ะบ
บ 

งา
นส

ะอ
าด

เรีย
บร

้อย
 

ปฏ
ิบัต

ิงา
นถ

ูกต
้อง

ตา
ม

ขั้น
ตอ

น 

มีค
วา

มคิ
ดร

ิเริ่ม

สร
้าง

สร
รค

์ 

ผล
งา

นเ
สร

็จต
าม

เวล
า 

ที่กํ
าห

นด
 

 

 

 

รวม 

 

 

การแปล

ความหมาย 

4 4 4 4 4 20 
       

 
ระดับคุณภาพ 
 ได้คะแนน  15 – 20  หมายถึง ระดับคุณภาพ 3  (สูง) 

 ได้คะแนน  10 – 14  หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (ปานกลาง) 

 ได้คะแนน  5 – 9  หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (ต่ํา) 

 

  สรุปผลการประเมิน      สูง    ปานกลาง   ตํ่า 

 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 

                   (.....................................................) 
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แบบประเมินการเขียน 
 

ชื่อ…………………………………………………………………………….………..……..ชั้น...................เลขท่ี............... 

ค าชี้แจง ๑. ให้ประเมินผลงานตามความเป็นจริง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 
     การประเมินแล้วทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนที่ต้องการ  

                 ๒.  ให้ผู้ประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ผู้ประเมิน 
 

 คร ู                   เพ่ือน              ตนเอง 
  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คะแนนที่ได ้
4 3 2 1 

1. เนื้อเรื่อง           

2. ความสัมพันธ์ของชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่อง           

3. การใช้ภาษาสื่อความได้ชัดเจนเห็นภาพ           

4. การเขียนลําดับเรื่องมีความต่อเนื่อง      

5. การเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง      

รวมคะแนนที่ได้   

คะแนนเต็ม 20 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน 

 

คะแนน ระดับความสามารถ 

15 – 20  สูง 
10 – 14  ปานกลาง 

5 – 9  ตํ่า 

 

  สรุปผลการประเมิน       สูง     ปานกลาง    ตํ่า 
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน 
 
        ระดับคะแนน 
 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องสอดคล้อง
กับแนวคิดและข้อมูล
อื่ นๆ  ที่ กํ าหนด ให้
อย่างครบถ้วน 

เนื้อเรื่องสอดคล้อง
กับแนวคิด แต่ขาด
ข้ อ มู ล อื่ น ๆ  ที่
กํ า หนด ให้  1  – 2 
ส่วน 

เนื้อเรื่องสอดคล้อง
กับแนวคิดแต่ ขาด
ข้ อ มู ล อื่ น ๆ  ที่
กํ า ห น ด ใ ห้  3  - 4 
ส่วน 

เนื้อเรื่องไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดและข้อมูล
อื่นๆ ที่กําหนดให ้

2. ความสัมพันธ์ของ
ช่ือเรื่องกับเนื้อเรื่อง 

ช่ือเรื่องสอดคล้องกับ
เนื้อเรื่อง กระชับและ 
น่าสนใจ 

ช่ือเรื่องสอดคล้องกับ
เนื้อเรื่อง กระชับ แต่
ไม่น่าสนใจ 

ช่ือเรื่องสอดคล้องกับ
เ นื้ อ เ รื่ อ ง  แ ต่ ไ ม่
ก ร ะ ชั บ แ ล ะ ไ ม่
น่าสนใจ 

ช่ือเรื่องไม่สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง 

3 .  ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า     
สื่อความได้ ชัดเจน
เห็นภาพ 

การใช้ภาษาสื่อความ
ให้ เข้าใจได้ ชัดเจน 
ทําให้ เกิดภาพและ
เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

การใช้ภาษาสื่อความ
ให้ เข้าใจได้ ชัดเจน 
ทําให้เกิดภาพแต่ไม่
เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

การใช้ภาษาสื่อความ
พอให้เข้าใจได้ แต่ไม่
เกิดภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

การใช้ภาษาสื่อความ
ไม่ ชัดเจน ไม่ทําให้
เกิดภาพ และไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

4. การเขียนลําดับ
เหตุการณ์ของเรื่องมี
ความต่อเนื่อง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ลํ า ดั บ
เหตุการณ์ของเรื่อง 
ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
สอดคล้องกันตลอด
ทั้งเรื่อง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ลํ า ดั บ
เหตุการณ์ของเรื่อง 
ได้ค่อนข้างต่อเนื่อง 
แต่บางช่วงเนื้ อหา
ขาดตอนหรือเขียน
ซ้ําไปมา 1 - 2 แห่ง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ลํ า ดั บ
เหตุการณ์ของเรื่อง 
ได้ค่อนข้างต่อเนื่อง 
แต่บางช่วงเนื้ อหา
ขาดตอนหรือเขียน
ซ้ําไปมา 3 - 4 แห่ง 

เ ขี ย น เ รี ย ง ลํ า ดั บ
เหตุการณ์ของเรื่อง 
ได้ค่อนข้างต่อเนื่อง 
แต่บางช่วงเนื้ อหา
ขาดตอนหรือเขียน
ซ้ําไปมา 5 แห่งขึ้นไป 

5. การเขียนสะกดคํา
ได้ถูกต้อง 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ทุกคํา และเว้นวรรค
ตอนได้ ถู กต้ อ งทุ ก
แห่ง 

เขียนสะกดคําและ
เ ว้ น ว ร ร ค ต อ น ไ ด้
ถูกต้อง แต่มีผิดตั้งแต่ 
1 – 5 แห่ง 

เขียนสะกดคําและ
เ ว้ น ว ร ร คตอนผิ ด
ตั้งแต่ 6 – 10 แห่ง 

เขียนสะกดคําและ
เ ว้ น ว ร ร คตอนผิ ด 
ตั้งแต่ 11 แห่งขึ้นไป 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน               เวลา 60 นาที 

 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

คําชี้แจง  

1. แบบทดสอบตอนที่ 1 นี้เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน 

2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทําเครื่องหมาย X ลงในช่องว่าที่ตรงกับ

ตัวอักษรที่เลือกในกระดาษคําตอบ 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 1 – 2 

 

 จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติดในรถ ซึ่งจอดรถกลางแดด ของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความ

ปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้

เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้น หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอด

กลางแดด 5 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามรถทนอยู่ได้ ใน 10 นาที ร่างกายจะยิ่งแย่ และ 30 นาที 

เด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อก หมดสติ สมองบวมตามมา จากนั้นอาจหยุดหายใจ อวัยวะทุก

อย่างจะหยุดทํางาน และอาจเสียชีวิตได้ 

 แนะนําผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน และครูอาจารย์ ให้เตือนตนเองใน 3 ข้อ

ควรจําเพ่ือปูองกันการลืมเด็กในรถ ใช้หลัก นับ ตรวจตรา อย่าประมาท คือนับจํานวนเด็กก่อนและ

หลังลงจากรถทุกครั้ง ตรวจตราก่อนล็อกประตูรถ ตรวจดูให้ทั่วรถ อย่าประมาททิ้งเด็กไว้เพียงลําพัง

แม้ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่สําคัญหากพบเห็นเด็กถูกลืมไว้ในรถ ขอให้เรียกหาเจ้าของรถ เพ่ื อให้เปิดรถ

โดยเร็ว หากไม่พบเจ้าของรถขอให้คนรอบข้างช่วยเหลือ และโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ โทร 1669 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 20 พฤษภาคม 2559 

1. จากข่าวข้างต้นก่อนที่เด็กท่ีถูกลืมในรถจะเสียชีวิต จะมีอาการอย่างไร  

ก. ขาดอากาศหายใจ 

ข. เลือดเป็นกรด ช็อก หมดสติ 

ค. หยุดหายใจ อวัยวะทุกอย่างหยุดการทํางาน 

ง. อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้ 
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2. ใจความสําคัญของข่าวนี้คืออะไร 

ก. การปูองกันการลืมเด็กในรถ   ข. สาเหตุที่ทําให้เด็กท่ีติดในรถเสียชีวิต  

ค. การช่วยเหลือเด็กท่ีติดอยู่ในรถ  ง. หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 

อ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 3 – 4  

 

วันที่เปลี่ยนไป 

หมู่บ้านของฉันเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่มีท่อไอเสียของรถ 

มีควันดํา ทําให้หมู่บ้านของฉันไม่สดชื่น ไม่สดใส เหมือนในอดีตที่มีอากาศสดสะอาดในตอนเช้า แต่

ปัจจุบัน ตอนเช้า ๆ ฉันตื่นขึ้นมามีแต่เสียงรถ มีควันดําเต็มไปหมด ยิ่งตอนนี้น้ํามันก็แพง ฉันอยากให้

เพ่ือน ๆ หันมาใช้รถจักรยานกันให้มากข้ึน และคนที่ทํางานไกล ๆ ก็สามารถใช้รถยนต์ ถ้าคนที่ทํางาน

ใกล้ ๆ ให้ใช้รถจักรยาน จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 

 เด็กหญิงอาอีช๊ะห์ ใบแหล๊ะ. โรงเรียนบ้านสวรรค์, จังหวัดสงขลา.  

ที่มา : “ต้นกล้าของความซื่อสัตย์” หนังสือวันเด็กแห่งชาติ, ปี พ.ศ. 2556  

 

3. จุดประสงค์ของผู้เขียนเรื่องนี้คือข้อใด  

ก. ต้องการให้ทุกคนใช้รถจักรยาน 

ข. ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย 

ค. ต้องการให้อากาศดีเหมือนในอดีต 

ง. ต้องการอธิบายปัญหาของหมู่บ้าน 
 

4. ข้อใดเป็นความคิดเห็น  

ก. หมู่บ้านของฉันเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 

ข. เต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 

ค. ตอนเช้า ๆ ฉันตื่นขึ้นมามีแต่เสียงรถ 

ง. ฉันอยากให้เพ่ือน ๆ หันมาใช้รถจักรยาน 
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อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 5 – 6 

 

หินปูนอยู่ในปากได้อย่างไร  

หินปูน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หินน้ําลาย เป็นของแข็งอันเกิดจากการตกตะกอนของแร่ธาตุใน

น้ําลาย ซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์ และจุลินทรีย์หลายอย่าง ถ้าน้ําลายอยู่ในอาการนิ่ง พวกแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น 

แมกนีเซียม แคลเซียม ฟอสเฟต และไบคาร์บอเนต ก็จะตกตะกอนอยู่ที่บริเวณโคนฟันในระยะแรกที่

น้ําลายตกตะกอน จะยังมีลักษณะนิ่ม แต่ถ้าหากเราไม่ขจัดออกโดยการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดออก 

คราบตะกอนนั้นจะสะสมจนมีลักษณะแข็งและขรุขระ จนทําอันตรายกับเหงือกถ้าคราบหินปูนนั้นอยู่

ใต้เหงือก ส่วนหินปูนที่อยู่เหนือเหงือกจะพบบริเวณฟันหน้าล่างด้านในติดกับลิ้น และฟันกรามบนด้าน

ในที่ติดกระพุ้งแก้ม ผู้ที่มีฟันเกหรือซ้อนกันจะเกิดหินน้ําลายได้ง่าย เนื่องจากทําความสะอาดยาก 

ผลเสียของหินปูนนอกเหนือจากทําให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือเลือดออกง่ายเวลาแปรงฟัน

แล้ว ยังทําให้มองดูน่าเกลียด ไม่สวยงาม เนื่องจากคราบหินปูนจะมีสีเหลืองน้ําตาล หรือดํา มองดู

คล้ายกับมีเศษอาหารติดฟัน และทําให้เกิดกลิ่นปากด้วย ดังนั้น นักเรียนจึงควรดูแลรักษาฟันให้

ปราศจากคราบหินปูน โดยการแปรงฟันให้สะอาดครบทุกซี่ ทุกด้าน และถูกวิธี หลังการรับประทาน

อาหารด้วย 

จิดาภา 

ที่มา : หนังสือชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย 

 

5. ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร  

ก. ผลเสียของหิน     

ข. วิธีกําจัดหินปูน 

ค. บริเวณท่ีหินปูนเกาะอยู่    

ง. การดูแลรักษาฟันไม่ให้เกิดหินปูน 

6. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพ่ือปูองกันการเป็นโรคเหงือกอักเสบ 

ก. บ้วนน้ําลายบ่อย ๆ      

ข. แปรงฟันอย่างถูกวิธี 

ค. ไปพบทันตแพทย์บ่อย ๆ    

ง. รับประทานอาหารให้น้อยลง 
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อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 7  

บ้านของผม… 

ผมมีบ้านอย่างน้อยสองหลัง หลังแรกเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ อยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนอีกหลัง

เป็นบ้านขนาดใหญ่ที่สําคัญที่สุดในโลก บ้านหลังใหญ่ของผมถูกเรียกว่า “โลก” เป็นบ้านรูปทรงกลม 

ดูราวกับไม่มีชีวิตเพียงแค่ดูเหมือนมีชีวิต แต่เขาได้ให้ชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนด้วย เขามีทุกสิ่งที่จําเป็น

ต่อชีวิตของผม ไม่ใช่เฉพาะเตียงนอน โต๊ะทํางาน ครัวสําหรับทําอาหารเก้าอ้ีนั่งทานอาหารแบบที่บ้าน

หลังเล็กก็มี แต่เป็นลมหายใจ อาหาร น้ํา ความสดชื่น ความอุ่นใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง 

 ลมกังหัน 

ที่มา : รวมเรื่องสั้นวันโลกยิ้ม 

 

7. ผู้เขียนเรื่องนี้ต้องการให้ผู้อ่านเห็นความสําคัญของสิ่งใด  

ก. โลก     ข. บ้าน 

ค. สิ่งมีชีวิต     ง. สิ่งที่จําเป็นต่อชีวิต 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 8 
 

พืชผักสวนครัวที่ขายตามท้องตลาดบางชนิด เมื่อใช้ทําอาหารแล้วมักทิ้งลงถังขยะอย่างน่า

เสียดาย รู้หรือเปล่าว่าพืชผักอย่างแครอทก็ยังนํามาปลูกใหม่ได้ หลังจากหั่นหัวแครอทแล้วก็ตาม โดย

การตัดบริเวณขั้วเก็บไว้ประมาณ 2 นิ้ว แล้วนําไปแช่น้ํา รอเพียง 1 – 2 สัปดาห์ให้ต้นแครอทแตก

หน่อ แล้วค่อยปลูกลงดิน ไอเดียดี ๆ นี้ยังรวมถึงกะเพรา กระเทียม ต้นหอม หัวหอม ขึ้นฉ่าย และ

ผักกาดก็สามารถนํามาปลูกใหม่ได้เช่นกัน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดรายจ่ายภายในบ้าน และ

แน่นอนว่าการได้เห็นผักสด ๆ จัดอยู่ในจานนั้นยิ่งทําให้มื้อนี้ของเราดูน่ารับประทานมากขึ้น  

ที่มา : นิตยสาร สุข (SOOK) ฉบับที่ 28 เดือนมีนาคม 2558 
 

8. จากข้ันตอนการนําแครอทมาปลูกใหม่ต่อไปนี้ 

1. นําขั้วแครอทไปแช่น้ํา 

2. นําขั้นแครอทปลูกลงดิน 

3. ตัดบริเวณข้ัวประมาณ 2 นิ้ว 

4. รอ 1 – 2 สัปดาห์ให้แครอทแตกหน่อ 
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ข้อใดเรียงลําดับได้ถูกต้อง 

ก. 1. 2. 3. 4.    ข. 2. 3. 1. 4. 

ค. 3. 1. 4. 2.    ง. 4. 3. 2. 1. 
 

อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 9 – 11  
 

เรื่อง แม่ไม่เคยคิดเงิน 
เจ้าเด็กชายตัวน้อยเข้าไปหาแม่ แล้วส่งกระดาษให้หลังจากที่แม่เช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนแล้วก้ม

ลงอ่าน 
ค่าตัดหญ้า ๕ บาท 
ค่าทําความสะอาดบ้าน ๑ บาท 
ค่าซื้อของให้แม่ ๓ บาท 
ค่าดูแลน้องชาย ๓ บาท 
ค่าเอาขยะไปทิ้ง ๑ บาท 
ค่าได้คะแนนดี ๕ บาท 
ค่ากวาดสนาม ๒ บาท 
รวมค้างชําระ ๒๐ บาท 

เธอหยิบปากกาขึ้นมา พลิกไปด้านหลังแล้วเขียน 
เก้าเดือนที่แม่อุ้มท้อง – ไม่คิดเงิน 
เวลาที่แม่พยาบาลและดูแลลูก – ไม่คิดเงิน 
ค่าท่ีลูกทําให้แม่เสียน้ําตา – ไม่คิดเงิน 
ของเล่น อาหาร เสื้อผ้า พาเที่ยว – ไม่คิดเงิน 
แม้แต่เช็ดน้ํามูกให้ – ไม่คิดเงิน 
เมื่อรวมทั้งหมดเป็นราคาเต็มของความรัก – ไม่คิดเงิน 

เมื่อลูกชายอ่านสิ่งที่แม่เขียนแล้ว น้ําตาหยดโตก็ไหลออกมา เขาสบตาแม่ และพูดว่า“แม่ครับ 
ผมรักแม่จริงๆ นะครับ” แล้วเขาก็เอาปากกาเขียนหนังสือตัวโตๆว่า 

“จ่ายหมดแล้ว แม่จ่ายหมดแล้ว แต่ลูกยังตอบแทนให้แม่ไม่หมด” 
ที่มา : เวบไซต์ กัลยาณมิตร เพ่ือนแท้สําหรับคุณ 

เข้าถึงได้จาก https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5028 
 

 

https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5028
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9. เรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด  
ก. ความกตัญญู    ข. ความขยันหมั่นเพียร 
ค. ความรักท่ีแม่มีต่อลูก   ง. ความละเอียดรอบคอบ 

10. เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องข้างต้นจบแล้ว ควรปฏิบัติตัวเป็นลูกท่ีดีอย่างไร  
ก. ไม่ดื้อไม่ซน     ข. รักพ่อแม่ให้มาก ๆ 
ค. ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน   ง. ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 

11. ข้อความที่ว่า “แม่จ่ายหมดแล้ว” มีความหมายตรงกับข้อใด  
ก. แม่ทําทุกอย่างให้ลูกตั้งแต่ลูกเกิดมา   ข. แม่ไม่เคยคิดเงินค่าเลี้ยงดูจากลูก 
ค. แม่มีความรักให้แก่ลูกเสมอ   ง. แม่จ่ายเงินให้ลูกทุกวัน 
 

อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 12 – 13  

ลัดเลาะขึ้นภูดูตะวันที่เมืองเลย 

 เลย เมืองน่ารักในโอบกอดของภูเขา มีธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้ที่อ่ืนใด เป็นเมืองที่ใครหลาย

คนใฝุฝันอยากจะมาเยือนสักครั้ง 

 เชียงคาน ฉายชัดภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดฮิตยอดนิยมตลอดกาล ภาพบ้านเรือน

ไม้ริมฝั่งน้ํา วิถีชีวิตแสนสงบงามยามเช้าคือเสน่ห์ อันแสนเรียบง่าย แต่ตราตรึงใจผู้มาเยือน 

นอกจากนั้นเชียงคานยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่อาจผ่านเลย 

ภูทอก ภูเขาสูงตระหง่านวางตัวตนเคียงคู่อยู่ข้างแม่น้ําโขง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของจังหวัดเลยในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นชื่น ทะเลหมอกจะโอบกอดขุนเขา ก่อนที่พระอาทิตย์

ดวงกลมโตจะโผล่พ้นริ้วหมอก สาดส่องแสงสีทองฉายจับยอดไม้เป็นภาพงามน่าหลงใหล  

ขณะที่อําเภอเมืองฯ ภูบ่อบิด คือจุดชมทิวทัศน์ตัวเมืองเลย และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น

และตกในมุมมองแบบพานอรามา มองเห็นทะเลภูเขาทอดยาวสุดสายตาน่าเยี่ยมยล 

ที่มา : คู่มือ แชะ ช้อป ชิม ตามตะวันริมฝั่งโขง อนุสาร  อสท มกราคม 2560 

 

12. นักเรียนเข้าใจคําว่า “ทะเลภูเขา” ว่าอย่างไร 

ก. จังหวัดเลยมีทะเลที่ชื่อว่า “ภูเขา”      

ข. ภูเขาท่ีจังหวัดเลยมีรูปร่างเหมือนคลื่นในทะเล 

ค. เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของจังหวัดเลย    

ง. เมื่อมองจากจุดชมวิวจะเห็นภูเขาเรียงกันจํานวนมากมาย 
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13. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ 

ก. กล่าวถึงธรรมชาติที่สวยงาม   

ข. แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย 

ค. เล่าเรื่องความน่ารักของจังหวัดเลย   

ง. บอกตําแหน่งที่ตั้งของจังหวัดเลย 
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อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 14 – 16   

เรื่องของ พัศ กับ แพร ตอน “ดูดีถูกที่ไหม” 

“พ่ีพัศ คุณปูุคุณย่าจะพาเราไปงานวันเกิดคุณปูุชัชวาล ปูุของเพ่ือนแพร ขึ้นไปแต่งตัวซิ” 

 “ทําไมต้องแต่งล่ะ พี่จะไปอย่างนี้แหละ เดี๋ยวกลับมาค่อยอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านอนเลย” พัศ

พูดพลางดึงเสื้อยืดคอกลมสีฟูาอ่อนที่ใส่อยู่กับกางเกงยีนส์ตัวโปรด 

“ก็ตามใจพ่ีพัศนะ แพรจะไปอาบน้ําแต่งตัวสวย ๆ” แพรพูดจบก็รีบเดินไปห้องนอน หยิบเสื้อ

ยืดสีชมพูอ่อนคอกลมแขนเป็นพวงเล็กน้อย ตรงหน้าอกมีเลื่อมสีทองปักเป็นรูปโบว์สวยงามน่ารัก แพร

ใส่กางเกงขาสั้นสีขาวตามสมัยนิยม 

เมื่อคุณปูุ คุณย่าแต่งตัวเสร็จออกมาก็เห็นหลานทั้งสองนั่งรออยู่แล้ว 

“ดีจริง ๆ พัศกับแพรตรงเวลาดีมาก มานั่งรอปูุกับย่าอยู่แล้ว” คุณปูุชมหลานทั้งสองผู้ได้รับ

การตักเตือนให้ตรงต่อเวลาจนเป็นนิสัย ส่วนผู้เป็นย่าเอียงคอไปมาสํารวจหลานทั้งสอง  

“แต่ย่าว่าหนูสองคนแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมกับกาลเทศะเท่าไหร่นะจ๊ะ” 

“คุณย่าขา หนูก็แต่งตัวเรียบร้อยนี่คะ เวลาไปบ้านเพ่ือน ๆ ก็แต่งแบบนี้แหละค่ะ เพ่ือนยังชม

ว่าเสื้อหนูสวยเลยค่ะ” แพรพูดพลางจับชายเสื้อหมุนตัวไปมาให้คุณย่าดู 

“ตอนนั้นลูกไปหาเพ่ือน ไปเล่นกับเพ่ือน ก็ไม่เป็นไรสิจ๊ะ แต่งอย่างนั้นก็ไปได้ แต่งแบบเด็ก ๆ 

ก็สวยดีอย่างท่ีหนูว่านั่นแหละ แต่จะไปกับปูุย่าวันนี้ ไปงานวันเกิดของคุณปูุของเพื่อนหลาน เป็นงาน

วันเกิดของผู้ใหญ่ หนูก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติท่าน” 

“คุณย่าครับ พัศกับแพรไม่ได้ไปหาเพื่อนของคุณปูุ คุณย่านี่ครับ เราจะไปหาเพ่ือนต่างหาก

ครับ” 

“แต่วันนี้เป็นงานวันเกิดของผู้ใหญ่ หนูต้องเข้าไปในงาน ต้องไปกราบท่านก่อน ต้องให้เกียรติ

ท่าน หนูลองไปดูคนอ่ืน ๆ ที่ไปในงานซิ เขาจะแต่งตัวกันเรียบร้อยทั้งนั้นเลย” 

“พัศกับแพรก็แต่งตัวเรียบร้อยนี่คะคุณย่า” แพรยังเถียงอีก แต่เสียงอ่อนลง 

“หนคูิดว่าเรียบร้อย แต่ว่ามันไม่ถูกกาลเทศะนี่จ๊ะ เวลาเราไปงานผู้ใหญ่ เราก็ต้องแต่งตัวให้

เรียบร้อยมากกว่าไปกับเพ่ือน ๆ ไปเปลี่ยนเถอะจ้ะ ปูุย่าจะรอ” 

ในที่สุดทั้งพัศและแพรก็ยอมจํานนคุณปูุ คุณย่า ต่างก็เข้าห้องของตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ที่มา : วารสารทิศไท ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554 
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14. เพราะเหตุใด คุณย่าจึงให้พัศและแพรไปเปลี่ยนเสื้อผ้า  

ก. ชุดของพัศและแพรไม่สวย    

ข. แพรใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้น 

ค. พัศใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนส์   
ง. พัศและแพรแต่งกายไม่เหมาะกับกาลเทศะ 

15. ข้อความในข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 

ก. พัศกับแพรก็แต่งตัวเรียบร้อยนี่คะคุณย่า  

ข. แต่งแบบเด็ก ๆ ก็สวยดีอย่างที่หนูว่านั่นแหละ 

ค. ในที่สุดทั้งพัศและแพรก็ยอมจํานนต่อคุณปูุคุณย่า 
ง. ย่าว่าหนูสองคนแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 

16. การปฏิบัติตนของพัศและแพรในข้อใดที่นักเรียนควรนําไปเป็นแบบอย่าง 

ก. การอธิบายเหตุผลให้ผู้ใหญ่ทราบ  ข. การตรงต่อเวลา 

ค. การรักษาความสะอาดของร่างกาย  ง. การแต่งกาย 
 

อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 17  

 

เรอในอวกาศไม่ได้ 

 สภาพไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศทําให้นักบินอวกาศไม่ค่อยเรอ อีกท้ังไม่มีแรงโน้มถ่วงคอยดึงสิ่ง

ต่าง ๆ ให้ตกลงมา แก๊สและของเหลวในกระเพาะอาหารของนักบินอวกาศจึงไม่แยกตัวกันและลอยไป

ลอยมา ถ้าพวกเขาเกิดเรอขึ้นมา ลิ้นที่ก้ันระหว่างกระเพาะอาหารและหลอดอาหารปิดไม่สนิท อาหาร

ในกระเพาะอาหารก็จะออกมาทั้งหมด 

ที่มา : นิตยสาร Go Genius ปีที่ 12 ฉบับที่ 143 มีนาคม 2560 

 

17. ผลที่เกิดจากการเรอเมื่ออยู่ในอวกาศเหมือนกับอาการใด 

ก. อาเจียน     ข. ไอ 

ค. สําลัก     ง. จาม 
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อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 18 – 21  

 

หยุดพักสักนิด 
 
มีคนตัดไม้คนหนึ่ง นําฟืนไปขายให้แก่ร้านขายฟืน ซึ่งร้านขายฟืนก็ปฏิบัติต่อคนตัดไม้ดีมาก 

ดังนั้น คนตัดไม้จึงคิดอยากตอบแทน โดยการจะตัดไม้ให้ได้เป็นจํานวนมากๆในวันแรก คนตัดไม้ตัดไม้
ได้ ๒๐ ต้น แล้วนํามาให้ร้านขายฟืน ซึ่งร้านขายฟืนก็ชมเชยและปฏิบัติต่อคนตัดไม้อย่างดีแต่พอใน
วันที่ ๒ คนตัดไม้ก็ตั้งใจจะตัดให้ได้มากข้ึน แต่ปรากฏว่ากลับตัดได้เพียง ๑๘ ต้น 

ในวันรุ่งขึ้น ก็กะว่าจะตัดให้ได้มากยิ่งขึ้น แต่ก็กลับเหลือ ๑๖ ต้น 
ยิ่งนับวันผ่านไปเรื่อยๆ เขาก็ตัดได้น้อยลงเรื่อยๆ 
จนในที่สุด คนตัดไม้ก็รู้สึกละอายใจ จึงไปกล่าวคําขอโทษกับทางร้านขายฟืน 
แต่เจ้าของร้านขายฟืนก็กลับถามคนตัดไม้ว่า "คุณลับขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่" คนตัดไม้ตอบ

ว่า "ผมไม่มีเวลาหยุดลับขวานเลย เพราะขนาดไม่หยุด ยังตัดไม้ได้น้อยขนาดนี้" 
ซึ่งเจ้าของร้านก็บอกแก่คนตัดไม้ว่า “คุณลองคิดดูสิว่า หากคุณหยุดลับขวานให้คม โดย

เสียเวลาเพียงเล็กน้อย คุณอาจตัดไม้ได้มากกว่านี้ก็ได้” 
ที่มา : เวบไซต์ กัลยาณมิตร เพ่ือนแท้สําหรับคุณ 

เข้าถึงได้จาก https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5025 
 

 
18. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนตัดไม้ตัดต้นไม้ได้น้อยลง 

ก. คนตัดไม้ข้ีเกียจ    ข. คนตัดไม้มีแรงน้อยลง 
ค. ขวานของคนตัดไม้ทื่อ   ง. ขวานของคนตัดไม้พัง 

19. เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียน 
ก. หาวิธีแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง  ข. ให้ขยันและอดทน 

ค. เมื่อทํางานเหนื่อยให้รู้จักพักบ้าง  ง. ให้รู้จักละอายใจเมื่อทําผิด 
20. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  

ก. คนตัดไม้ไปกล่าวคําขอโทษกับทางร้านขายฟืน      

ข. หากคุณหยุดลับขวานให้คม คุณอาจตัดไม้ได้มากกว่านี้ 

ค. ผมไม่มีเวลาหยุดลับขวานเลย เพราะขนาดไม่หยุด ยังตัดไม้ได้น้อยขนาดนี้   
ง. คนตัดไม้คิดอยากตอบแทนร้านขายฟืน โดยการจะตัดไม้ให้ได้จํานวนมากๆ 

https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5025
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21. นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนที่คนตัดไม้ก็รู้สึกละอายใจ จึงหยุดตัดไม้และไป
กล่าวคําขอโทษกับทางร้านขายฟืน 

ก. คนตัดไม้ตัดไม้ได้ 20 ต้น 
ข. คนตัดไม้ตัดไม้ได้น้อยลงทุกวัน    
ค. คนตัดไม้คิดอยากตอบแทนเจ้าของร้านขายฟืน 
ง. เจ้าของร้านขายฟืนบอกให้คนตัดไม้ไปลับขวานให้คม  
  

อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 22 – 23    

 

วันลอยกระทง 

เมืองไทยเราโชคดี มีแม่น้ํา ลําคลอง มีทะเล น้ําในแม่น้ํา ลําคลอง ช่วยการเพาะปลูก ทําให้

เรามีข้าว ผัก ผลไม้ และยังมีปลา กุ้ง ปู ในน้ําเป็นอาหาร 

น้ําในทะเลช่วยให้เราได้มีอาหารทะเลประเภท ปู ปลา หอย กุ้ง เรายังใช้เรือเดินทางไปมาใน

แม่น้ําและในทะเล  

เดือนสิบสองไทยตรงกับเดือนพฤศจิกายน เดือนนี้น้ําในแม่น้ําลําคลองและทะเลจะสูงขึ้น ทํา

ให้น้ําเต็มฝั่งสวยงามคนไทยมีพิธีลอยกระทงมาหลายร้อยปีเพ่ือกราบไหว้ขอบคุณแม่พระคงคา หรือ

เทพแห่งน้ํา นอกจากขอบคุณแม่พระคงคาแล้ว เราก็ขอโทษท่านด้วยที่ทําให้น้ําสกปรกเน่าเสีย เรา

ขอให้แม่พระคงคาคุ้มครองเราและประเทศไทย และเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาน้ําในแม่น้ําลําคลอง 

และทะเลให้สะอาดอยู่เสมอ 

ที่มา : อารี สัณหฉวี และคณะ, วันลอยกระทง 2555 

 

22. เรื่องนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งใด 

ก. น้ํา      

ข. พระแม่คงคา  

ค.ประเพณีลอยกระทง    
ง. ความโชคดีของเมืองไทย 
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23. ข้อใดเป็นความคิดเห็น 

ก. ในแม่น้ํา ลําคลอง ช่วยการเพาะปลูก      

ข. เดือนสิบสองไทยตรงกับเดือนพฤศจิกายน 

ค. เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาน้ําในแม่น้ําลําคลอง 
ง. น้ําทะเลช่วยให้เรามีอาหารประเภท ปู ปลา หอย กุ้ง 
 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 24 – 26  

 

สธ. แนะวิธีซื้อผักกันสารตกค้าง 

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวทางสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องสารเคมีตกค้างในผัก

ผลไม้ ซึ่งการสร้างความปลอดภัยอาหารจําเป็นต้องควบคุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ําคือแหล่งผลิต/นําเข้า

สินค้าเกษตร กลางน้ําคือค้าส่ง/ค้าปลีก และปลายน้ําคือร้านอาหาร/แผงลอย/ผู้บริโภค จึงจะ

ก่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดทั้งวงจร 

 นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า การเลือกซื้อผักสดที่สะอาด ปลอดภัย 1 เลือกซื้อผักสดที่สะอาด 

ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกําจัดศัตรูพืช หรือเชื้อรา หรือกลิ่นฉุนผิดปกติ 2. เลือกซื้อผัก

สดอนามัยหรือผักกางมุ้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแหล่งเพาะปลูกที่เชื่อถือได้อ่ืน ๆ และ

สับเปลี่ยนแหล่งซื้ออยู่เสมอ 3. เลือกกินผักตามฤดูกาล เนื่องจากผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลจะมีโอกาส

เจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาล ทําให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยลง 4. เลือกกินผักพ้ืนบ้านและ 5. ไม่

กินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจํา ควรกินให้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนกัน เพ่ือได้รับประโยชน์ทาง

โภชนาการ และหลีกเลี่ยงการรับพิษสะสม หากไม่แน่ใจว่าผักสดแลผลไม้ที่ซื้อมาบริโภคปลอดภัยจาก

สารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ หรือไม่ การล้างผักสดและผลไม้ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจะช่วยลด

ปริมาณการปนเปื้อนลงได้ 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 7 พฤษภาคม 2559 
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24. ข้อใดเรียงลําดับการผลิตและจําหน่ายพืชผักผลไม้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายได้ถูกต้อง 

ก. เกษตรกร / ร้านอาหาร / ร้านขายส่งผัก      

ข. เกษตรกร / ร้านขายในตลาด / ผู้บริโภค 

ค. ร้านขายส่งผลไม้ / ผู้นําเข้าผักจากต่างประเทศ / ผู้บริโภค   
ง. ผู้นําเข้าผักจากต่างประเทศ / ร้านอาหาร / ร้านขายผลไม้ในตลาด 

25. ใจความสําคัญของข่าวนี้คือข้อใด 

ก. สารเคมีท่ีตกค้างในผักและผลไม้   

ข. การล้างผักสดและผลไม้ที่ถูกวิธี 

ค. การลดปริมาณสารปนเปื้อนในผัก   
ง. การเลือกซื้อผักที่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

26. วิธีการเลือกซื้อผักสดที่ปลอดภัยต่อไปนี้ข้อใดเป็นความคิดเห็น 

ก. เลือกกินผักพ้ืนบ้าน    

ข. ไม่กินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจํา 

ค. ควรกินผักให้หลากหลายชนิด   
ง. เลือกซื้อผักจากแหล่งเพาะปลูกท่ีเชื่อถือได้ 

อ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 27 – 28  

ด้วงสีด าใช้เขาของมันขุดดิน 

วันหนึ่งในเดือนตุลาคม ผมเห็นด้วงสีดําตัวหนึ่ง กําลังใช้เขาของมันขุดดิน มันผลักตัวมันเข้า

ไปในดิน แล้วมันก็ควักเอาดินออกมา มันทําอย่างนี้เรื่อย ๆ จนตัวมันถูกดินกลบ 

ผมคิดว่าด้วงตัวนี้ช่างมีความพยายามมากกว่าผมนัก มันมีความมุมานะจริง ๆ ซึ่งต่างจากผม 

เวลาที่ผมทําการบ้าน ผมก็จะทําไปนิดหนึ่ง แล้วกลับมาทําอีก ผมว่าด้วงเป็นครูของผม ผมจะพยายาม

ทํางานให้ดีข้ึน 

 ปกปูอง เลาวัณย์ศิริ. กล้าอ่อนกวีไทย, 2539  

ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต  

วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 
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27. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 

ก. ผมว่าด้วงเป็นครูของผม    

ข. ผมเห็นด้วงสีดําตัวหนึ่ง 

ค. ผมจะพยายามทํางานให้ดีขึ้น   
ง. ผมคิดว่าด้วงตัวนี้ช่างมีความพยายาม 

28. ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่านําข้อคิดจากเรื่องนี้ไปใช้ได้ถูกต้อง 

     ก. นิ่มนอนดึกเพราะทําการบ้านไปดูทีวีไปด้วย 

     ข. นนท์ตั้งใจลอกการบ้านของเพ่ือนโดยไม่มีผิดเลยสักข้อ 

    ค. แก้วฝึกคัดลายมือทุกวันจนคุณครูชมว่าลายมือสวยขึ้น    

    ง. เก่งคิดว่าจะไปอ่านหนังสือแต่พอเพ่ือนชวนไปเล่นก็ไปกับเพ่ือน 
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อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 29 – 30  
 

ชาวสระแก้วผวาหนักแผ่นดินแยก 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก น.ส.นิภาพร ถาวรยิ่ง นายก อบต.หนองหมากฝูาย อ.วัฒนานคร 

จ.สระแก้ว ว่า เกิดเหตุแผ่นดินแยกตัวบริเวณหมู่บ้านใหม่ศรีจําปา หมู่ 3 ต.หนองหมากฝูาย ตั้งแต่

วันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลให้พ้ืนดินภายในหมู่บ้านแยกออกจากกันเป็นระยะทางยาวกว่า 300 

เมตร กว้างประมาณ 30 ซม. บางจุดเป็นหลุมลึก 1 เมตร จากการเข้าตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือน

ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ 4 หลังคาเรือน มีรอยร้าวบริเวณพ้ืนและผนังบ้าน ส่วน

พ้ืนดินในหมู่บ้านมีรอยแยกตัวของดินเป็นแนวยาว และเกิดหลุมหลายจุดขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง

ประมาณ 2 ฟุต ลึกประมาณ 1 เมตร 

 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นําดินมาถมในจุดที่เป็นหลุมลึก และปักไม้ทําเป็นสัญลักษณ์บริเวณที่มี

ร่องรอยแผ่นดินแยกให้ชาวบ้านเห็นชัดเจนว่าเป็นจุดอันตราย พร้อมกับให้คําแนะนํา โดยให้สังเกต

รอยแยกหากพบว่ารอยแยกมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ส่วนสาเหตุคาดว่าน้ําในชั้น

ใต้ดินแห้งทําให้แผ่นดินทรุดตัวลง อย่างไรก็ตาม สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระแก้ว 

ได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรธรณีให้เข้ามาตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดแล้ว ด้านนายก อบต.หนอง

หมากฝูายได้ประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันเฝูาระวัง เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกรงว่า

แผ่นดินจะทรุดตัวซ้ํา นอกจากนี้จะได้เร่งสํารวจความเสียหายและช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้

ผู้ประสบภัยต่อไป 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 9 เมษายน 2560 

 

29. จากข่าวนี้ เมื่อเกิดแผ่นดินแยกแล้ว เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้วยวิธีใดเป็นอันดับแรก 

ก. ปักไม้ทําเป็นสัญลักษณ์    

ข. ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย 

ค.ให้คําแนะนําแก่ชาวบ้าน    

ง. นําดินมาถมจุดที่เป็นหลุมลึก 
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30. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์แผ่นดินแยกตัวตามข่าวนี้เกิดจากสาเหตุใด 

ก. น้ําในชั้นใต้ดินแห้ง    

ข. แผ่นดินทรุดตัว 

ค.ฝนตกอย่างต่อเนื่อง    

ง. แผ่นดินแห้งแล้ง 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสื่อความ 

คําชี้แจง 

แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย จํานวน 1 ข้อ 20 คะแนน  

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องที่ก าหนดให้ พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 

หลังเลิกเรียน 

สถานที ่

ถนนในหมูํบ๎าน 

เหตุการณ์/การกระท าของตัวละคร 

- แมํค๎าท ากระเป๋าเงินหลํน  

- เด็กนักเรียนคนหนึ่งจะเก็บ 

กระเป๋าเงินไว๎เอง 

- เด็กนักเรียนคนหนึ่งจะน า 

กระเป๋าเงินไปตามหาเจ๎าของ 

แผนภาพ 

โครงเรื่อง 

แนวคิด 

ความซื่อสัตย๑ 

ตัวละคร 

- เด็กนักเรียน 2 คน 

- แมํค๎ารถเข็น 
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ชื่อเรื่อง………………………………………………………………..……………… 

 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 

 

ชื่อ…………………………………………………………………………………………..ชั้น......….............เลขที่............... 
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เฉลย  

ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 

ข๎อที่ ค าตอบ ข๎อที่ ค าตอบ 
1 ค 16 ข 
2 ก 17 ก 
3 ก 18 ค 
4 ง 19 ก 
5 ง 20 ก 
6 ข 21 ข 
7 ก 22 ก 
8 ค 23 ค 
9 ค 24 ข 
10 ง 25 ง 
11 ก 26 ต 
12 ง 27 ข 
13 ข 28 ค 
14 ง 29 ง 
15 ค 30 ก 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสื่อความ 

 

        ระดับคะแนน 
 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 

1. เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องสอดคล๎อง
กับแนวคิดและข๎อมลู
อื่นๆ ที่ก าหนดให๎
อยํางครบถ๎วน 

เนื้อเรื่องสอดคล๎อง
กับแนวคิด แตํขาด
ข๎อมูลอื่นๆ ที่
ก าหนดให๎ 1 – 2 
สํวน 

เนื้อเรื่องสอดคล๎อง
กับแนวคิดแตํขาด
ข๎อมูลอื่นๆ ที่
ก าหนดให๎ 3 - 4 
สํวน 

เนื้อเรื่องไมสํอดคล๎อง
กับแนวคิดและข๎อมลู
อื่นๆ ที่ก าหนดให ๎

2. ความสัมพันธ๑ของ
ช่ือเรื่องกับเนือ้เรื่อง 

ช่ือเรื่องสอดคล๎องกับ
เนื้อเรื่อง กระชับและ 
นําสนใจ 

ช่ือเรื่องสอดคล๎องกับ
เนื้อเรื่อง กระชับ แตํ
ไมํนําสนใจ 

ช่ือเรื่องสอดคล๎องกับ
เนื้อเรื่อง แตํไมํ
กระชับและไมํ
นําสนใจ 

ช่ือเรื่องไมํสอดคล๎อง
กับเนื้อเรื่อง 

3. การใช๎ภาษา     
สื่อความได๎ชัดเจน
เห็นภาพ 

การใช๎ภาษาสื่อความ
ให๎เข๎าใจได๎ชัดเจน 
ท าให๎เกิดภาพและ
เกิดความรู๎สึกคล๎อย
ตาม 

การใช๎ภาษาสื่อความ
ให๎เข๎าใจได๎ชัดเจน 
ท าให๎เกิดภาพแตไํมํ
เกิดความรู๎สึกคล๎อย
ตาม 

การใช้ภาษาสื่อความ
พอให้เข้าใจได้ แตไ่ม่
เกิดภาพและไม่เกิด
ความรูส้ึกคล้อยตาม 

การใช๎ภาษาสื่อความ
ไมํชัดเจน ไมํท าให๎
เกิดภาพ และไมํเกิด
ความรูส๎ึกคล๎อยตาม 

4. การเขียนล าดับ
เหตุการณ๑ของเรื่องมี
ความตํอเนื่อง 

เขียนเรียงล าดับ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎อยํางตํอเนื่อง
สอดคล๎องกันตลอด
ทั้งเรื่อง 

เขียนเรียงล าดับ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎คํอนข๎างตํอเนื่อง 
แตํบางชํวงเนื้อหา
ขาดตอนหรือเขยีน
ซ้ าไปมา 1 - 2 แหํง 

เขียนเรียงล าดับ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎คํอนข๎างตํอเนื่อง 
แตํบางชํวงเนื้อหา
ขาดตอนหรือเขยีน
ซ้ าไปมา 3 - 4 แหํง 

เขียนเรียงล าดับ
เหตุการณ๑ของเรื่อง 
ได๎คํอนข๎างตํอเนื่อง 
แตํบางชํวงเนื้อหา
ขาดตอนหรือเขยีน
ซ้ าไปมา 5 แหํงขึ้นไป 

5. การเขียนสะกดค า
ได๎ถูกต๎อง 

เขียนสะกดค าถูกต๎อง
ทุกค า และเว๎นวรรค
ตอนได๎ถูกต๎องทุก
แหํง 

เขียนสะกดค าและ
เว๎นวรรคตอนได๎
ถูกต๎อง แตํมีผิดตั้งแต ํ
1 – 5 แหํง 

เขียนสะกดค าและ
เว๎นวรรคตอนผิด
ตั้งแต ํ6 – 10 แหํง 

เขียนสะกดค าและ
เว๎นวรรคตอนผิด 
ตั้งแตํ 11 แหํงขึ้นไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ จํานวน 15 ข้อ  

คําอธิบาย  โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่า เมื่อนักเรียนเรียนวิชา

ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักเรียน

มีความคิดเห็นตามข้อความเหล่านี้ในระดับใด กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าที่ตรงกับความ

คิดเหน็ที่เป็นความจริงของนักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

1. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียนมีความรู้  
เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย และชัดเจน 

   

2. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด  
กล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น 

   

3. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย น่าสนใจ 

   

4. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมที่
ตนเองชอบและถนัด พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองไม่ถนัด
ไปพร้อม ๆ กัน 

   

5. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

   

6. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นกลุ่ม 

   

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้    

7. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทําให้นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุข 

   

8. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทําให้นักเรียนสนใจและตั้งใจ
เรียนมากยิ่งขึ้น 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 
9. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระใน
การสร้างผลงาน 

   

10. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทําให้นักเรียนมีความสนุกใน
การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และกล้าแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น 

   

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้    

11. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์เรื่องที่อ่านและเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 

   

12. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทําให้นักเรียนนําทักษะ 
ในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและเขียนเรื่องไปประยุกต์ใช้ใน 
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ และในชีวิตประจําวันได้ 

   

13. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 

   

14. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียน 
มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ 

   

15. ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในการเรียน
วิชาภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน 

   

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์

และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ลงในช่องว่างดังต่อไปนี้ 

1. หลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความสามารถในการ

อ่านวิเคราะห์เรื่องและการเขียนเรื่องที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

1. ผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ 

2. ผลการทดสอบความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ 

3. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
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ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานเชิงวิเคราะห๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

 

คนที ่
คะแนน 

(เต็ม 30 คะแนน) 
คนที ่

คะแนน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

1 26 18 20 
2 22 19 27 
3 27 20 23 
4 26 21 26 
5 19 22 21 
6 24 23 23 
7 22 24 26 
8 20 25 23 
9 19 26 18 
10 22 27 22 
11 25 28 22 
12 22 29 25 
13 23 30 21 
14 26 รวม 691 
15 23 เฉลี่ย 23.03 
16 24 S.D. 2.47 
17 24 
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ตารางที่ 24 ผลการทดสอบความสามารถด๎านเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 หลังการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 

 

คนที ่
คะแนน 

(เต็ม 20 คะแนน) 
คนที ่

คะแนน 
(เต็ม 20 คะแนน) 

1 18 18 15 
2 14 19 17 
3 16 20 17 
4 13 21 19 
5 14 22 16 
6 16 23 17 
7 17 24 16 
8 16 25 15 
9 13 26 15 
10 14 27 15 
11 16 28 13 
12 16 29 19 
13 16 30 15 
14 17 รวม 471 
15 13 เฉลี่ย 15.70 
16 16 S.D. 1.64 
17 17 
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

              ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) มี 3 ระดับ จ านวน 15 ข๎อ  

รายการ   ̅  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ 

ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

1. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนมี
ความรู๎ เข๎าใจเรื่องที่เรียนได๎งําย และชัดเจน 

2.77 0.50 เห็นด๎วยมาก 1 

2. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนกล๎าคิด 
กล๎าตอบ กล๎าแสดงความคิดเห็น 

2.33 0.55 เห็นด๎วย 
ปานกลาง 

6 

3. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่มีความหลากหลาย นําสนใจ 

2.67 0.55 เห็นด๎วยมาก 2 

4. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียนได๎ท า
กิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด พร๎อมทั้งฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ตนเองไมํถนัดไปพร๎อม ๆ กัน 

2.50 0.57 เห็นด๎วยมาก 4 

5. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT มีกิจกรรมที่ชํวย
สํงเสริมให๎นักเรียนแก๎ป๓ญหาได๎ด๎วยตนเอง 

2.47 0.63 เห็นด๎วยมาก 5 

6. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT สํงเสริมให๎นักเรียนมี
บทบาทและมีสํวนรํวมในการท างานเป็นกลุํม 

2.63 0.61 เห็นด๎วยมาก 3 

รวม 2.56 0.57 เห็นด้วยมาก 2 
ด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎ 

7. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนเรียน
อยํางมีความสุข 

2.47 0.57 เห็นด๎วย 
ปานกลาง 

3 

8. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนสนใจ
และตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น 

2.53 0.57 เห็นด๎วยมาก 2 

9. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT เปิดโอกาสให๎นักเรียนมี
อิสระในการสร๎างผลงาน 

2.53 0.57 เห็นด๎วยมาก 2 
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

    ปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT (ตํอ) 

รายการ   ̅  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ 

10. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนมี
ความสนุกในการท างานรํวมกันเป็นกลุํม และกล๎า
แลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็นกับเพื่อนรํวมชั้น
เรียนมากขึ้น 

2.62 0.62 เห็นด๎วยมาก 1 

รวม 2.53 0.58 เห็นด้วยมาก 3 
ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎     

11. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียน
สามารถวิเคราะห๑เรื่องที่อํานและเขียนเรื่องได๎ดี
ยิ่งขึ้น 

2.73 0.45 เห็นด๎วยมาก 2 

12. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ท าให๎นักเรียนน า
ทักษะในการวิเคราะห๑เรื่องที่อํานและเขียนเรื่องไป
ประยุกต๑ใช๎ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และในชีวิต 
ประจ าวันได๎ 

2.53 0.51 เห็นด๎วยมาก 4 

13. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียน
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนและสามารถสื่อสารกับ
ผู๎อื่นได๎ดีขึ้น 

2.40 0.62 เห็นด๎วย 
ปานกลาง 

5 

14. การจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT ชํวยให๎นักเรียน 
มีความพึงพอใจในการเรียนรู๎ 

2.63 0.56 เห็นด๎วยมาก 3 

15. ควรสํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
ในการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 

2.80 0.41 เห็นด๎วยมาก 1 

รวม 2.62 0.51 เห็นด้วยมาก 1 
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ตอนที่ 2 ให๎นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอํานเชิงวิเคราะห๑

และเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT  

1. หลังจากการเรียนด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบ 4 MAT นักเรียนคิดวํานักเรียนมี

ความสามารถในการอํานวิเคราะห๑เรื่องและการเขียนเรื่องที่ดีขึ้นหรือไมํ อยํางไร  

จากการวิเคราะห๑เนื้อหาการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน พบวํา หลังจากการเรียนด๎วย

การจัดการเรียนรู๎แบบ 4MAT นักเรียนคิดวํานักเรียนมีความสามารถในการอํานวิเคราะห๑เรื่องและ

เขียนเรื่องได๎ดีขึ้น ท าให๎ได๎รู๎วิธีการแตํงเรื่องมากยิ่งขึ้น ได๎ท างานเป็นกลุํมท าให๎มีเพ่ือนชํวยฝึกคิด ฝึก

เขียน และมีการแลกเปลี่ยนความรู๎กันในกลุํม ท าให๎สนุกสนานเวลาเรียน และกิจกรรมในชั่วโมงที่

เรียนนําสนใจท าให๎อยากเรียนมากยิ่งข้ึน 
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สถานที่เกิด 27/1  หมู่ 7  ตําบลปากแรต  อําเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุร ี
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